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RESUMO 

Ao observamos a realização de um trabalho que envolvia práticas de alfabetização, 

percebemos a prática bem sucedida de algumas professoras que haviam participado da 

implantação do Ciclo de Alfabetização na rede municipal de ensino de Recife (1986 – 

1988). Sabemos que esse processo de implantação do Ciclo se deu mediante a 

divulgação dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, da consciência fonológica 

e dos usos e funções da escrita. Com base nesses dados, nos propusemos a realizar um 

estudo, no qual visamos entender o processo de implantação do Ciclo de Alfabetização 

na rede de ensino de Recife no período citado. Para atingir esse objetivo, se fez 

necessário investigar as concepções de alfabetização que foram discutidas no Ciclo de 

Alfabetização, verificar os encaminhamentos dados aos professores alfabetizadores, no 

que concerne ao trabalho específico de apropriação da escrita, para interpretar como os 

professores transpunham essas orientações na construção da sua prática, a fim de 

analisar a construção delas pelos professores, a partir das experiências vivenciadas no 

Ciclo de Alfabetização. Para contemplar esses objetivos, recorremos a um relatório que 

trazia as discussões teóricas e encaminhamentos didáticos fornecidos durante a 

capacitação para os alfabetizadores da rede e analisamos esses documentos. Realizamos, 

ainda uma entrevista com seis professoras que participaram da implantação do Ciclo, 

uma assessora de língua portuguesa e uma supervisora da rede de ensino. Percebemos 

que o relatório trazia discussões sobre as concepções de ensino/aprendizagem pensadas 

na época da implantação do Ciclo em Recife. Analisamos a presença de sugestões de 

atividades que contemplavam as propostas divulgadas no material e, para estudar as tais 

propostas, elaboramos uma tabela, a qual foi composta por categorias, baseadas nos 

processos cognitivos, elaborados pelas crianças, para responder às tarefas. Com essa 

categorização de atividades, percebemos que quase todos os exercícios propostos, cerca 

de 75% envolviam a análise fonológica. Eram atividades sugeridas, mediante o trabalho 

com textos. Por meio da escolha da palavra-chave, era realizado todo o trabalho de 

reflexão fonológica. Na entrevista com as professoras, elas mencionaram o trabalho 

com textos, considerando seus conhecimentos prévios. Com isso, identificamos uma 

relação teoria-prática muito articulada nesse período, relação essa que favoreceu uma 

construção da prática docente em alfabetização, contemplando as propostas pedagógicas 

do Ciclo.  

 

Palavras- chaves: Ciclo Alfabetização, Concepções de Ensino, Análise Fonológica. 
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ABSTRACT 

While watching during the accomplishment of a work that involved teaching practice, 

we noticed a well successful teaching reading and writing practice of some teachers 

who had participated of the introduction of the Cycled regime in the Municipal district 

schools of Recife (1986 - 1988). We know that the process of the introduction of the 

Cycled regime was given by the divulgation of the Writing Psychogeneses the 

phonological conscious and the use of the writing function. Based on these data, we 

intended to do a study with the aim of understanding the introduction of the Cycled 

regime in the educational net of Recife in the cited period. To reach the goal, it was 

necessary to investigate the conceptions of reading and writing teaching that had been 

discussed in the Cycled regime, to verify the orientation given to teachers with respect 

to the specific work of writing learning to elucidate how the teachers transferred those 

orientations to built up a teaching practice in order to analyze how the teachers built 

them from the experiences deeply lived in the Regime. In order to reach these goals we 

appealed to a report that brought theoretical discussions and didactic orientations 

supplied during the qualification for the teachers of the area and we analyzed those 

documents. We also applied an interview with six teachers who had participated of the 

introduction of the Cycled regime, a Portuguese language adviser and a supervisor of 

the education program. We noticed that the report brought some discussions about 

conceptions of teaching/learning thought on the period of the introduction of the Cycled 

regime in Recife. We analyzed the presence of suggestions about activities that 

contemplated the proposals suggested in the material and to study the activities 

suggested, we elaborated a table which was composed by categories based on the 

cognitive processes elaborated by the children’s answers. With this categorization of the 

activities, we notice that almost all of the exercises proposed, around 75%, involved the 

phonological analysis. They were activities suggested in the work with texts, throughout 

choices of the key words, all the work were made by the phonological reflection. In the 

teachers interview they had mentioned the work with texts and considering their 

previous knowledge. With this, we identify the relationship between practice and theory 

very articulated in this period, this relationship helped to build the teaching process in 

teaching reading and wiring according to the pedagogical proposals of the Cycled 

regime.  

Key words: Cycle. Teaching. Reading and Writing. Conceptions of Education. 

Phonological Analysis. 
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Consideramos, neste estudo, que a alfabetização se constitui como um dos 

elementos que compõem o processo de conquista da autonomia da criança. Para que a 

criança participe de forma independente, tendo consciência de como a sua atuação na 

sociedade pode transformá-la, é indispensável que a mesma tenha condições de se 

envolver em atividades de leitura e escrita e possa, assim, compreender melhor e atuar 

na sociedade onde está inserida. Diante desse aspecto, refletimos sobre como 

poderemos garantir que as crianças tenham, ao mesmo tempo, acesso à escola, 

explorando todas as situações de aprendizagem, que a essa lhe cabe promover, e, ainda, 

permaneçam nela, ampliando os seus saberes.  

Uma das alternativas, encontradas pelos governos oficiais, foi a de organizar o 

ensino em ciclos; buscou-se combater a repetência e a evasão nas séries iniciais com 

essa medida. Portanto, surgiu, inicialmente, o Ciclo Básico de Alfabetização; e, depois, 

todo o Ensino Fundamental passou a ser organizado em Ciclos. 

Porem, os dados do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (doravante SAEB), 

em 2003, mostram que atualmente há um índice elevado de alunos que chegam às séries 

finais do Ensino Fundamental sem dominar a leitura e a escrita. Diante dessa realidade, 

percebemos que, mesmo com a ampliação do tempo para que os alunos sejam 

alfabetizados, ou seja, a criação do Ciclo Básico de Alfabetização, os dados do SAEB, 

indicaram que apenas 2,6% dos alunos atingiram um nível adequado para serem 

promovidos para a o 2º Ciclo, ou seja, estavam alfabetizados (BRASIL, 2003). 

Por sua vez, os dados do INEP/SAEB (BRASIL, 2001), que revelam a situação 

dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, mostram que somente 26,2% das 

crianças, que ingressavam na 1ª série, ou 2º ano do 1º Ciclo, conseguem aprender a ler e 

a escrever até o final do ano letivo. As demais crianças não se apropriavam do sistema 

de escrita alfabética, sendo, muitas vezes, reprovadas no sistema organizado em séries 

ou apenas promovidas para o ano seguinte nas escolas em ciclos. Com isso, entendemos 

que a escola pareceu não cumprir a sua função que é a de garantir o aprendizado da 

leitura e da escrita nas turmas de Alfabetização. 

O presente estudo surgiu, a partir de uma pesquisa de iniciação científica 

vivenciada por Albuquerque e Coelho (2004), a qual visava compreender a prática de 

professores alfabetizadores, que lecionavam na rede municipal de ensino do Recife. 

Durante a realização desta pesquisa, identificamos alguns professores que tinham 
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práticas de alfabetização bem sucedidas, resultando em turmas com elevado número de 

alunos alfabetizados no final do ano. Esses professores tinham uma característica em 

comum: haviam participado do processo de implementação do Ciclo Básico de 

Alfabetização no Recife, que compreendeu o período de 1986 a 1988, por meio de 

discussões teóricas, acerca da alfabetização, do ciclo e de reflexões sobre as práticas de 

alfabetização. 

No que diz respeito ao trabalho pedagógico desses professores investigados, 

percebemos, por meio de observações de aula, que foram desenvolvidos distintos 

trabalhos no que concerne à prática pedagógica dos alfabetizadores (COELHO e 

ALBUQUERQUE, 2005).  Ou seja, vimos que, por um lado, alguns professores 

permaneciam com muitos elementos de uma prática de alfabetização em uma 

perspectiva mais tradicional; e, por outro lado, observamos a tentativa de alguns 

profissionais em incorporar idéias e concepções “novas”, na busca de desenvolver um 

trabalho diferenciado, baseado em uma perspectiva que tem como fundamento a da 

psicogênese da escrita (1979). 

Além disso, os dados apontaram para a identificação de alguns professores 

alfabetizadores que tinham uma prática pedagógica diferenciada, ou seja, esses 

alfabetizadores reelaboraram em suas ações posturas e direcionamentos de ensino e nos 

revelaram a internalização de novas concepções sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, mais especificamente na alfabetização (COELHO e ALBUQUERQUE, 

2005).   

Os resultados dos nossos estudos iniciais (COELHO e ALBUQUERQUE, 2005) 

sinalizaram para a importância de analisarmos como se deram, no processo de 

implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, as discussões teóricas bem como os 

pressupostos que fundamentavam as práticas desses professores alfabetizadores na rede 

municipal de ensino do Recife.   

Diante disso, indagamos: em que medida o processo de implantação do Ciclo de 

Alfabetização, entre o período de 1986 a 1988, contribuiu na constituição da prática 

pedagógica dos docentes alfabetizadores que participaram desse processo e que, até 

hoje, obtêm sucesso em suas turmas de alfabetização? Com base nessa questão, 

tomamos como objeto de estudo o Ciclo de Alfabetização. Buscamos entender todo o 

processo de implantação, que esteve associado a ele, nesse primeiro momento, e sua 

influência na prática docente. 
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Cabe ressaltar também que não intencionamos comparar as capacitações, 

oferecidas pela rede municipal de ensino do Recife entre os anos de 1986 a 1988, com 

as atuais capacitações, mas procuramos compreender as particularidades do contexto, no 

qual ocorreu cada uma delas. Sugerimos que o contexto de implantação do Ciclo Básico 

de Alfabetização nos permite uma análise aprofundada de um trabalho desenvolvido, 

tanto na iminência de efetivas transformações nos métodos de ensino, bem como nas 

avaliações de aprendizagem. 

Logo, esclarecemos que, além de a pesquisa não busca traçar um perfil acerca 

das práticas de alfabetização que produziram resultados positivos; esse estudo, também, 

não pretende determinar quais práticas de alfabetização garantirão essa aprendizagem, 

por entendermos que poderia haver uma série de fatores que influenciaram nesse 

diagnóstico. Em contrapartida, o estudo pretende analisar a influência da implantação 

do Ciclo de Alfabetização na rede municipal de ensino do Recife e de suas discussões 

teóricas sobre a alfabetização, entre os anos de 1986 a 1988, nas práticas de 

alfabetização de professores que vivenciaram essa experiência. No debate dessa 

questão, dividimos o trabalho em três capítulos.  

No primeiro capítulo, tratamos do Referencial Teórico. Em sua primeira parte, 

descrevemos a organização escolar em ciclos e sua relação com o processo de 

alfabetização, apontando os fatores que favoreceram a implantação do Ciclo de 

Alfabetização. Na segunda parte desse capítulo, discutimos sobre a implantação dos 

Ciclos Básicos de Alfabetização, descrevendo as experiências pioneiras de Belo 

Horizonte, de São Paulo e de Recife. Na terceira parte, traçamos algumas discussões 

teóricas em alfabetização que foram desencadeadas, nesse período, por ocasião do 

debate em torno da psicogênese da escrita, dos usos e funções da língua escrita e da 

relação entre a alfabetização e a consciência fonológica. Já no quarto tópico desse 

capítulo, analisamos a constituição das práticas de alfabetização em uma perspectiva 

tradicional (consideramos tradicional, o tratamento do ensino como sendo algo pronto 

que deverá ser transmitido ao educando e este deve apenas decorar e reproduzir o que 

foi aprendido) e a construtivista. No último tópico, desenvolvemos algumas 

considerações sobre as mudanças nas práticas de alfabetização, baseando-nos em 

pesquisas atuais.  

O segundo capítulo tratou da Metodologia da Pesquisa. Apresentamos, nessa 

parte, algumas discussões, procurando justificar a metodologia adotada, bem como a 

escolha dos participantes da pesquisa. A seguir, apresentamos os instrumentos 
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utilizados na pesquisa, fundamentando-os e explicitando como foi feita a coleta dos 

dados. 

Por fim, no terceiro capítulo, apontamos os resultados obtidos, tanto na análise 

documental, quanto nas entrevistas realizadas com as professoras que vivenciaram o 

processo de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização em Recife e que possuem 

práticas bem sucedidas hoje. 

Nas considerações finais, ressaltamos alguns dados encontrados no decorrer da 

pesquisa, tendo como direcionamento básico a questão de pesquisa anteriormente 

proposta. Contudo, em todo percurso do texto, buscamos traçar uma articulação entre os 

resultados obtidos e os pressupostos teóricos em que nos apoiamos, tecendo um olhar 

direcionado à articulação dos pressupostos teóricos divulgados nas formações da rede 

municipal de ensino de Recife e a prática pedagógica das alfabetizadoras. 

 Acreditamos que a relevância social do nos trabalho está no fato de refletimos 

sobre as concepções e discussões que podem permear uma prática de alfabetização bem 

sucedida, bem como historiar as contribuições dos debates que envolveram a 

implantação do Ciclo Básico de Alfabetização na rede municipal de ensino do Recife 

entre os anos de 1986 a 1988 e suas influências na prática do docente que participou 

desse processo. Pretendemos, portanto, provocar discussões acerca de como podemos 

viabilizar trabalhos que repercutam na construção do fazer pedagógico do alfabetizador, 

uma vez que entendemos que a aprendizagem da leitura e escrita ainda se constitui 

como o grande desafio das séries iniciais do Ensino Fundamental.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nada do que foi será de novo do 
jeito que já foi um dia tudo passa, 
tudo sempre passará. A vida vem em 
ondas como o mar, num indo e 
vindo infinito.  
Como uma onda,                                               
Lulu Santos 
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Nesse capítulo, trataremos das discussões teóricas sobre a alfabetização e o 

Ciclo Básico de Alfabetização. Em um primeiro momento, debateremos algumas 

mudanças na concepção teórica acerca da alfabetização e mudanças nas práticas dos 

professores alfabetizadores no ensino da leitura e escrita, nesse período, por 

entendermos que o período de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização foi 

marcado, também, por questionamentos e novos direcionamentos com relação ao 

processo de alfabetização no Brasil.  

No segundo momento, discutiremos a implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização, enfocando como este ocorreu em diferentes locais do Brasil: Belo 

Horizonte, São Paulo e Recife. Pretendemos, com esse resgate, observar quais os 

pressupostos teóricos em que se apóia o Ciclo Básico de Alfabetização, como foram 

organizados e quais as concepções de alfabetização que o fundamentava. 

 

 

1.1.1 Mudanças na organização escolar: o Ciclo Básico de Alfabetização e 

concepções subjacentes 

 

Nesse tópico, explicitaremos os conhecimentos sobre o processo de 

alfabetização que estiveram atrelados à organização escolar em ciclos, ou seja, 

discutiremos os fatores que resultaram em um novo sentido para a alfabetização que 

favoreceu a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização.  

Com o objetivo de repensar a importância da aquisição da leitura e da escrita 

para a inserção do indivíduo na sociedade, destacamos as considerações de Leal (1999), 

a partir do momento em que afirma que saber ler e escrever interfere na opinião dos 

outros a respeito de uma pessoa e em como ela própria se vê. Considerando a relevância 

dessa construção da identidade e também a democratização da escola, ocorrida em 

meados da década de 1980, e a conseqüente universalização do ensino, muitas das 

posturas pedagógicas utilizadas, até então, foram questionadas. Isso ocorreu, por um 

lado, tanto pelas discussões que vinham sendo colocadas no campo das teorias 

lingüísticas, como, por outro lado, a partir dos estudos de Piaget no campo das teorias 

da aprendizagem. Nesse contexto, a seriação e o currículo fragmentados foram 

apontados como sendo inadequados, diante das descobertas sobre o sujeito cognoscente 

e seu papel na apropriação do conhecimento.  
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Dentre as contribuições do Ciclo de Alfabetização para o avanço do 

conhecimento do aluno, podemos destacar o que Frigotto (2005) chama discute que a 

interação cultura e escola, proporcionada pela organização do trabalho didático, em 

Ciclos no qual o aluno está inserido, possibilitando o entendimento da diversidade 

Como os índices de analfabetismo tornaram-se expressivamente elevados, no 

contexto da democratização da escola, foram necessárias algumas adaptações da mesma 

para atender às necessidades das crianças que ingressavam nessa instituição. Dentre os 

problemas que se tornaram freqüentes com a universalização do ensino, observou-se a 

evasão escolar e a repetência. Com o objetivo de amenizar os altos índices de evasão e 

repetência, possivelmente, causados pela seriação que limitava o tempo de 

aprendizagem do aluno, foi implantado o Ciclo Básico de alfabetização que visava 

atender aos seguintes pontos, que, no dizer de Mainardes (2001), teria o objetivo de: 

 

reverter o “fracasso escolar”, nas séries iniciais; iniciar um amplo 
processo de reorganização da escola pública, implantar metodologias 
inovadoras no processo de alfabetização, incorporando avanços das 
diferentes áreas do conhecimento, buscando a superação do sistema 
de avaliação de provas, notas e exames. (p. 46). 
 
 

O Ciclo Básico de Alfabetização, buscando contemplar os fins explicitados 

acima, foi implementado em vários Estados do país, em meados da década de 1980, e 

passou a atender às discussões vivenciadas nesse período, uma vez que a aprendizagem 

passou a ser concebida, a partir desse momento, como cíclica, com avanços e 

flutuações, porém, respeitando o ritmo do educando, bem como as particularidades 

deste. 

É importante salientar que a organização do trabalho pedagógico – em Ciclo de 

Alfabetização-, possuía uma organização que estava associada aos princípios por ele 

fundados. Assim, cada ciclo correspondia a dois anos, ou seja, o primeiro ano do 

primeiro ciclo, equivaler-se-ia  a alfabetização; e o ano posterior, segundo ano do 

primeiro ciclo, a uma primeira série. Na perspectiva de não haver casos de retenção, o 

aluno era promovido, considerando-se que o mesmo havia se apropriado de um 

conjunto de habilidades relevantes para o aprendizado do sistema de escrita, embora 

fosse compreendido que o aluno ainda tinha que entender várias questões relacionadas a 

esse sistema. 
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Com as discussões para implantar o Ciclo de Alfabetização, houve o 

entendimento de que se fazia necessário considerar o que o aluno trazia para o âmbito 

escolar, aspectos que eram obtidos por meio das experiências vivenciadas pelas 

crianças. O professor deveria, ao tratar desses aspectos, aproveitar-se do máximo que 

aluno pudesse contribuir para sua aprendizagem. Nas atividades de leitura, por exemplo, 

deveriam ser exploradas estratégias de leitura, estratégias que, de acordo com Lima 

(2006), deveriam ser organizadas pelo professor durante o trabalho de leitura com os 

textos, proporcionando ao aluno o conhecimento e o uso de tais estratégias enquanto 

leitor de textos de circulação social. 

Essa organização do trabalho pedagógico integrou um dos momentos da história 

da educação brasileira, na descrição feita por Mortatti (2000). A autora destaca vários 

momentos constitutivos na história da Educação Brasileira e analisa os sentidos que a 

alfabetização ganhou em cada período histórico. Dentre as características do Ciclo 

Básico de Alfabetização, a referida autora destacou, como sendo próprio dessa nova 

forma de organizar o ensino, a busca por um ensino de alfabetização que fosse mais 

adequado ao aluno sem, necessariamente, apoiar-se em um método para alfabetizar.  

É importante considerar que esse debate surgiu no bojo das discussões suscitadas 

com a teoria da Psicogênese da Escrita (1999) que contribuiu para repensar do processo 

de alfabetização. Segundo Mortatti (2000), antes, a prática do professor estava calcada 

exclusivamente nos métodos de ensino e, a partir das discussões sobre os processos de 

alfabetização, foram repensadas essas questões e o enfoque passou a ser sobre o “como 

se aprende”.  

Essa mudança de foco no direcionamento da prática docente, que foi 

influenciada também pela organização do sistema em ciclos, dentre outros fatores, foi 

apontada também por Mitrulis (2001), quando comenta que a implantação do sistema de 

ciclos teve como características os seguintes aspectos: 

 
Visando enfrentar o fracasso escolar dentro de uma concepção 
assumida como construtivista, os ciclos contemplaram, de um lado, o 
trabalho com as especificidades de cada aluno e, de outro permitiram 
organizar com maior coerência a continuidade de aprendizagem a 
partir de uma perspectiva interdisciplinar bem como integrar os 
professores que nele atuavam. Os argumentos sobre a adequação das 
faixas de idade às características de aprendizagem dos alunos foram 
os conhecidos. O currículo foi reinventado em cada escola, uma vez 
que não havia prescrições oficiais a serem seguidas. Assim como nas 
demais propostas, o foco da avaliação foi deslocado para o 
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diagnóstico. Maior ênfase foi atribuída aos processos de ensino 
aprendizagem ditos, dos produtos de aprendizagem. (p. 14). 
 

 

A implantação do Ciclo de Alfabetização possibilitou uma mudança tanto no 

aspecto referente ao tempo de alfabetização – antes concepção de que as crianças 

deveriam aprender ao mesmo tempo e da mesma forma – quanto na configuração da 

avaliação sob novo formato, uma vez que passou a ser valorizada também como 

diagnóstico para que o professor compreendesse como a criança pensava a escrita. 

Mortatti (2000) destacam ao método de alfabetização nessa etapa da história que ele 

passou a ser secundarizado e deu luar à compreensão de como o aluno aprende e o que 

pode ser feito para que ele se desenvolva mais. Mortatti (2000) destaca, ao método de 

alfabetização nessa etapa da história que ele passou a ser secundarizado e deu lugar à 

compreensão de como o aluno aprende e o que pode ser feito para que ele se desenvolva 

mais.  

Mistrulis (2001) complementa que a avaliação diagnóstica daria conta de como o 

aluno aprende. Sobre esse fator, a Diretoria Geral de Ensino de Recife (2003), formada 

por um grupo de professores que atuaram como dirigentes na rede de ensino de Recife e 

discutiram a organização do trabalho pedagógico, enfatiza que tal organização do 

trabalho pedagógico – O Ciclo de Alfabetização - considera o tempo e o caminho que o 

aluno trilha no seu processo de aprendizagem, Dessa forma, a avaliação ganha um 

caráter formativo e direciona o processo. 

Retomando a discussão sobre os métodos, refletimos sobre as considerações de 

Morais (2006), que reafirma a importância de discutir sobre tais modelos de ensino de 

alfabetização, em virtude da sua diversidade. O autor considera também que os métodos 

são pautados no modelo tradicional de ensino que tem causado o fracasso escolar. Ainda 

nessa linha de pensamento, temos Ferreiro (2001), que expõe sua opinião acerca da 

contribuição do método na aprendizagem escolar, apontando para a necessidade de um 

debate que busque identificar as práticas de ensino da língua portuguesa. Sobre essa 

questão, Ferreiro afirma que (2001):  

 

Um novo método não resolve os problemas. É preciso reanalisar as 
práticas de produção da língua escrita, tratando de ver os pressupostos 
subjacentes a elas, e até que ponto funcionam como filtros de 
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transformação seletiva e deformante de qualquer proposta inovadora. (p. 
41).  

 

Vimos que houve uma mudança de foco do método para a consideração do 

indivíduo como sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. Esse fato 

pareceu provocar uma alteração não apenas na concepção de alfabetização, mas também 

no currículo escolar, na maneira como o aluno era visto e o que se esperava dele. Nessa 

perspectiva, o Ciclo Básico de Alfabetização demarcou uma nova fase no trabalho do 

professor, uma vez que antes o mesmo embasava sua prática a partir de um manual – a 

cartilha - que já possuía um método pronto e esperava-se que ele atenderia a todos os 

alunos. Weisz (2004) expõe sua concepção acerca da cartilha, quando concede uma 

entrevista a jornalista Ana Sanchez sobre o “Diálogo entre o ensino e a aprendizagem”, 

titulo de seu livro. Na discussão do livro, em um determinado trecho, a autora destaca 

alguns pontos relevantes para a nossa discussão: 

 

Analisando hoje qualquer cartilha, inclusive aquela pela qual minha 
professora de 1ª série tentou me alfabetizar, posso ver que aquele 
material era um conjunto de atividades destinadas a demonstrar que, 
para escrever um som que produzimos em uma emissão, com um pa 
ou um ba, precisamos de pelo menos duas letras. Isto é, a intenção era 
demonstrar o funcionamento do sistema alfabético. (2004, p.20) 
 
As cartilhas trabalham com palavras que se dividem em sílabas, e 
com essas sílabas depois se constroem novas palavras. É o que se 
tornou conhecido como método da análise-síntese, ou da palavra 
geradora. (. 2004, p. 20). 
 
 

Como apontado por Weisz (2004), as cartilhas de alfabetização foram 

constituídas com base na concepção de aprendizagem, segundo a qual o aluno aprende 

dos elementos mais simples aos mais complexos. Por isso, as crianças “aprendem”, por 

meio de uma seqüência mais ou menos assim: primeiro as letras, depois as sílabas, em 

seguida as palavras e, por fim, os textos, desconsiderando-se, assim, os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética. Por outro 

lado, tivemos, na proposta do ciclo,1 a concepção de que a intervenção do professor 

deveria considerar os alunos como sujeitos ativos no processo de construção dos 

conhecimentos, entendendo as suas particularidades.  

                                                
1 Esta proposta será analisada no capítulo, destinado aos resultados. 
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Contudo, apesar de toda essa mudança de foco ‘do método’ para ‘o processo de 

como a criança aprende’, segundo Soares (2003), os professores passaram a ter uma 

‘teoria’ (estudavam a psicogênese da escrita), mas não tinham ‘metodologias’ para 

ensinar a leitura e a escrita. A sala de aula, portanto, tornou-se espaço de construção de 

práticas sobre o como alfabetizar, suscitando concepções, angústias e o repensar sobre o 

processo de alfabetização. Essas metodologias até hoje vêm sendo construídas por meio 

das práticas de professores e de estudos que refletem sobre elas.  

No entanto, houve uma resistência por parte dos professores para a implantação 

do Ciclo Básico de alfabetização, pois estes profissionais tiveram que, por um lado, 

aderir às mudanças sugeridas pelos órgãos reguladores nacionais de educação; e, por 

outro lado, serem protagonistas de um processo de mudança que não tinha ‘receitas 

prontas’. Com o objetivo de promover a aceitação da nova proposta de organização do 

trabalho pedagógico, as Secretarias de Educação de Recife e de São Paulo organizaram 

a impressão de materiais, revistas e relatos de experiências bem sucedidas de 

alfabetização, considerando essa nova perspectiva da educação. Sobre esse aspecto, 

Mortatti (2000) coloca que: 

 

No âmbito dessa produção sobre alfabetização, pode-se observar a 
recorrência de temas e abordagens, predominantemente voltados para 
a necessidade de urgente mudança em relação à alfabetização e para a 
expansão de aspectos relativos à aquisição da escrita, de acordo com 
as novas perspectivas, complementares entre si ou com pequenas 
discordâncias de fundo teórico-epistemológico. (p. 275).  

 

Além disso, por meio do discurso oficial, enfatizava-se a necessidade de 

desenvolver novas posturas quanto ao ensino da leitura e da escrita em salas de 

alfabetização, na tentativa de convencer os professores alfabetizadores desse novo 

trabalho que era divulgado pelos representantes oficiais. Segundo Mortatti (2000), a 

implantação do Ciclo Básico de Alfabetização buscava um apoio maior da comunidade 

escolar e essa credibilidade poderia ser conseguida, por meio de debates ocorridos nos 

âmbitos acadêmicos, a partir da ênfase dada em suas características, nos encontros 

organizados para as discussões teóricas sobre essa nova organização do trabalho 

pedagógico. 

Mortatti (2000) destacou a relevância desse discurso oficial para a inserção das 

mudanças no trabalho docente, por considerar que se trata:  
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da função catalisadora do discurso oficial, representado pelos órgãos 
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em relação: tanto 
ao “discurso pelo alto” – produzido, nas universidades públicas e 
centros de pesquisa, por sujeitos que se apresentam como acadêmicos 
(re)produzindo no âmbito das escolas, Delegacias de Ensino e 
Divisões Regionais de Ensino, por sujeitos que se apresentam como 
profissionais do magistério e mediante intermediação dos documentos 
oficiais e das cartilhas. (p. 253). 
 

 Esse discurso trouxe a oportunidade de se pensar em criar situações 

diferentes para o ensino e amenizar o temor de alguns professores que estavam 

arraigados às chamadas práticas tradicionais, pois objetivou favorecer à adesão dos 

docentes para essas mudanças em suas práticas, uma vez que as propostas não 

trouxeram fórmulas prontas para alfabetizar, como havia no modelo de ensino vigente.  

Na concepção tradicional de ensino/aprendizagem que, segundo Kramer (1986), 

visa à defesa do produto e da produção, havia métodos pré-estabelecidos, nos quais o 

professor acreditava que, se ele os utilizasse da forma mais adequada, conseguiria um 

alto índice de alunos com boa aprendizagem (entenda-se lendo e escrevendo na 

alfabetização).  

Por sua vez, a nova concepção de ensino, tanto influenciada pelos ciclos como 

pelas discussões sobre a psicogênese, na década de 1980, trouxe discussões acerca de 

quais deveriam ser os encaminhamentos que o professor forneceria aos seus alunos, haja 

vista o professor, agora considerado mediador do processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, como seria possível modificar toda uma trajetória de encaminhamentos 

pedagógicos de um grupo de professores que havia se constituído com uma formação 

pautada na concepção tradicional de aprendizagem? Essa questão parecia causar muito 

conflito entre os professores e a nova proposta de organização do trabalho pedagógico. 

Segundo Kramer (1986) a distinção entre concepção de ensino tradicional e 

construtivismo estaria relacionada a uma valorização dos resultados e à aquisição da 

escrita como sendo algo mecânico, que pode ser garantido, se obedecida uma série de 

estratégias para o ensino desse código – em uma perspectiva tradicional – e a 

perspectiva de que há um caminho a ser percorrido, no qual o aluno é autor de seu 

próprio conhecimento, sendo mediado pelo professor – em uma perspectiva 

construtivista. Ao observarmos essas distinções, enfatizamos a análise de Soares (2003) 

que aponta para uma mudança do paradigma behaviorista para o cognitivista, na década 

de 1980, terminando por ser chamado de construtivista.  
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Analisando os pressupostos das teorias construtivistas de aprendizagem, 

refletimos, a partir das contribuições trazidas por Coll (1996), verificamos que ele 

define o construtivismo como sendo uma concepção de ensino que organiza os 

processos de aprendizagem, processos esses que guiam as teorias de aprendizagem.  

Todavia, no contexto de mudanças, vivenciadas a partir das discussões sobre 

alfabetização, observamos que houve alterações nos diversos âmbitos educacionais e 

que elas foram sentidas nas suas mais variadas dimensões. Em relação a esse aspecto, 

Freitas (2004) inseriu a implementação do Ciclo Básico de alfabetização em um 

contexto de diversidade, ou seja, antes tínhamos um espaço homogêneo de idéias, mas 

com os acontecimentos que nortearam os anos 1970, tivemos muitas transformações. 

Nessa linha de pensamento, Freitas (2004) afirmou: 

 
Os tempos da escola são, portanto, contraditórios e tensos – como 
tensa e contraditória é a própria sociedade que acerca. Há uma 
permanente disputa em tais espaços e reflete as diferentes concepções 
de educação, as diferentes finalidades educativas atribuídas. A 
progressão continuada e os ciclos estão inseridos neste ambiente. (p. 
01). 
 

 
Essa reflexão sobre espaço e tempo, no qual o Ciclo Básico de alfabetização está 

integrado, remete-nos também ao trabalho de implementação com a comunidade 

escolar. Para que fossem efetivadas as mudanças, fazia-se necessário que os gestores 

estivessem conscientes do seu papel para promover a autonomia do professor para o 

desenvolvimento da prática pedagógica, pois sabia que os direcionamentos expostos nas 

propostas correspondiam a transformações na postura do professor, no tratamento do 

erro do aluno e, conseqüentemente, na avaliação, que até o momento era estritamente 

somativa e a mais conhecida por gestores e pais dos alunos. 

Gomes (2004) ressalta esse aspecto para ilustrar a importância da participação de 

toda a comunidade escolar, a fim de tornar possível as transformações propostas pelas 

Secretarias de Educação, no que concerne à organização do trabalho pedagógico. 

Notamos que o autor discute essa relevância no instante em que explicita o 

envolvimento da comunidade na escola:  

 

O projeto pedagógico, como depois veio estabelecer a LDB, precisa 
envolver toda a comunidade escolar. Evidentemente, o diretor e os 
coordenadores devem apoiar tal projeto e promover clima favorável à 
aprendizagem na escola. Outros esteios são os alunos e as famílias. 
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Os alunos, particularmente, precisam ter mais tempo letivo para 
melhorar a sua aprendizagem, desde que esse tempo não abrigue a 
repetição do que se faz no tempo usual. (p.41). 
 
 

Partindo da idéia de que essas mudanças deveriam ser apoiadas por toda a 

comunidade escolar, o ciclo básico surgiu como uma alternativa para eliminar o 

fracasso escolar, uma vez que a diversidade das demandas dos alunos que ingressavam 

nas escolas públicas, com distintos conhecimentos e diferentes tempos de aprendizagem 

para cada conteúdo, nos fez entender que, de certa forma, o fracasso escolar foi extinto 

pela nova proposta do ciclo de aprendizagem. 

A proposta dos Ciclos era que os alunos vivenciassem, durante um período, 

experiências que pudessem promover variadas aprendizagens e em diferentes 

momentos. Visava, portanto, propiciar o contato do aluno com as diversas áreas do 

conhecimento em diferentes momentos. No tempo de dois anos, era esperado que o 

aluno adquirisse um conjunto de saberes e pudesse, considerando as suas capacidades e 

limitações, progredir para o Ciclo seguinte. Se o aprendiz necessitava ampliar seus 

conhecimentos em alguns conteúdos, esses assuntos eram vistos com outros enfoques, 

pois o professor saberia quais as defasagens na aprendizagem do aluno. 

A organização do trabalho pedagógico em ciclos buscou respeitar, portanto, o 

tempo de aprendizagem de cada aluno, entendendo as particularidades de cada 

indivíduo. Baseando-se nas diferentes concepções de ensino-aprendizagem divulgadas 

no início da década de 1980 no Brasil.  

Sobre esse contexto de mudança, ocasionado pelas novas discussões de 

alfabetização que motivaram a diversidade para o trabalho com os alfabetizadores, 

Mortatti (2000) e Gomes (2004) explicitam que ocorreu a divulgação de práticas bem 

sucedidas e orientações para o trabalho em sala de aula, respaldadas na concepção 

construtivista de ensino- aprendizagem. Discutiremos, no tópico a seguir, como se deu 

inicialmente a sugestão para implantação do Ciclo Básico de Alfabetização e quais 

foram os direcionamentos didáticos que contemplaram essa nova proposta de trabalho 

pedagógico. 

 

1.2 A implantação dos Ciclos Básicos de Alfabetização 

 

Na década de 1980, as condições da educação nacional eram de intensa crise, 

com um elevado número de repetência, o que estava ocasionando a evasão, 
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principalmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Assim, como uma tentativa 

de amenizar esses fatos, observados após o término do regime militar, algumas redes de 

ensino optaram por modificar a organização do trabalho pedagógico, que antes obedecia 

a um sistema seriado, para um regime de ciclos. No referido sistema, o aluno para ser 

promovido à serie seguinte, teria um ano para se apropriar de um conjunto de 

habilidades e competências que, muitas vezes, estava distante das crianças, oriundas das 

classes menos favorecidas. 

Com a organização em Ciclo, a aprendizagem passa a ser reconhecida como um 

processo de construção e reconstrução de conhecimentos que não ocorre em um tempo 

determinado de um ano, mas pode transpor esse período. 

Baseado nessas concepções, o Ciclo Básico de Alfabetização foi criado 

objetivando superar algumas problemáticas causadas pelo regime seriado. A nova 

proposta entendia o aluno como ativo no processo de conhecimento e o professor 

deveria mediar as relações aluno-objeto de conhecimento. Nessa perspectiva, o Ciclo 

Básico de Alfabetização alcançou proporções significativas no final da década de 1980, 

quando foi implantado em alguns Estados do Brasil. Iurk (1999) afirma que, no Paraná, 

a nova organização do trabalho pedagógico foi criada para “tratar do processo de 

ensino-aprendizagem, com ênfase nas séries iniciais, objetivando diminuir a evasão e a 

repetência dessas séries”. (p.01) 

Assim, na década de 1980, muitos Estados no Brasil implantaram o sistema de 

ciclo e, nessa pesquisa, selecionamos para discutir as Redes Municipais de Educação de 

Belo Horizonte, a Secretaria de Educação de São Paulo e a Secretaria de Educação da 

cidade do Recife, resgatando o seu processo de implantação, para melhor 

compreendermos esse período e as concepções subjacentes a ele. A próxima sessão 

apresentará esse processo de implementação nos locais mencionados. 

 

1.2.1 Ciclo Básico de Alfabetização em Belo Horizonte  

 

A implantação do Ciclo Básico de alfabetização em Minas Gerais ocorreu no 

ano de 1985 e se deu de forma gradual, isto é, por etapas: em um primeiro momento na 

Educação Infantil e, posteriormente, no Ensino Fundamental. Talvez essa maneira de 

organizar o trabalho pedagógico tenha apontado para uma maior preocupação dos 

docentes envolvidos, uma vez que esses tentaram compreender melhor a proposta antes 
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de colocá-la em prática; isto é, tentaram operacionalizar as sugestões antes de 

efetivarem as mudanças.  

Mainardes (2001) relata que a implantação do Ciclo Básico em Minas Gerais 

teve, em 1987, um documento distribuído pela Secretaria de Educação do Estado com o 

título: Síntese Inicial do Relatório de Avaliação do CBA e proposta de 

Encaminhamento. Segundo a autora, a Secretaria de Educação entendeu que as escolas 

ainda não haviam compreendido a mudança no trabalho social e pedagógico que estava 

sendo realizada. 

Por outro lado, Franco (2004) coloca que a Secretaria de Educação do Estado 

deixou a organização do Ciclo Básico de Alfabetização a cargo das unidades escolares. 

Diante dessa realidade, supomos que os Ciclos em Minas Gerais visavam atender muito 

mais às necessidades locais em relação às adaptações que deveriam ser feitas para dar 

conta das novas propostas de organização do trabalho pedagógico, que estavam sendo 

sugeridas com o Ciclo Básico, do que com determinações políticas.  

É válido ressaltar que a proposta do ciclo, nesse Estado, buscou, assim como em 

outros locais, diminuir os índices de repetência nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Dessa forma, a implantação do ciclo visou corrigir a distorção referente à 

idade-série dos alunos. Nesse contexto, a avaliação se constituiu em um aspecto 

bastante enfatizado, buscando atender à diversidade de conhecimentos dos alunos. 

Também em Belo Horizonte esse aspecto foi notado, conforme Barreto e Sousa (2006) 

sintetizam a visão sobre a avaliação na proposta do ciclo em Belo Horizonte: 

 

Conselho do Ciclo, onde o desenvolvimento do currículo e a 
avaliação são discutidos mais amplamente. A avaliação compreende 
um momento inicial, seguindo de procedimentos contínuos calcados 
em instrumentos variados, e um momento final, sendo que o projeto 
original da Escola Plural previa as possibilidades de retenção de 
alunos ao final do ciclo em casos especiais. Limitava, porém o tempo 
de retenção de modo a não dar margem ao aumento da defasagem do 
aluno em relação a seu grupo de idade. (p. 13). 

 
As particularidades da implantação do Ciclo Básico de Alfabetização em Belo 

Horizonte contemplam a proposta que foi colocada de maneira prática pelos professores 

nas escolas públicas da rede municipal de Belo Horizonte. A organização do trabalho 

pedagógico seguiu os encaminhamentos repassados e os princípios dessa proposta são 

utilizados até hoje.  
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1.2.2 Ciclo Básico de Alfabetização em São Paulo 

 

A implantação do Sistema de Ciclos em São Paulo ocorreu no ano de 1983, mais 

especificamente no dia 15 de outubro de 1983, quando André Franco Montoro 

anunciava, por meio de um Decreto Estadual, n. 21.833, de 28.12.1983, a criação do 

Ciclo Básico de Alfabetização. Segundo Duran, Pala e Filho (2003), o Ciclo Básico de 

Alfabetização consistia em “um projeto político que se propunha a alterar as relações 

excludentes do ensino fundamental, marcado pela reprovação escolar”. (p.01). Conforme 

Arcas (2005) a implementação do Ciclo foi uma medida que significou: 

 

Compreender a alfabetização como um processo e considerar 
que cada aluno tinha características diferentes e não aprendia do 
mesmo jeito e ao mesmo tempo. Assim sendo, pressupunha 
uma reorientação do currículo e da prática pedagógica. (2005, p. 
01). 
 

 
Ainda segundo o referido autor, a importância do Ciclo Básico de Alfabetização 

residia no fato de que este objetivava extinguir a reprovação e provocar uma reflexão 

acerca das práticas de alfabetização legitimadas até o momento. Dentre os resultados 

das pesquisas realizadas por estudiosos no assunto, Arcas (2005) enfatizou alguns que 

indicavam que as mudanças não estavam restritas apenas à nova organização do 

trabalho na escola, mas também concepção de alfabetização e de ensino aprendizagem. 

Como descreve o autor: 

 
O ciclo não permitia que o processo de aprendizagem do aluno durante 
o 1º ano fosse abortado pela reprovação, mas sim criava condições para 
viabilizar a idéia de “processo de aprendizagem”, que supõe 
continuidade e não rupturas. Também, os autores registram mudanças 
no tratamento da alfabetização, compreendida como um processo e não 
apenas como codificação/decodificação da linguagem oral. Portanto, a 
adoção do ciclo básico indicava a necessidade de re-significação do 
trabalho escolar nos anos iniciais da escolarização e não somente a 
eliminação da reprovação. (2005 p.02). 
 

Um estudo realizado Jacomini (2004) apontou a resistência dos professores a 

essa nova organização do trabalho pedagógico. A pesquisa revela outros aspectos como, 

por exemplo, materiais para a consolidação dessa nova proposta de trabalho 

pedagógico, que estão relacionados com os aspectos pedagógicos, mas que podem ser 

melhor direcionados, uma vez que tais aspectos reivindicados pelos professores são 
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considerados básicos para a manutenção do trabalho na sala de aula. Conforme a 

pesquisa da autora:  

Os condicionantes materiais da resistência dos educadores aos ciclos 
e à progressão continuada dizem respeito às condições materiais 
necessárias ao bom desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem, ou seja, à disposição de espaço físico adequado e 
suficiente de materiais pedagógicos necessidade de tempo de 
discussão entre os educadores, entre outras questões. (p. 04).  

 

Sob esses aspectos, Jacomini critica a maneira como são colocadas as propostas 

de organização do trabalho pedagógico: “raramente elas são discutidas com os 

educadores e os usuários da escola pública” (p.04). Refletimos sobre essas colocações 

de Jacomini, diferenciamos os aspectos especificamente pedagógicos dos estruturais. 

Ou seja: no momento em que apontamos a dificuldade dos professores em se adequar às 

novas propostas pedagógicas, procuramos indicar, principalmente, a existência de 

deficiências estruturais que se colocam como obstáculos ao andamento do trabalho dos 

docentes.   

 

1.2.3 Ciclo Básico de Alfabetização em Recife 

 

O Ciclo Básico de Alfabetização foi implantado nas escolas da rede municipal 

de ensino de Recife em 1986, com as seguintes reformas estruturais: aumento da 

jornada de trabalho dos alfabetizadores de quatro horas diárias para cinco horas; cinco 

horas semanais de formação para os professores (fornecidas por especialistas em cada 

área, contratados pela Rede de Ensino de Recife, que acontecia semanalmente aos 

sábados). Segundo relatos da pesquisa de Nascimento (1995), foram construídas salas 

de aula adequadas para possibilitar o trabalho dos alfabetizadores.  

No que concerne ao aluno, as escolas passaram a fornecer duas refeições diárias, 

estes receberam material didático – livros, inclusive livros para-didáticos - e ainda foi 

aumentado em mais um ano o período para a alfabetização. Diante dessas mudanças 

estruturais, a secretaria de educação tentou viabilizar uma intensa mudança na formação 

dos professores alfabetizadores, que, em sua grande maioria, estava atrelada a práticas 

de alfabetização, pautadas nos métodos silábicos e analíticos, o que se contrapunha às 

discussões teóricas sobre alfabetização naquela época. Nascimento (1995) realizou um 

estudo sobre o conformismo tecnológico das massas e estudou o Ciclo Básico de 
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Alfabetização, como sendo um dos instrumentos de mudança do “Governo Jarbas” 

(1986 – 1990). Segundo essa pesquisadora, 

 

Essa tentativa do Ciclo de Alfabetização materializou-se na definição 
da política educacional do governo Jarbas que, na especificidade e 
relevância desse Ciclo, foi traduzida na indissociabilidade entre a 
alfabetização dos alunos e a capacitação dos professores e a gestão 
democrática da escola. (1995. p. 107). 
 
 
 

A partir da proposta das formações, foi realizada uma convocação dos 

professores para esclarecer em que consistia a proposta do Ciclo Básico de 

Alfabetização, na tentativa de convencer os professores a desenvolver o trabalho, 

contemplando as ideologias que estavam sendo divulgadas naquela época, isto é, a 

democratização e a conseqüente universalização da Educação Básica deveriam ser 

consideradas prioridade naquele momento.  

Diante da decisão de implementar o Ciclo para organização do trabalho didático 

e também como uma maneira de organizar o currículo, foi necessário investir na 

formação dos alfabetizadores. Baseado no princípio da socialização da nova proposta e 

operacionalização desta, a prefeitura da cidade do Recife contratou profissionais que 

estavam ligados às universidades e que compartilhavam dos conhecimentos sobre a 

nova concepção de ensino-aprendizagem da alfabetização.  

Nesse contexto, a discussão é deslocada do ensino para o processo de 

aprendizagem, isto é, os especialistas em educação preocupam-se mais em analisar os 

processos que subjazem à compreensão da escrita pelo sujeito, em detrimento dos 

“métodos” para promoverem a compreensão, uma vez que, a partir dos resultados das 

pesquisas, foi constatado que o sujeito é ativo no processo de aprendizagem.  

A discussão sobre alfabetização foi ampliada, na década de 1990, com a reflexão 

sobre as práticas sociais que são feitas através do uso da leitura e escrita – 

posteriormente essas discussões configuraram-se como discussões sobre o letramento. 

A partir desse momento, estudiosos da linguagem perceberam que, para mensurar a 

compreensão e produção escrita de um sujeito, deve-se conhecer em quais contextos ele 

se utiliza da leitura e da escrita, e qual a utilidade delas nessas situações, aspecto este 

colocado por Morais e Albuquerque (2005).  

No próximo tópico trataremos dessas questões acerca da alfabetização e 

concepções teóricas que permeavam o ensino da leitura e da escrita nesse período 
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específico, questões essas que integram a discussão sobre a implantação do Ciclo de 

Alfabetização em Recife. 

 

1.3 Discussões teóricas em alfabetização 

 

Nesse tópico, debateremos aspectos relacionados às diferentes concepções sobre 

alfabetização baseadas na construção do modelo tradicional e nas teorias de 

aprendizagens, pautadas na construção do conhecimento. 

 

1.3.1 Teoria da Psicogênese da Escrita 

 

No final da década de 1970, um grupo de pesquisadores argentinos, dirigidos por 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, se propuseram a estudar como a criança se apropriava 

da escrita alfabética e divulgaram os resultados dessa pesquisas que trouxeram inúmeras 

implicações pedagógicas. Becker (2002) defende as contribuições dos trabalhos de 

Ferreiro, explicitando que, com essas pesquisas, não há mais uma defesa da 

“alfabetização convencional”. 

A Teoria Psicogenética da Escrita, resultante dos estudos de Ferreiro & 

colaboradores (1999), promoveu uma revolução conceitual que provocou uma série de 

mudanças no tratamento do erro, na concepção de aluno como sujeito cognoscente e 

ainda no papel do professor. Esses estudos revelaram que a criança passa por várias 

fases até compreender por completo as propriedades do sistema de escrita alfabética. 

Segundo essa abordagem teórica, cada etapa vivenciada pela criança traz conflitos que 

promovem o avanço na compreensão do Sistema de Escrita Alfabética.  

Assim, muitas foram as críticas direcionadas ao modelo tradicional que 

encontrava suporte na concepção empirista de ensino/aprendizagem. Ao discutir esse 

modelo, Ferreiro argumenta (1999): 

Uma teoria estritamente empirista não pode dar conta dos 
nossos resultados. Assinalemos que a coincidência com o 
desenvolvimento histórico não se limita às etapas essenciais; 
numa observação mais pontual, percebemos que certos fatos 
tardios na evolução individual, também são tardios na evolução 
histórica (como adoção de uma orientação constante de leitura, 
que não varie de uma linha a outra, como a separação entre as 
palavras, como a distinção gráfica de letras e números, etc). (p. 
294). 
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No entanto, para dar conta dessas alterações, não haveria a adoção de um 

método infalível que resolvesse todas as dificuldades dos alunos em aprender o 

funcionamento da escrita. Ferreiro (2001) afirma que “tradicionalmente, a alfabetização 

inicial é considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de 

‘maturidade’ ou de ’prontidão’ da criança”. (p. 09). 

As práticas tradicionais de alfabetização, certas de sua eficiência, sofreram 

críticas, uma vez que, se antes eram aceitas a passividade do aluno, mediante as 

instruções do professor e a orientação desse último pelo instrumento didático – a 

cartilha -, a partir desse momento, foram questionados e, posteriormente, criticados os 

procedimentos apresentados pelas práticas tradicionais de alfabetização. As pesquisas 

de Ferreiro (2001) mostraram que: 

 
[...] muitas crianças que ao começarem a escola de 1º grau estão em 
níveis conceituais muito elementares acerca do sistema de escrita, 
seguem durante o primeiro ano escolar a mesma progressão que 
outras crianças apresentam antes de entrar para a escola; isto ocorre 
apesar de estarem expostas a ações sistemáticas, planejadas para fazê-
las compreender diretamente o sistema alfabético de escrita (p. 70 – 
71). 

 

Essa realidade poderia explicar-se, por não haver na escola, o investimento 

adequado ao trabalho com situações concretas de leitura e escrita, priorizando, assim, 

estratégias pautadas em exercícios pré-formulados, os quais seriam repetidos e copiados 

pelos alunos. 

Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) propiciaram a ruptura com os 

métodos tradicionais de ensino, buscando valorizar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre a escrita e avançar nas hipóteses, a partir da intervenção do professor, sem 

exclusivamente realizar atividades de cópia e memorização. No próximo tópico, 

trataremos das discussões sobre a importância de articular a leitura e escrita ao contexto 

de uso real da língua. 

 

1.3.2. Usos e funções da língua  

 

Nas novas discussões teóricas em linguagem, foram exploradas as concepções 

sobre os usos e funções da língua na prática da leitura e da escrita. O conhecimento 

sobre o sistema de escrita, antes vista como uma aprendizagem que deveria ser 

propiciada de forma segmentada e gradual, que se dava no âmbito escolar, dirigida pelo 
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professor, a partir, agora, era considerada como um conhecimento que poderia ser 

adquirido em outros espaços. Assim, os conhecimentos prévios passaram a ser levados 

em conta e valorizados na escola, como sendo parte do processo de compreensão da 

escrita. Ferreiro (2001) discute esse aspecto, quando coloca:  

 

As crianças iniciam o seu aprendizado do sistema de escrita nos mais 
variados contextos, porque a escrita faz parte da paisagem urbana, e a 
vida urbana requer continuamente o uso da leitura. As crianças 
urbanas de 5 anos geralmente já sabem distinguir entre o escrever e o 
desenhar expostas ao complexo conjunto de representações gráficas 
presentes no seu meio, são capazes de distinguir o que é desenho e o 
que é “outra coisa. (p. 98).  
 

 
No que concerne à concepção de alfabetização, esta passou a ser vista de 

maneira mais abrangente do que a simples aquisição de uma técnica. Vejamos a 

definição exposta por Leal (2004): “alfabetização é um período de aprendizagem de 

conceitos complexos, no qual o indivíduo desenvolve a capacidade de compreender e 

produzir textos, podendo, dessa forma, participar de eventos sociais mediados pela 

escrita” (p. 78). escrita”.  

A escrita alfabética, antes dada como pronta, passou a ser objeto de 

conhecimento, ou seja, o decifrar não tinha mais relevância sem estar atrelado à 

compreensão e ao contexto. O ensino de sílabas soltas não fazia mais sentido, e era, 

portanto, evitado dentro dessas novas teorizações. A partir desse momento, para 

propiciar o entendimento do funcionamento do sistema, buscou-se apresentar, para o 

aluno, textos autênticos, de circulação social. Os alunos, vistos como sujeitos ativos no 

processo de aprendizagem, traziam aprendizagens também de outros espaços e essas 

aprendizagens eram consideradas pela escola. 

Até a década de 1960, era considerado alfabetizado o indivíduo que assinava seu 

nome. Contudo, mais de trinta anos depois, a concepção de alfabetização mudou, 

ampliando sua conceituação. A partir desse momento, considerou-se a necessidade de 

colocar o sujeito em contato com diversos gêneros textuais, possibilitando a prática 

social da leitura e escrita. 

Na década de 1980, sabemos que já havia uma discussão acerca dos usos e 

funções da escrita, ou seja, entendemos que a criança que conseguia fazer uso 

competente da leitura e escrita estava avançada em termos de alfabetização. Essa 
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expressão “usos e funções da escrita”, posteriormente, foi denominada de letramento, 

mais especificamente em 1983, no livro de Mary Kato.  

Assim, a partir da década de 1990, o termo alfabetização passou a ser associado 

a um outro: letramento. Os debates sobre a importância da aprendizagem da escrita, 

mediada pelo acesso a textos de diferentes gêneros, ou seja, a aprendizagem 

contextualizada, revelando as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na sociedade, 

têm sido uma prioridade no trabalho pedagógico dos professores desde meados da 

década de 1990, quando esse discurso se fez ainda mais presente. Albuquerque (2005) 

defende essa importância, quando expressa: “é imprescindível que os alunos possam 

vivenciar, na escola, situações reais de leitura e produção de diferentes textos que 

possibilitem uma ampliação de suas experiências de letramento”. (p. 92). Discutindo as 

ações de alfabetizar e letrar, alguns autores se colocam a favor, no sentido de defender 

que essas duas ações são distintas, mas inseparáveis, como é o caso de Soares (2003):  

  

Precisaríamos de um verbo “letrar” para nomear a ação de levar os 
indivíduos ao letramento (....) Assim, teríamos alfabetizar e letrar 
como duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal 
seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no 
contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. (p. 47). 
 

 
 

Nesse contexto, a alfabetização e o letramento se completam, considerando as 

suas especificidades e aspectos que garantem ao indivíduo uma inserção competente na 

sociedade da qual faz parte, ou seja, o sujeito compreende e participa do universo que o 

rodeia fazendo uso, para isso, das práticas sociais que envolvem o uso da leitura e da 

escrita.  

No tópico seguinte, trataremos da consciência fonológica, aspecto bastante 

relevante para entendermos a contribuição do Ciclo Básico de Alfabetização, no 

trabalho com a aquisição do sistema de escrita. 

 

1.3.3 Alfabetização e a Consciência Fonológica 

 

Primeiramente, discutiremos um aspecto crucial na apropriação da escrita pela 

criança, que é a diferenciação letra/desenho. Repensaremos o caminho percorrido desde 
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essa percepção até o estabelecimento da relação letra/som. Estudando essas questões, 

buscamos em Ferreiro (1982) um posicionamento e o encontramos, em um artigo no 

qual a pesquisadora analisa, em diferentes momentos, a apropriação da leitura e escrita 

por crianças do México, na faixa etária de quatro a seis anos, e identificamos que, em 

um momento, Ferreiro demonstra sua opinião sobre o quanto se faz necessária essa 

distinção para o aprendizado do Sistema de Escrita Alfabética:  

Em algún momento del largo camino que recorre el niño para llegar a la 
comprensión de nuestro sistema de escritura, deberá reconocer e 
incorporar a sus producciones elementos de lãs escrituras de su entorno. 
Escribir usando formas gráficas convencinales es um paso importante 
em el desarrollo de la escritura infantil aún cuando se comprensa la 
manera em que talles formas remiten significado. (p. 19). 

 

Esse, sem dúvida, seria um dos primeiros passos em direção ao conhecimento 

das propriedades do sistema de escrita, seguidos da relação letra-som, na qual está 

pautada a consciência fonológica. A partir disso, destacamos que, para discutir sobre 

consciência fonológica, torna-se indispensável entender o conceito e a utilização deste 

termo que favorece a aprendizagem do sistema de escrita alfabético.  

A importância do desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica 

pelas crianças é citada por Lemle (1995), quando afirma que elas devem “ter 

consciência dos pedacinhos que compõem a corrente da fala e perceber as diferenças de 

sons pertinentes à diferença de letras”. (p. 9). Essa autora traz a reflexão sobre os 

conhecimentos que o aprendiz deve ter para reconhecer sons e letras e relacionar, assim, 

fala e escrita, fazendo então uma reflexão fonológica.  

Para Morais (2006b), “a consciência fonológica é um conjunto de habilidades 

metalingüísticas que permitem ao indivíduo refletir sobre os segmentos sonoros das 

palavras”. (p. 60). O desenvolvimento dessa habilidade de reconhecer a relação 

som/grafia, de pensar nas partes que formam a palavra e de realizar mentalmente 

relação letra/som, é essencial para um entendimento sobre o funcionamento do sistema 

de escrita.  

Essa atividade de consciência fonológica que busca estabelecer a relação 

letra/som, deve remeter-se a própria língua escrita, uma vez que tais exercícios exigem 

essa postura de pensar sobre as particularidades da língua.  
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Todavia, Bradley e Bryant (1983 apud Morais 2006) defendem que o 

desenvolvimento de tais habilidades está relacionado a essa compreensão, ou seja, que a 

“consciência fonológica seria um “fator causal” do sucesso na alfabetização. (2006, p. 

62)  

Segundo Morais (2004), na década de 1970, alguns autores “defendiam que a 

consciência fonológica seria conseqüência da alfabetização” (p. 74). Nessa concepção 

acima descrita, a consciência fonológica não contribuiria para a apropriação da escrita, 

mas, sim, seria o resultado do conhecimento sobre o sistema alfabético. Entendemos 

que várias correntes teóricas se dividem em tais idéias, ou seja: algumas pesquisas 

indicam a importância de tais habilidades inseridas na rotina de sala de aula para o 

trabalho pedagógico em turmas de alfabetização; e outras pesquisas indicam que as 

crianças que se saem melhor nessas atividades já sabem ler e escrever. 

Liberman e colaboradores (1974 apud Morais 2006b) mostraram, em seus 

estudos, que as crianças americanas demonstraram mais familiaridade com a atividade 

de partição de palavras em sílabas em detrimento das atividades envolvendo a 

segmentação de unidades menores, os fonemas. Com isso, tais pesquisadores 

“concluíram, portanto, que a consciência fonológica parecia estar relacionada à 

instrução escolar”. (2006, p.61).  

Temos, diante desse estudo, um ponto que nos indica a influência do trabalho 

pedagógico sobre a reflexão das letras e sons. Entendemos as atividades de partição de 

palavras em sílabas como sendo exercícios freqüentes para os alunos. Já as atividades de 

decomposição de letras em fonemas são exercícios que não são solicitados no âmbito 

escolar. Logo, essa tarefa foge aos padrões de familiaridade do aluno com os objetivos 

que são propostos nos exercícios: contagem de letras, de sílabas; contagem de sílabas 

em palavras e etc. 

Concordamos com Morais (2006b), quando o mesmo defende: “vemos que o 

desenvolvimento da consciência fonológica pode ocorrer antes e durante a experiência 

escolar da alfabetização”. (p. 64). Acrescentando esse posicionamento, atribuímos não 

somente à escola o bom desempenho dos alunos nesse tipo de atividade, mas também as 

vivências que o mesmo pode ter em outros espaços. No momento em que discutimos as 

atividades de reflexão fonológica, faz-se indispensável a distinção entre as atividades de 

reflexão fonológica e os exercícios fônicos. As atividades de consciência fonológica 

desenvolvem essa habilidade de reflexão sobre a escrita; e os exercícios baseados no 
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método fônico trabalham a repetição mecânica e a memorização dos sons como 

condição para aprender a escrita. Com base nessa distinção, Morais (2006b) afirma: 

 

É preciso reconhecer que os métodos fônicos de alfabetização adotam 
uma lógica empirista-associacionista de aquisição de conhecimento e 
adiam o contato da criança com os textos que circulam no mundo real, 
expondo a pseudotextos, que de tão artificiais, promovem a 
incompetência no que diz respeito à capacidade de compreender e 
produzir os gêneros escritos extra-escolares. (p. 64).  
 
 

Os métodos fônicos de alfabetização foram empregados no momento em que 

autonomizaram-se, no ambiente escolar, os “textos cartilhados” que enfatizavam as 

famílias silábicas, repetindo sons de consoantes para a imediata memorização por parte 

dos sujeitos.  

No que concerne à concepção de consciência fonológica, adotada por Rios 

(2006), observamos que a autora acredita que tal habilidade envolve a aquisição de uma 

série de conhecimentos que são expressos, a partir do momento em que o aluno reflete 

sobre a própria língua. Para Rios (2006), a consciência fonológica envolveria 

 
o conhecimento , pelo indivíduo, de que as palavras são formadas por 
diferentes sons que podem ser manipulados, abrangendo não só a 
capacidade de reflexão (constatar e comparar), mas também a de 
operação com fonemas, sílabas, rimas e aliterações (contar, segmentar, 
unir, adicionar, suprimir, substituir e transpor). (2006, p.23).  
 

 
O estudo de Rios (2006) apresenta uma revisão de pesquisas que tratam do 

assunto, dentre estas, a pesquisa de Morais (2004). Essa pesquisa demonstrou que os 

alunos que apresentavam atrasos na compreensão do sistema de escrita também 

demonstravam dificuldades para realizar atividades, nas quais eles teriam que refletir 

sobre a relação som/grafia. 

No momento em que refletimos sobre essas colocações, entendemos que a 

habilidade fonológica pode se tornar um significativo instrumento de apoio para o 

sujeito que está se apropriando da escrita, uma vez que possibilita reflexões, promove o 

conflito sobre as propriedades da escrita alfabética. 

No entanto, as contribuições do conhecimento metafonológico para a 

alfabetização é uma questão bastante polêmica. Diante dos estudos realizados sobre o 

tema, o pesquisador José Morais (1979) acreditava ser o sujeito que apresentava bom 
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desempenho, ao realizar atividades que envolviam a consciência fonológica, aquele que 

já estava alfabetizado.  

Parece significativo trazermos os resultados de uma pesquisa realizada por 

Morais e colaboradores (2004) em turmas de Educação de Jovens e Adultos, do 

Programa Brasil Alfabetizado, implantado na cidade do Recife, no ano de 2004. Os 

sujeitos que ingressavam nas turmas do referido programa eram submetidos a jogos que 

exploravam atividades de consciência fonológica. Nesse estudo, Morais (2005) concluiu 

que “o desenvolvimento de habilidades de reflexão fonológica é condição necessária 

para que os aprendizes avancem em sua compreensão do sistema de escrita alfabética, 

mas aquelas habilidades não constituem uma condição suficiente para que os indivíduos 

se alfabetizem. (p. 188).  

Para articular as atividades de consciência fonológica com o objetivo de 

alfabetizar, Morais (2005) defende a importância de promover, em sala de aula, a 

reflexão fonológica articulada a atividades de notação escrita das palavras sobre as quais 

os alunos estão refletindo.  

Em outra pesquisa, que apresenta sugestões de como trabalhar as atividades de 

reflexão fonológica, realizada por Rios e Morais (2006), os autores explicitam a 

relevância do trabalho de consciência fonológica, apresentando algumas idéias de como 

seria o trabalho com o desenvolvimento dessa habilidade. Segundo Morais e Rios 

(2006): 

Esta reflexão é também potencializada quando usamos letras móveis: 
ao montar e desmontar palavras, com cartelas que continham as letras 
do alfabeto, os aprendizes vivem de forma mais explícita uma série de 
propriedades do sistema alfabético/ que podem assumir a quantidade 
de letras das palavras entre outras. (p. 85). 
 

 
Para desenvolver a consciência fonológica nos aprendizes, os autores acima 

citados, sugerem o trabalho com textos curtos, e justificam que estes, por 

proporcionarem uma maior facilidade de memorização, permitem que o aluno se 

detenha mais sobre a reflexão sobre o som /grafia. Esses gêneros textuais geralmente 

são músicas, parlendas e trava-línguas. Vale ressaltar que tais gêneros textuais, pela sua 

natureza lingüística, permitem ao aluno identificar mais facilmente as palavras que 

terminam igual, possibilitando, assim, o conhecimento da notação de muitas palavras 

através da leitura e escrita dessas. (Rios, 2006). 
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A influência das atividades que envolvem a consciência fonológica no progresso 

do aprendiz, em relação à compreensão do sistema de escrita, é foco de análise de 

algumas pesquisas. Existem pelo menos três posicionamentos diferentes no que 

concerne ao trabalho com a consciência fonológica: o primeiro posicionamento foi o de 

José Morais et al, que defendia “que a consciência fonológica seria “conseqüência da 

alfabetização”. (1999 apud Morais 2005, p. 62). Na segunda perspectiva, estaria a 

posição de Bradley e Bryant (1983), que defendem que o desenvolvimento da 

consciência fonológica, nas turmas de pré-escolar e alfabetização, promoveria uma 

alfabetização bem sucedida; e, no terceiro posicionamento, estaria o pesquisador Yavas 

(1989 apud Morais 2006b), defendendo que a consciência fonológica favoreceria o 

processo de alfabetização. Nessa perspectiva última, “a consciência fonológica 

constituiria um ‘facilitador’ da aprendizagem da leitura e da escrita, de modo que as 

crianças  com consciência fonológica mais desenvolvida avançariam mais rápido na 

aprendizagem da escrita alfabética que as demais. (Yavas, 1989 apud Morais 2006 

p.62).   

As concepções se dividem entre a consciência fonológica como um fator que 

demarca a apropriação do sistema, ou seja, no momento em que o sujeito demonstra o 

conhecimento acerca do reconhecimento de letras, sons, produzindo rimas, aliterações e 

outros recursos metalingüísticos, ele já dispõe desse conhecimento e outra colocação 

que afirma que o indivíduo deve desenvolver tais habilidades a fim de promover o 

entendimento das propriedades do sistema de escrita.  

Entretanto, Morais (2005) afirma que atualmente há mais um consenso entre os 

estudiosos.  

Hoje encontramos mais consenso entre os estudiosos, no sentido de 
admitir que ocorre uma interação entre os dois lados da moeda: se 
algumas habilidades são necessárias para que o indivíduo aprenda a 
escrita alfabética, ele amplia sua capacidade de refletir sobre os 
segmentos sonoros das palavras em conseqüência do crescente 
conhecimento que tem das suas formas escritas. (p. 61). 
 

 
Diante dos aspectos acima explicitados, compartilhamos da posição de que as 

atividades que envolvem a consciência fonológica contribuem para a apropriação do 

sistema e devem ser introduzidas sistematicamente na rotina das salas de aula desde o 

pré-escolar até a alfabetização. No entanto, devemos esclarecer que o domínio das 

estruturas relacionadas à consciência dos sons estão acessíveis, apenas, aos alunos que 
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já se apropriaram do funcionamento do sistema de escrita. Como colocou Morais 

(2005): 

 

Concluímos, então, que seria um equívoco enorme trazer novamente 
para as salas de aula os velhos métodos fônicos de alfabetização, 
como querem tantos que se dedicam ao estudo da consciência 
fonológica. Isso representaria tornar requisito, para viver o processo 
de alfabetização, um nível de reflexão fonológico tão complexo 
abstrato que nem mesmo pessoas já alfabetizadas conseguem 
exercitar. (p. 81). 

 
   

Com isso, podemos perceber que as atividades de consciência fonológica 

parecem influenciar na apropriação do sistema de escrita e entendemos que tais 

exercícios devem ser inseridos, considerando os diferentes níveis de consciência e suas 

contribuições para a compreensão do sistema. Sobre isso, afirma Freitas (2006): 

“atualmente, os pesquisadores que se dedicam à investigação da consciência fonológica 

adotam a noção de níveis, reconhecendo que essa consciência é um contínuo que se 

desenvolve em uma escala”. (p. 180). 

A relação entre alfabetização e consciência fonológica foi expressa por Larson 

(1996), no momento em que esse pesquisador afirmou que “não pode haver muita 

dúvida de que a consciência fonológica é a chave para aprender a ler línguas com 

ortografias alfabéticas como o português”. (p.15).  

Com base nessa discussão sobre a consciência fonológica, debateremos, no 

tópico seguinte, as divergências e semelhanças das práticas de alfabetização. 

Perceberemos, no capítulo dos resultados, que houve uma discussão na época do Ciclo 

de Alfabetização (1986 – 1988) sobre as habilidades a serem desenvolvidas para a 

apropriação da escrita alfabética e que foi dado uma ênfase sobre o trabalho com a 

consciência fonológica, questão que trataremos adiante.  

 

1.4. A constituição das práticas de alfabetização: perspectivas tradicional e 

construtivista 

 

Saber ler e escrever pressupõe uma valorização maior do indivíduo em uma 

sociedade cujas relações são mediadas pela escrita. Todavia, durante muito tempo, o 

acesso à leitura e à escrita estava restrito às pessoas integrantes das classes sociais 
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privilegiadas. No Brasil, a partir do final da década de 1970, houve a democratização da 

escola, acontecimento que favoreceu a universalização da educação.   

Durante décadas, as práticas tradicionais de alfabetização revelavam uma 

concepção inatista e empirista de aprendizagem. Na primeira, acreditava-se que o 

indivíduo já possuía uma série de conhecimentos que seriam despertados no âmbito 

escolar pelo professor. Na segunda, o indivíduo aprendia a partir das influências do 

meio (Weisz, 2004). 

A concepção tradicional de alfabetização defende a existência de um método 

eficaz que favorecerá o desenvolvimento do trabalho de alfabetizar. Até a década de 

1970, o professor deveria seguir um manual para alfabetizar, e, o aluno que não 

conseguia avançar e aprender a ler e escrever cabia repetir letras, palavras, frases e até 

textos escritos, a fim de memorizar o “código” da escrita.  

A escola era concebida como o único local de aquisição de conhecimento da 

escrita, ou seja, as aprendizagens que ocorriam em outros âmbitos não eram 

consideradas, uma vez que o indivíduo era tratado como uma tabula rasa que se dirigia 

à escola a fim de conhecer, de obter aprendizagens que não conseguiria em outros 

espaços. Nessa perspectiva, a escola autonomiza-se o único local autorizado para a 

apropriação de conhecimento. Assim, a criança não deveria ler ou escrever em outro 

ambiente que não fosse o escolar. 

As atividades propostas para alfabetizar envolviam o desenvolvimento da 

habilidade motora, como, por exemplo, cobrir pontos para adquirir firmeza no traçado, 

até a reprodução das letras e sons. No momento em que a criança repetia e conseguia 

memorizar letras, também quando ela conseguia escrever uma palavra corretamente, 

isto é, sem erros de ortografia, era considerado que a mesma estava avançando no 

conhecimento da escrita. 

Antes de iniciar o processo de alfabetização, alguns alunos realizavam atividades 

de “prontidão” que buscavam o desenvolvimento da coordenação motora. Esses 

exercícios eram utilizados com o pretexto de preparar os alunos para a escrita. As 

atividades de “prontidão” eram propostas durante a pré-escola. 

Destacamos como característica da prática tradicional de alfabetização que não 

havia uma permissão para a escrita espontânea da criança, ou seja, o aluno escrevia o 

que lhe era solicitado, não sendo estimulado a escrever como sabia. Esse fator foi 

explicitado por Ferreiro e Teberosky (1999) no momento em que as autoras discutem as 

práticas tradicionais de alfabetização. 
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Era muito comum as crianças afirmarem coisas como: “Não posso ler 
(ou escrever) esta palavra porque minha professora ainda não ensinou 
esta letra”. Além disso, escritas espontâneas não eram permitidas, sem 
nenhuma intenção de refletir sobre a escrita. Toda a produção deveria 
ser constantemente corrigida. (p.48). 

 
A escola evitava que a criança pensasse, evitando alguns erros no processo de 

conceitualização. Dessa forma, aspectos que facilitariam a aprendizagem eram 

mascarados para evitar “confusões” por parte dos alunos. O erro, na concepção 

tradicional de alfabetização, era evitado a partir de diversos meios. Segundo Kaufman et   

al (1998): 

 

Na correção tradicional se tenta evitar erros através de vários meios. 
Em primeiro lugar, a graduação e atomização do conhecimento. Com 
efeito, ensinar pouco a pouco, lentamente, é mais fácil e conhecido ao 
mais complexo e desconhecido, rever não passar para o novo antes de 
aprender o anterior, etc., são expressões de suposições mais 
profundas(...) 
 
Em segundo lugar, um erro é algo que deveria se evitar porque se 
fixa. Portanto, é necessário que, além de garantir que não apareça, se 
assegure que o considerado correto permaneça: por isso os exercícios 
de fixação.(p. 46).  

 

No que concerne ao trabalho com textos, considerando os erros como sendo um 

aspecto resultante do processo de aprendizagem, segundo Kaufman (1995), “trabalhar 

construtivamente os erros, isto é, criar situações de contato, exploração, reflexão sobre a 

produção de textos que permitam os alunos otimizar o aprendizado, aproveitando, desse 

modo, ao máximo suas possibilidades”. (p.4) 

Os exercícios de fixação, tão presentes na prática de professores no ensino 

tradicional, como por exemplo, escrever dez vezes uma palavra para corrigir um erro de 

ortografia, cometido durante um ditado, remetia à concepção de que, repetindo a forma 

correta de grafar uma palavra, o aluno aprenderia a forma correta e não mais cometeria 

equívocos. 

No que concerne aos resultados dessa maneira de se tratar o erro, percebemos 

que essa não obtém resultados positivos, uma vez que ignora que há diversos outros 

espaços de aprendizagem e que nele são cometidos erros, que estes podem ser o 

caminho para a aprendizagem. Segundo Kaufman (1995): 

 
Esta maneira de corrigir também é difícil desde o ponto de vista do 
processo de aprendizagem. O controle dos erros através da correção 
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só existe no desejo dos adultos porque os erros existem, corrigidos ou 
não, dentro ou fora da escola. Sobretudo, estão dentro da cabeça da 
criança. Nela, o conhecimento não entra por partes, mas, na 
totalidade, e também não penetra diretamente, porém através do 
“filtro” dos esquemas já adquiridos, dando lugar às organizações 
peculiares que estes permitem (p. 47). 
 

A referida autora (1995), explicando o processo de alfabetização, mostrou as 

preferências dos docentes para o trabalho com alfabetização. Os professores tinham que 

apresentar para os alunos as vogais, em um primeiro momento; as consoantes, logo 

depois; e, por último, as sílabas. Havia essa gradação para evitar que os alunos ficassem 

“confusos”, mediante a reflexão sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética.  

Para contemplar o tratamento dado ao erro nas práticas tradicionais de 

alfabetização, foram adotados métodos, chamados de sintéticos, analíticos e analíticos-

sintéticos, os quais davam suporte a essa concepção de que o aluno deveria aprender por 

partes e que deveria repetir o que era correto para aprender o correto. 

Nesse período, o professor possuía um importante instrumento de trabalho que 

dava suporte a sua prática pedagógica – as cartilhas de alfabetização. Esse material 

didático representava, na prática, as idéias propagadas por cada um dos métodos de 

alfabetização mencionados anteriormente. 

Os métodos2 divulgados por meio da cartilha, que era vista como um manual a 

ser seguido passo a passo, expressavam o objetivo de fazer com que o aluno decorasse 

as letras ou sons, uma vez que o professor, de um modo geral, não recorria a outro 

recurso para trabalhar em sala de aula; ele se utilizava daqueles exercícios propostos nas 

cartilhas de alfabetização. Esse recurso didático representava ainda a gradação proposta 

nas práticas de ensino tradicionais. A utilização da cartilha legitimava tal prática de 

alfabetização, tornava o aluno passivo no processo de ensino-aprendizagem, levando-o a 

memorizar e fixar informações simples para só depois assimilar as mais complexas 

(Kaufman, 1995).  

Uma das características da cartilha consistia na concepção de que a língua 

escrita é uma transcrição da fala. Por isso, observamos que são constantes os textos 

cartilhados, construídos com o objetivo de “facilitar” a decodificação, de decifrar o que 

está escrito, quando o aprendiz se encontrava em processo de aquisição da leitura e da 

escrita. Os textos eram propostos nas cartilhas para enfatizar as famílias silábicas, de 

                                                
2 Sobre os métodos sintéticos e fônicos ler Amorim (2006), métodos sintéticos ver Mortatti 
(2000), método sintético e analítico ver Roazzi (1996). 
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uma maneira que o aluno compreendesse o funcionamento do sistema alfabético, só que 

da forma mais artificializada possível. 

Dessa maneira, as frases propostas nas cartilhas surgem para enfatizar o trabalho 

com as sílabas, como, por exemplo clássico, “Ivo viu a uva”, trabalhando a família do 

“v”. Vimos que a produção de tais frases não traz reflexões significativas para as 

crianças, expondo informações que não possuem sentido. 

Nessa perspectiva, a proposta das cartilhas consistia em possibilitar que o aluno 

acumulasse conhecimentos, uma vez que o aprendiz não possuiria, segundo as 

concepções subjacentes à cartilha, os conhecimentos necessários à compreensão do 

sistema se não obtivesse essas informações tidas como necessárias. 

Nas cartilhas estavam presentes as atividades de cópia, de junção de letras para 

formar as sílabas e o ditado também era sugerido, mas a escrita espontânea só aparecia 

no final do livro, quando já se supunha que o aluno havia aprendido a ler e escrever. Ao 

professor cabia repetir informações necessárias ao aprendizado do aluno, já que, quanto 

mais informações o aluno dispusesse, mais condições de aprender a ler e escrever ele 

teria. 

Na prática de ensino tradicional, a atividade do ensino dirigido pelo professor 

deveria ser a de repetir as informações. Já o aluno deveria aprender, memorizando essas 

informações, que eram repetidas diversas vezes pelo professor. Nesse processo, a 

reflexão consistia em um aspecto secundário, uma vez que o conhecimento estava 

pronto e se encontrava fora do indivíduo, necessitando ser apreendido por ele, 

exclusivamente no âmbito escolar, por meio do professor. 

A valorização da memória e da repetição para aprender a ler propiciava a leitura 

mecânica que era realizada nesse primeiro momento e só depois a compreensão era 

priorizada. Assim, primeiro o aluno falava alguns sons sem conexão e depois ele 

compreendia como aqueles sons representam o que se estuda. 

Os professores, muitas vezes, não conseguiam explicar como alguns alunos 

aprenderam logo as famílias silábicas e compreendiam o funcionamento do sistema; 

enquanto outros conheciam todas as famílias silábicas e não conseguiam ler e escrever. 

A explicação para essas particularidades era fornecida, muitas vezes, pelo “estalo” que 

algumas crianças vivenciavam em determinados momentos e tais acontecimentos 

permitiam com que elas assimilassem rapidamente a construção da escrita. 

Discutir os resultados da prática tradicional na vivência escolar dos sujeitos era 

algo bastante complexo Durante muitos anos predominou esse trabalho didático e a 
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grande maioria dos professores que hoje alfabetizam aprenderam a ler e escrever nessa 

perspectiva. Porém, é inegável que o uso desses métodos deixou marcas bem 

características na nossa formação como leitores e escritores. 

Nesse sentido, a aquisição da leitura se dava de forma mecânica, na qual, em um 

primeiro momento, o aprendiz decodificava o que estava escrito e só depois de uma 

leitura fluente buscava compreender o que o texto trazia. No primeiro momento, era 

cobrada a decodificação, o ler sem gaguejar, acertando cada sílaba, sem trocas. Ao final 

dessa leitura, não era enfatizado o significado das palavras, a mensagem trazida no 

texto.  Geralmente, o texto não trazia informações práticas, pois correspondiam a frases 

soltas. 

Outro aspecto que também não era contemplado pela cartilha era a produção de 

texto. O aluno terminava a alfabetização sem a experiência de produzir um texto com 

finalidades reais de uso. Esse aluno, no decorrer da aprendizagem sistemática da leitura 

e escrita, se deparava com letras e sílabas e, no final, podia formar palavras e escrevê-

las com “a autorização do professor”. Por outro lado, a escrita de texto, enquanto o 

aluno não dominava a escrita alfabética convencional não era trabalhada. Nessas etapas 

de apropriação era favorecida a leitura desses textos cartilhados, que, por suas 

particularidades, se aplicavam especificamente ao contexto escolar. 

Sabemos que a prática tradicional de alfabetização estava pautada também na 

concepção empirista de aprendizagem. Vejamos algumas das características dessa 

corrente de pensamento, expressa por Ferreiro (1999): 

 
A ignorância da escola a respeito dos processos subjacentes implica: 
a) “a escrita remete, de maneira óbvia e natural, à linguagem”, com o 
que é superestimada, porque, como temos visto, não é uma pré-
suposição natural para a criança e isto é assim, porque: 

 
• Parte-se de uma definição adulta do objeto a conhecer, e 

expõe-se o problema sobre o ponto de viste terminal. Além 
disso, porém, a definição do que é ler e do que é escrever 
está errada. (p. 292) 

 

Kramer (1986) representa esse dualismo quando faz uma retrospectiva da sua 

trajetória como aluna de uma escola tradicional nas séries iniciais, no ensino 

fundamental e médio. Já na faculdade, ela discute e critica esse modelo de ensino no 

qual teve toda a sua formação inicial, passando a defender as novas práticas 

influenciadas pela escola nova. A referida autora mostra como os métodos tradicionais 

são vistos mediante a proposta construtivista. Para estabelecer essa distinção, a autora 
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coloca que o primeiro é considerado o vilão dos contos de fadas; já o segundo 

representaria os personagens protagonistas (representantes da escola nova).  

A autora aponta o que parece ser necessário para vencer alguns desafios da nova 

proposta de educação. Estaria entre eles: “deixar de lado a dicotomia tradicional versus 

novo: relativizar as divergências que vêem sendo cristalizadas; centrar mais nossa 

atuação na construção de uma síntese capaz de orientar uma prática pedagógica 

dinâmica e criativa no seu processo e que, simultaneamente, derive na assimilação dos 

conteúdos, são parte de estratégias que necessitavam imprimir ao nosso trabalho a fim 

de verdadeiramente caminharmos “para além dos métodos tradicionais e novos”. 

(Kramer, 1986). 

A autora colocou uma questão acerca da dicotomia existente entre os 

conhecimentos, pois, segundo a mesma, alguns saberes devem ser transmitidos e outros 

são, necessariamente, construídos. Contudo, Kramer (1986) defende que “é fundamental 

compreendermos que o diálogo do aluno com o conhecimento e o professor, mediador 

desse processo, deve encontrar as mais eficientes alternativas para ajudá-lo a travar esse 

diálogo”. (p.27). 

Kramer (1986) demonstra crédito na proposta do construtivismo, mas sem 

perder algumas práticas e concepções baseadas no modelo empirista, ou seja, há uma 

valorização dos conhecimentos do aluno e o trabalho deve partir desses conhecimentos 

para que haja uma sistematização. Sabendo que a nossa proposta é o estudo do Ciclo 

Básico de Alfabetização, faz-se necessário entender quais as contribuições que essa 

proposta de trabalho pedagógico trouxe para a escola e para a prática do professor 

alfabetizador. 

 

1.5 Considerações sobre as mudanças nas práticas de alfabetização 

 

Segundo Albuquerque (2002) transformações têm sido realizadas nas práticas de 

alfabetização e os professores estão se apropriando da necessidade de se trabalhar com a 

variedade de gêneros textuais. Todavia, mesmo com a proposta de atividades de leitura 

e produção de texto, muitos professores se utilizam ainda de resquícios dos métodos 

tradicionais de alfabetização para ensinarem os alunos a ler e escrever. Esses docentes 

afirmam atuarem dessa maneira por sentirem falta de um ensino sistemático de 

alfabetização.  
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Ferreiro (1999), em um dos seus estudos, acompanhou a evolução dos alunos da 

1º série com faixa etária de seis anos de idade em escolas de comunidade bastante 

carentes do México. Nessa pesquisa, Ferreiro (1999) observou que havia vários 

desdobramentos entre aquelas definições colocadas por seu grupo: pré-silábica, silábica, 

alfabética. A autora colocou que havia variações entre esses níveis. Por exemplo, 

crianças que vivenciam uma hipótese de escrita pré-silábica e utilizam garatujas para 

escrever. Há também aquelas que nesse mesmo nível de escrita se utilizam de letras 

convencionais para escrever. Possivelmente, essas últimas, em contato com textos 

escritos, mais facilmente atingirão o nível alfabético. A autora constatou o avanço direto 

de alguns alunos do nível pré-silábico para o alfabético, ou seja, a evolução da escrita 

apresentou-se de uma forma tão natural para a criança que não foi possível, para os 

pesquisadores, identificarem a passagem da criança por outras hipóteses que, em linhas 

gerais, são vivenciadas pelas crianças, como a fase silábica de quantidade e qualidade. 

Sobre essa diferenciação entre os dois níveis (1999) coloca que seria antes  

 

Escritas fijas: la misma servi de letras em 
mismo orden sirve para differentes nombres. Es 
decir, a una cantidad constante se une un 
repertorio fijo total. (p.21) 
 

 
Na perspectiva de melhor compreender essas transformações nas práticas de 

alfabetização e seus meandros, para Bernardo (2004), a formação continuada estaria 

associada ao melhor desempenho dos professores em sala de aula. Identificamos, assim, 

que no trabalho de sala de aula o professor constrói e reconstrói diversas práticas que 

certamente se baseiam nas formações as quais ele tem acesso. Pressupomos que a 

formação teria um papel decisivo na medida em que se constituiu, naquele momento, 

como principal instrumento de discussão, reflexão e divulgação da nova proposta de 

alfabetização. 

Associado a essas idéias que são necessárias para a construção da prática 

docente, entendemos que o trabalho do professor como pesquisador também esteve 

presente nesse momento que o docente precisava rever seus conceitos e buscar outras 

sugestões. Nessa perspectiva, da reflexão do professor como pesquisador, Demo (2004), 

considera que a:  

Aprendizagem adequada é aquela efetivada dentro do processo de 
pesquisa do professor, no qual ambos – professor e aluno – aprendem a  
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se sabem pensar, e aprendem a aprender. A rigor, não existe mais 
profissional do ensino, porque este tipo de atitude unidirecional é o que 
mais atrapalha a aprendizagem. Existe apenas profissional da 
aprendizagem, que é professor. Neste sentido, pesquisar é a tradução 
mais exata do saber pensar e do aprender a aprender (p.120)  

 

Considerando essa idéia, do professor e assim podemos repensar: 

 

A história nos revela que muitas “profissões” foram engolidas pelas 
novas necessidades sociais. Não se tem mais necessidade do professor 
que ensine tão-somente a ler, escrever e contar. O professor necessário, 
hoje, é aquele que possibilita aos alunos grandes momentos de 
reflexões, articulações entre o escrito e o interpretado, entre o teorizado 
e o real. E como iniciar-se nele? Nossa resposta é: pela atividade 
investigativa na formação inicial do professor. (p. 111)  

 

Acreditamos que a constituição do professor se faça atualmente da junção desses 

aspectos, a fim de proporcionar ao aluno o melhor desenvolvimento, visando dar conta 

das exigências da sociedade atual. 

Visamos provocar a reflexão sobre a relevância das formações continuadas para 

proporcionar essa mudança de prática do professor, a fim de contemplar da melhor 

maneira a evolução de seus alunos. Assim, conforme foi colocado por Bernardo (2004) 

“a formação continuada aparece associada ao processo de melhoria das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho e em seu 

cotidiano escolar”. (p. 21). Atrelada à essa mudança de prática, deveria estar também 

relacionada a organização do trabalho pedagógico para contemplar o tempo do aluno, 

no intuito e melhor atender as suas necessidades específicas.   

Leal (2004) afirma que “em função dessa necessidade, o tempo pedagógico deve 

ser organizado de forma a enfatizar atividades voltadas para os quatro eixos de ensino 

da língua portuguesa: (1) linguagem oral; (2) prática de leitura; (3) produção de textos e 

(4) análise lingüística”. (p.78-79). Faz-se necessário considerar a evolução da criança 

em cada um desses pontos, entendendo a aprendizagem como um processo de avanços e 

flutuações, como consideramos no Ciclo. 

Nesse momento, destacamos a importância do trabalho com a oralidade nas salas 

de aula para a construção dos textos, seja no âmbito coletivo ou até mesmo no 

individual. Corroboramos com Leal (1999), quando a autora afirma que se faz 

necessário que as escolas promovam situações nas quais os alunos interajam produzindo  
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textos orais. Para expressar essa relevância, trouxemos a colocação de Leal (2007) ao 

explicitar que trabalho que deve ser realizado na escola com a produção de textos orais: 

Consideramos que na escola sejam propiciadas situações em que os 
alunos precisem interagir por meio da produção de textos orais que 
exijam o desenvolvimento de capacidades sofisticadas de defesa de 
pontos de vista e de análise da consistência do discurso produzido nas 
diferentes esperas sociais (p. 02). 

 

O ensino tradicional pregava a transmissão de informações. Assim, os alunos 

escutavam as informações passadas com o objetivo de memorizá-las e reproduzi-las. 

Esse modelo tradicional não valorizava o processo de construção da criança. Diante 

disso, o ciclo propôs a discussão acerca do papel de mediador do professor, que deveria 

mediador do contato dos alunos com a língua escrita nas mais variadas manifestações 

lingüísticas.  

Entretanto, a escola continuou reproduzindo (ensinava) a variedade lingüística 

privilegiada, colocando como se esta fosse a única maneira correta de falar e escrever a 

língua portuguesa. No entanto, assumimos que essa opção é de natureza ideológica, uma 

vez que consideramos que a linguagem é um instrumento para superar as desigualdades 

sociais e não uma forma de opressão.  

Diante da nova concepção de alfabetização e de processo de ensino- 

aprendizagem de língua, discutimos o tempo para que o aluno se alfabetize, pois 

entendemos que o processo de alfabetização não é iniciado em fevereiro e concluído em 

dezembro. Também sabemos que a alfabetização continua após os dois anos iniciais, 

compreendendo que serão ampliadas as atividades, envolvendo a leitura, as convenções 

da escrita e a produção de diferentes textos. 

A concepção do Ciclo de Alfabetização é a de que no ciclo dois o aluno 

alfabetizado é aquele que, no final do quarto semestre, lê e escreve sozinho, textos com 

pequenos erros e a avaliação aparece para identificar o que o aluno não sabe realizar 

com autonomia, a fim de que a aprendizagem seja direcionada para suprir essas 

necessidades. Com isso, entendemos que a avaliação é considerada diagnóstica, 

desviada da função anteriormente atribuída à mesma, que era a de classificar para reter 

ou promover os alunos.  

Diante da assunção desse novo papel da avaliação, o de integrar o aluno no 

processo, identificando as dificuldades dos aprendizes e direcionando a prática do 
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professor, foi sugerido o registro das atividades de avaliação e esta aconselhada a ser 

realizada ao longo do processo. 

As críticas ao modelo tradicional abrangem ainda a questão da função 

comunicativa dos textos, pois a maioria dos textos produzidos eram redações que 

geralmente se dirigiam apenas aos professores. Os textos, em linhas gerais, eram 

produzidos para verificar o nível de escrita dos alunos, pois a escola considerava que 

falamos textos orais. E a língua, por sua vez, era tratada como um objeto externo a nós, 

uma vez que a função dos leitores seria usá-la corretamente. 

Araújo (2002) discute a importância da escola assumir a responsabilidade com 

as práticas sociais de leitura e escrita, trazendo-as para a sala de aula,, identificando 

algumas práticas que são mais familiarizadas pelos alunos. Nesse sentido, entende-se a 

importância de considerar as aprendizagens dos alunos e direcioná-las para a obtenção 

do sucesso. Ainda nessa linha de pensamento, refletimos sobre a colocação de Kato 

(1993), ao falar sobre a função da escola, discute que a norma padrão é obtida por meio 

do letramento e afirma que a escola é responsável por sua aprendizagem. Nesse sentido, 

a escola assume diretamente a responsabilidade por essa inserção nas práticas de leitura 

e escrita. 

Acreditamos que essa discussão que permeou, desde os acontecimentos que 

desencadearam o processo de implantação do Ciclo de Alfabetização, até a discussão 

sobre consciência fonológica e outros aspectos, envolvendo alfabetização e linguagem, 

forneceram reflexões para a compreensão sobre a implantação do Ciclo de 

Alfabetização em Recife (1986 - 1988). 
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METODOLOGIA 

A vida não é a que a gente viveu, e sim a 
que a gente recorda, e como recorda para 
contá-la. 

Gabriel García Marques 
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Para a realização do nosso estudo nos apoiamos em uma abordagem qualitativa, 

considerando a especificidade desse trabalho, que consiste em entender os fenômenos 

relacionados às mudanças na organização do trabalho pedagógico com a implantação do 

Ciclo Básico de Alfabetização. No momento em que optamos por realizar uma pesquisa 

qualitativa, priorizamos alguns aspectos enfatizados por Filho (2001):  

 
....a pesquisa qualitativa rejeita a possibilidade de descoberta de leis 
sociais e está mais preocupada com a compreensão (verstehen) ou 
interpretação do fenômeno social, com base nas perspectivas dos 
atores por meio da participação em suas vidas (Taylor & Bogdan, 
1984). Seu propósito fundamental é a compreensão, explanação e 
especificação do fenômeno. O pesquisador precisa tentar 
compreender o significado que os outros dão às suas próprias 
situações (p.43). 

  
  

A pesquisa qualitativa, como colocado por Filho (2001) pretende entender 

determinados fenômenos e, nessa perspectiva, buscaremos compreender até que ponto o 

Ciclo de Alfabetização contribuiu para a constituição do profissional docente 

alfabetizador, pois buscamos investigar e analisar a repercussão da nova organização do 

trabalho pedagógico na prática dos professores, a fim de procurar responder questões 

relacionadas ao Ciclo de Alfabetização e a como os professores reagiram a essa nova 

organização curricular e pedagógica que favoreceu mudanças nas práticas de 

alfabetização que são percebidas até hoje.  

Esse estudo objetiva entender a influência do Ciclo de Alfabetização na 

constituição da prática docente dos professores alfabetizadores durante a sua na rede 

municipal de ensino de Recife (1986 a 1988). No tópico a seguir, para que sejam 

definidas as características do grupo participante da pesquisa, definiremos o perfil dos 

sujeitos. 

 

2.1 Participantes da pesquisa 

 

Para a escolha das participantes da pesquisa, o critério que utilizamos foi que 

estes tivessem vivenciado a implantação do Ciclo de Alfabetização na rede municipal 

de ensino de Recife (1986 a 1988). Consideramos, também, no processo de escolha 

das participantes da pesquisa, a disponibilidade dos professores em participar das 

entrevistas bem como a autorização das escolas para a aplicação das questões, pois  



 57 

na maioria dos casos, a coleta de dados ocorreu no ambiente de trabalho das docentes. 

Uma das grandes dificuldades encontradas na seleção dessas professoras foi a de que 

muitas alfabetizadoras que participaram das formações do ciclo já estavam afastadas de 

atividades docentes; outras estavam aposentadas ou em outras funções como supervisão 

ou na formação continuada, mas não atuavam em sala de aula como professora regente. 

Sendo assim, localizamos seis professoras alfabetizadoras para participar da pesquisa. 

Outro critério estabelecido era o de que os participantes da pesquisa fossem sujeitos que 

tenham trabalhado em turmas de alfabetização por mais de dez anos, uma vez que essa 

característica parece ter auxiliado para consolidação do conjunto das práticas para 

alfabetizar. 

No decorrer da descrição relacionada à formação do professor e também na 

análise dos resultados, utilizamos as letras A, B, C, D, E e F para nos referirmos 

particularmente a cada um das alfabetizadoras, evitando, assim, identificá-las. Das seis 

professoras participantes da pesquisa, quatro estavam em sala de aula, atuando como 

professoras regentes; uma professora se encontrava em processo de solicitação de 

aposentadoria e uma outra docente trabalhava na gerência continuada da secretaria de 

educação da cidade de Recife. Desta forma, temos os seguintes perfis de professores 

participantes da pesquisa: 

 

• Entramos em contato com uma professora que fora investigada na 

pesquisa de iniciação científica. A professora A, como estamos 

denominando-a na pesquisa, possui formação inicial em Pedagogia pela 

UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco) e é especialista em 

Alfabetização, nessa mesma instituição. Lecionou vinte anos em sala de 

aula, sendo 14 anos, em turmas de alfabetização, um ano no pré I, um 

ano no pré II e 2º ciclo. Além disso, ensinou um ano na terceira série, um 

ano na quarta série e 06 meses em uma turma de EJA. Atualmente a 

professora A trabalha como gerente de serviço de formação de 

programas, na Secretaria da Educação e Desporto de Recife, com 

dedicação exclusiva para essa atividade. 

 

• A Professora B lecionava em uma turma de 1º ano do 1º Ciclo e possui a 

formação em Pedagogia na FAFIRE (Faculdade Frassinetti de Recife). 
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Ela ensinava há vinte e dois anos na rede municipal de ensino de Recife, 

sendo todos esses anos em turmas de alfabetização. Na época da coleta 

de dados, ocupava um cargo de gestão na rede Estadual de ensino no 

turno da tarde.  Além disso, ensinou em escolas do Estado a turmas de 

terceiras e quartas séries; no entanto, afirmou ter preferência por lecionar 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

• A Professora C ensinava há vinte e um anos na rede de ensino de 

Recife, em turmas de alfabetização e do 1º Ciclo. É formada em letras 

pela FAFIRE e leciona, nessa mesma faculdade, disciplinas de práticas 

para estudantes do curso de Letras. Estava cursando mestrado em 

Educação na área específica de Formação de Professores em uma 

faculdade de Portugal e ensinando em uma turma no 1º do 1º Ciclo. 

 

• A Professora D lecionava há vinte e um anos na rede municipal de 

ensino de Recife. Todos os anos esteve em sala de aula, trabalhando mais 

de dez anos com turmas do 2º Ciclo. Concomitantemente à função de 

docente, atuou como diretora em uma escola da mesma rede no turno da 

tarde. Possui formação em Pedagogia. 

 

•  A Professora E ensinava há vinte e dois anos na rede de Recife, tendo 

15 anos de atuação em turmas de alfabetização e do 1º Ciclo. É formada 

em Pedagogia e possui especialização em Psicologia Cognitiva pela 

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), estava cursando Mestrado 

em Educação nessa mesma instituição.  É vice-diretora em uma escola da 

rede e lecionava em uma turma de EJA, também na rede municipal de 

Recife. 

 

• A Professora F tem formação inicial em magistério, o que permitiu sua 

atuação na área, uma vez que cursou Teologia e não continuou os 

estudos, especificamente na área de Educação. Todavia, lecionou na rede 

de ensino de Recife, durante vinte anos, dedicando-se às séries iniciais 

do Ensino Fundamental, especificamente em turmas de Alfabetização. 
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A organização do perfil das professoras investigadas foi possível por meio 

das perguntas sobre a formação delas, essas perguntas foram realizadas após a 

aplicação da entrevista que foi um dos instrumentos de nossa pesquisa. Todas as 

professoras foram informadas da natureza da pesquisa, das etapas anteriores e 

posteriores que se seguiam às entrevistas, mostrando-se interessadas nos debates e 

reflexões que seriam motivados a partir dos resultados desta pesquisa, enfatizando a 

importância de retomar questões divulgadas naquela época que direcionaram novos 

olhares para alfabetização. 

Aplicamos uma entrevista com a supervisora da rede municipal de ensino de 

Recife que atuou no período de implantação do Ciclo de Alfabetização (1986 a 

1998). Essa supervisora possui formação em Pedagogia pela UNICAP 

(Universidade Católica de Pernambuco) e concluiu mestrado em educação pela 

UFPE. A supervisora relatou que antes de assumir a supervisão na rede de ensino 

atuava em sala de aula como professora alfabetizadora. Atualmente a participante da 

pesquisa cursa doutorado no programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. 

No que concerne à formação da coordenadora de ensino de 1º a 4º série que 

nos concedeu uma entrevista, relatando o processo de implantação do Ciclo em 

Recife, destacamos que a mesma possui graduação em Pedagogia pela UFPE e 

recentemente concluiu doutorado em educação na UFPE. A mesma presta assessoria 

e ministra formações na área de alfabetização / ortografia em algumas redes de 

ensino.  

 

 

 2.2 Procedimentos metodológicos 

 

Utilizamos dois procedimentos metodológicos que contemplam as finalidades do 

estudo. Através desses procedimentos, obtivemos o seguinte material de coleta: os 

relatos das professoras sobre suas práticas de ensino, os materiais escritos que traziam o 

relato das discussões teóricas, os relatos de experiências de práticas de professores e, 

ainda, as sugestões de atividades que orientavam o trabalho do professor durante as 

formações do Ciclo de Alfabetização: Foram esses os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados:  
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• Análise documental do relatório elaborado pela coordenadora de ensino 

sobre as características da prática pedagógica de 1º a 4º série da rede 

municipal de ensino de Recife; 

• Entrevista com as professoras alfabetizadoras;  

• Entrevista com uma supervisora da rede municipal de ensino de Recife; 

• Entrevista com a coordenadora de ensino de 1º a 4º série; 

 

Na primeira etapa da nossa pesquisa, realizamos um levantamento do material 

que trazia um registro do período de implantação do Ciclo de Alfabetização em Recife, 

com vista a efetivar uma análise desse material e investigar quais eram as concepções de 

alfabetização defendidas durante a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização no 

Recife entre 1986 a 1988.   

Na segunda etapa do estudo, aplicamos entrevistas com as professoras da rede 

municipal de ensino de Recife que vivenciaram a experiência do Ciclo Básico de 

Alfabetização no período acima destacado para obter esclarecimentos dos aspectos 

relacionados à implementação dessa nova organização do trabalho pedagógico e 

entender como elas compreenderam as propostas de trabalho pedagógico repassadas no 

ciclo.  

Na terceira etapa, entrevistamos a supervisora da rede de ensino da época de 

implantação do ciclo (1986 a 1988), a fim de obtermos dados de como foi a sistemática 

das formações nesse período. É válido ressaltar que essa supervisora acompanhava o 

trabalho pedagógico também no âmbito escolar, por meio das visitas às escolas 

municipais.  

Já na quarta fase, entrevistamos a coordenadora de ensino de 1ª a 4ª série para 

sabermos quais foram as motivações que geraram a mudança de organização do 

trabalho pedagógico para o regime ciclado na rede municipal de ensino do Recife. O 

relato feito pela supervisora se constituiria um ponto importante, pois saberíamos em 

qual contexto o Ciclo de Alfabetização foi instaurado na rede. 

Escolhemos essa seqüência de etapas para coletar os dados por supormos que 

essas fases se complementariam. Realizamos, separadamente, a análise das entrevistas, 

seguida da análise documental e, posteriormente, articulamos o conteúdo do relatório 

sobre o trabalho na perspectiva do Ciclo e o discurso das professoras da rede municipal 

de ensino municipal de Recife em relação à pratica delas, somado aos depoimentos da 
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coordenadora de ensino e da supervisora, pessoas que estavam diretamente envolvidas 

com a implantação do ciclo no período acima citado. 

Após a coleta dos dados, analisamos como o Ciclo de Alfabetização influenciou 

na construção do trabalho pedagógico das professoras, compreendendo em que sentido a 

estrutura da formação pôde atender a alterações sugeridas com a implantação de uma 

nova organização do trabalho pedagógico. Entendemos que esse conjunto de atitudes e 

direcionamentos puderam ser detectados, no decorrer da investigação, e, 

especificamente, na entrevista na qual as professoras puderam discursar a respeito do 

suporte que norteava a sua prática de alfabetização. Esses dados obtidos, por meio da 

entrevista, auxiliaram a interpretação dos dados, esclarecendo, assim, até que ponto os 

estudos, as trocas entre os colegas e os cursos foram importantes no momento da 

efetivação da prática pedagógica. 

 

2.3 Análise documental 

 

Em um primeiro momento, utilizamos o material que relatava aspectos teóricos 

e relatos de práticas docentes e sugestões de exercícios para alfabetizar. Porém, devido à 

especificidade de nossa pesquisa, selecionamos o material direcionado aos 

alfabetizadores, principalmente a parte de Língua Portuguesa, para desenvolvermos 

nossa análise. 

Ao optarmos pela análise documental, pretendíamos, com o relatório que trazia 

aspectos da prática docente, analisar a articulação desse instrumento de divulgação de 

idéias e procedimentos com a construção da prática docente, compreendendo que 

estavam presentes discussões teóricas sobre alfabetização e relatos de práticas que 

revelavam diversas sugestões de atividades a partir da implantação do regime de Ciclos 

de Alfabetização na rede. Vale ressaltar que o relatório era intitulado O texto nas séries 

iniciais do ensino fundamental: um sonho a perseguir. Foi elaborado por Eliana Matos 

de Figueiredo Lima e possuía artigos escritos pelos coordenadores Artur Gomes de 

Morais e Noêmia Carvalho. 

Consideramos a importância desse material para compreendermos a discussão 

relativa à aquisição da leitura e escrita vivenciada pelas professoras alfabetizadoras, 

mediante essa nova proposta de trabalho para, assim, identificarmos e possivelmente 

entendermos os reais subsídios fornecidos aos docentes nesse primeiro momento de 

implantação. Consideramos a análise documental na perspectiva de Alves Mazzotti e 
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Gewandsnajder (1995) ao afirmarem que: “no caso da educação, considera-se, como 

documento, livros didáticos, registros escolares, programas de curso, planos de aula, 

trabalhos de alunos (...)”. (p. 169).  

Consideramos essa concepção, no que diz respeito ao que estamos chamando de 

documento na área de educação, e enfocamos, nos documentos analisados, os seguintes 

aspectos: concepção de alfabetização e os tipos de atividades sugeridos para alfabetizar. 

Buscaremos conciliar a coleta de dados do relatório com o discurso das professoras 

alfabetizadoras sobre suas atividades aplicadas para alfabetizar. É válido ressaltar que 

esse material possuía características de um documento e teve suas particularidades 

expressas com mais detalhamentos na nossa análise dos resultados. Seu objetivo, era 

relatar a prática pedagógica desenvolvida pela rede de ensino de Recife durante a 

implantação do Ciclo de Alfabetização. 

Assumimos a concepção de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1970), no 

momento em que a mesma defende ser tal análise: “uma operação ou um conjunto de 

operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da 

original, a fim de facilitar num estado ulterior a sua consulta e referenciação”. (p. 40). 

Buscamos direcionar nossa análise a fim de entender quais linhas teóricas de concepção 

de alfabetização foram discutidas durante o ciclo em 1986 para compreendermos 

também o que é feito hoje em sala de aula referente à essa etapa da escolarização. 

Dedicamo-nos a analisar o aporte teórico das concepções de alfabetização, 

colocado no relatório, e também a analisar as atividades que foram sugeridas com base 

nessas novas concepções de alfabetização, sinalizando para encaminhamentos didáticos 

acerca da aquisição da leitura e escrita. 

Devido ao amplo material por nós conseguido para a análise, tivemos a 

necessidade de fazermos alguns recortes, com o objetivo de focar nossa análise naquele 

material que, pelas características de organização e seqüência, nos pareceu mais 

completo para que nós o tomássemos como um documento base  da proposta do ciclo. 

Para dar continuidade a nossa pesquisa, recorremos às entrevistas realizadas com 

as professoras,a supervisora e a coordenadora de ensino da 1º a 4º série. No tópico 

seguinte, descrevemos o contexto de elaboração das entrevistas. 

 

2.4 Entrevista 
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Escolhemos a entrevista para a coleta de dados acerca das práticas dos 

professores porque acreditamos que esta nos possibilitaria obter dos professores que 

ingressaram na rede municipal de ensino de Recife entre os anos de 1984 e 19873 

depoimentos acerca da influência que o Ciclo de Alfabetização teve no processo de 

formação de suas práticas pedagógicas de alfabetização. 

O tipo de entrevista escolhida para a aplicação com as professoras do ciclo foi a 

entrevista semi-estruturada que, segundo Ludke (1986), “se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça 

as necessárias adaptações”.(p.34). A escolha por essa modalidade de entrevista ocorreu, 

uma vez que necessitamos resgatar aspectos relacionados à mudança da organização 

curricular das séries para o Ciclo, mediante uma seqüência de questionamentos que 

facilitariam essa reconstrução do momento de implantação do Ciclo Básico de 

Alfabetização. Outro aspecto contemplado na entrevista semi-estruturada foi discutido 

por Rosa e Arnoldi (2006): 

 
As questões, nesse caso, deverão ser formuladas de forma a permitir 
que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos sobre os temas 
apresentados. O questionamento é o mais profundo e, também, mais 
subjetivo, levando ambos a um relacionamento recíproco, muitas 
vezes de confiabilidade, freqüentemente, elas dizem respeito a uma 
avaliação de crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos 
acompanhados de fatos e comportamentos. Exigem que se componha 
um roteiro de tópicos selecionados. As questões seguem uma 
formulação flexível e a seqüência e minúcias ficam por conta do 
discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente. (p. 
31). 

 
Diante da escolha por uma entrevista semi-estruturada, entendemos que esse tipo 

de instrumento de coleta de dados nos possibilitou enfocar ainda mais as questões 

colocadas para os professores, pois necessitávamos que os professores resgatassem cada 

aspecto discutido na implantação do ciclo. Entretanto, focamos os debates na concepção 

de alfabetização, propostas de trabalho pedagógico e o que efetivamente eles 

conseguiam colocar em prática nas suas turmas de alfabetização. Nesse aspecto, as 

respostas que conseguimos foram direcionadas para nosso objeto de pesquisa: o Ciclo 

de alfabetização. Como ele contemplou as questões teóricas discutidas naquela época? 

Realizamos uma entrevista com a supervisora, objetivando identificar as 

prioridades no ensino da leitura e escrita. Já as questões direcionadas à coordenadora de 

                                                
3 Houve um concurso público para a admissão dos professores ocorreu no ano de 1984 e até 1987 foram 
convocados professores para trabalhar nessa rede de ensino. 
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Ensino, visavam trazer informações acerca dos objetivos do ciclo, dos aspectos 

considerados primordiais para que o ciclo contribuísse para a melhoria do ensino, 

fornecendo-nos dados para obter a percepção das três vertentes que estavam associadas 

no Ciclo de Alfabetização em Recife (1986 a 1988): professores, supervisores e 

coordenadores. 

Com base nesses dados da análise documental e entrevista, discutiremos, no 

próximo tópico, como foi organizado os dados coletados nesses procedimentos 

metodológicos. 

Focamos nosso olhar nas concepções de alfabetização e atividades para 

alfabetizar, evitando, assim, extrair dados, nos quais necessitaríamos analisar todas as 

suas vertentes. Sobre essa questão, Alves-Mazotti (2001) afirma que: 

 

Argumentos de ambos os lados podem ser considerados válidos 
dependendo da situação estudada: a não-utilização de teoria a priori 
justifica-se no estudo das situações pouco conhecidas. Se, entretanto, o 
pesquisador está lidando com um fenômeno sobre o qual já existe 
conhecimento acumulado por outras pesquisas realizadas em contexto 
semelhante, a utilização de um referencial teórico, seja ele uma teoria 
mais ampla ou um ou mais constructos teóricos, ajuda a focalizar as 
hipóteses e/ou questões a serem investigadas e analisar os dados, 
evitando que o pesquisador se perca em um emaranhado de informações 
das quais não conseguirá extrair qualquer significado. Mas, se a teoria 
pode estar ausente no projeto, nem mesmo os construcionistas sociais 
defendem sua audiência no produto final, uma vez que se espera que o 
pesquisador construa sua teorização fundamentada nos dados (grounded 
theory) (p. 05) 

 
 
Entendemos, assim, que uma questão da pesquisa se faz necessária, mediante os 

seus procedimentos metodológicos, que devem ser práticos e eficientes, possibilitando a 

realização da coleta. Com esses objetivos, escolhemos a análise documental e a 

entrevista, alternativas possíveis para obter as articulações necessárias para responder às 

perguntas de nossa pesquisa. Sobre esse aspecto, Luna (1989) coloca que: 

 

A força de uma abordagem teórico-metodológica é demonstrada pela 
sua resistência à crítica que se exerce contra ela mesma. Um trabalho 
mais produtivo seria realizado se pudéssemos nos aproveitar da 
produção científica derivada das várias correntes metodológicas como 
fonte de inspiração para o exercício da crítica interna. (p. 33) 
 
 

 A metodologia visa contemplar os nossos objetivos específicos que serão 

explicitados após a discussão sobre o tratamento dos dados. 
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2.5 Tratamento dos dados e análise dos resultados 

 

Usamos a abordagem qualitativa para tratar os dados, tanto os referentes à análise 

documental, quanto os oriundos da entrevista. Ao organizarmos as discussões teóricas, 

especificamente aquelas que tratavam das concepções de alfabetização que foram 

propostas na implantação do Ciclo de Alfabetização, vimos que havia a necessidade de 

expormos pontos que foram colocados e que foram explicitados no documento, como 

distinção das práticas “convencionais de alfabetização” e as práticas sugeridas no Ciclo 

de Alfabetização. 

Destacamos, em relação às atividades para alfabetizar, que houve a necessidade 

de utilizarmos uma tabela presente no trabalho intitulado: “Mudanças didáticas e 

pedagógicas nas práticas de Alfabetização: O que sugerem os novos livros didáticos? O 

que dizem/fazem os professores?”, pesquisa de Morais, Albuquerque e Brito (2005). A 

tabela nos permitiu categorizar as atividades que foram encontradas nos relatórios e que 

foram também mencionadas pelas professoras alfabetizadoras como sendo instrumento 

das suas práticas de alfabetização. A categorização contemplava os comandos das 

atividades no relatório e ainda o percurso cognitivo do aluno para responder as questões 

dos exercícios. 

Utilizamos ainda uma tabela para elencar os discursos sobre as práticas dos 

alfabetizadores explícitos na entrevista. Essa tabela trazia uma síntese das falas das 

professoras e mostravam a freqüência no discurso de algumas docentes. Acreditamos na 

necessidade de retomar alguns pontos colocados na entrevista e destacá-los conforme a 

fala das professoras. Por isso, em alguns momentos, expomos, na íntegra, alguns 

depoimentos das professoras referentes às questões elaboradas por nós. 

Por fim, buscamos articular as atividades que apareceram como sugestão no 

relatório que mostrou o tratamento fornecido no que concerne às discussões teóricas em 

alfabetização da rede de ensino de Recife, a partir do processo que implantou o Ciclo 

nessa rede municipal. Observamos também o resgate de algumas questões pedagógicas 

discutidas no ciclo, por meio da fala da supervisora da rede e ainda da coordenadora de 

ensino de língua portuguesa. Nesse momento, obtivemos o conhecimento do contexto 

de implantação dessa nova organização do trabalho pedagógico ocorrida na rede de 

ensino e como os professores se apropriaram dessas concepções. Trataremos no 

próximo tópico da explicitação dos nossos objetivos. 
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2.6 Objetivo Geral 

• Entender o processo de implantação do Ciclo de Alfabetização na rede de ensino 

de Recife no período de 1986 a 1988, bem como sua influência na prática 

docente dos alfabetizadores. 

 

2.7 Objetivos específicos 

 

• Investigar quais concepções de alfabetização foram discutidas no Ciclo de 

Alfabetização; 

 

• Verificar, a partir do discurso dos docentes, quais foram os encaminhamentos 

dados aos alfabetizadores no que concerne ao trabalho específico de apropriação 

da escrita alfabética; 

 

• Interpretar como os professores transpunham essas orientações na construção da 

sua prática pedagógica; 

 

• Analisar a construção das práticas de alfabetização dos professores, a partir do 

discurso das experiências vivenciadas no Ciclo de Alfabetização; 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Os lápis são usados só para desenhar, mas nunca para escrever. 
Pode ser que, por descuido, um calendário que fique suspenso na 
parede e que, também por descuido, a professora escreva seus 
relatórios na frente das crianças em vez de fazê-lo durante o 
recreio às escondidas. Às vezes a professora conta histórias, mas 
nunca lê em voz alta. É proibido ler. É proibido escrever.  A 
escrita que tem seu lugar no mundo urbano circundante, deixa de 
tê-lo na sala de aula. Os adultos alfabetizados (incluindo as 
professoras) abstêm-se cuidadosamente de mostrar às crianças 
que sabem ler e escrever. Situação bem esquisita: as crianças 
imaginam que a sua professora sabe ler e escrever, mas nunca 
viram fazer isso na sala de aula.  

Emília Ferreiro.   
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Nesse capítulo apresentaremos e discutiremos, em um primeiro momento, a 

concepção de Alfabetização que foi divulgada no Ciclo de Alfabetização e que 

encontramos no relatório do ciclo. Já no segundo momento, analisaremos as atividades 

para as turmas de alfabetização que apareceram propostas nesse relatório e, no terceiro 

momento; debateremos as entrevistas das professoras que participaram da implantação 

do Ciclo de Alfabetização. Vale ressaltar que tanto a concepção de alfabetização, quanto 

as atividades sugeridas para alfabetizar estão presentes no relatório do Ciclo de 

Alfabetização “O texto nas séries iniciais do ensino fundamental - um sonho a 

perseguir”. 

 

3.1 Concepção de Alfabetização priorizada no Ciclo de Alfabetização 
 

Com a implantação do Ciclo de Alfabetização, na rede municipal de ensino da 

cidade do Recife, em 1986, uma nova concepção de ensino da leitura e da escrita passou 

a ser discutida e considerada. Nesse período, como destacado na parte teórica desse 

trabalho, pesquisas apontavam os limites das práticas de alfabetização baseadas nos 

métodos tradicionais de alfabetização, que enfatizavam um aprendizado com base na 

memorização de letras, sílabas, palavras e frases e o uso de textos cartilhados. 

Destacaremos, com base no relatório “O texto nas séries iniciais do 1º grau – 

um sonho a perseguir”, que relata os principais aspectos da prática pedagógica de 1ª a 

4ª séries do 1º grau vivenciada na época do ciclo (1986-1988), as concepções de 

alfabetização que nortearam a prática pedagógica de ensino da leitura e da escrita 

desenvolvida nesse período.   

Um primeiro ponto a ser destacado é o discurso da crítica ao trabalho com base 

nos métodos tradicionais de alfabetização, presente tanto nos textos teóricos como nas 

capacitações. No relatório analisado por nós, na parte sobre “Concepção e prática do 

ensino da Língua Portuguesa no Ciclo de Alfabetização”, ao falar das leituras e escritas 

desenvolvidas na escola e na vida, observamos a crítica aos textos cartilhados lidos e 

escritos no ambiente escolar:  

  

No dia-a-dia de nossa sociedade lemos e escrevemos materiais diversos 
(ex: jornais, livros, cartas, placas, bilhetes, etc) com finalidades reais 
que têm um sentido, uma razão de ser para nós. Ao falarmos, 4lermos e  

                                                
4 O documento analisado, que foi intitulado: O texto nas séries iniciais do Ensino Fundamental – Um 
sonho a perseguir, não possui paginação. 
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escrevermos fora da escola lidamos com textos (orais e escritos) que 
revelam nossos interesses e necessidades do cotidiano.5 
E na escola? O que vinha ocorrendo desde a alfabetização era 
exatamente o inverso: a leitura e escrita de letras, palavras e frases 
soltas, sem qualquer relação com a vida dos alunos, sem nenhuma 
intenção comunicativa real; tarefas reduzidas à função de “treinar”, de 
“aprender”. Precisamos reverter este quadro lendo e escrevendo textos 
reais que digam respeito aos interesses e necessidade de nossos alunos 
desde o primeiro dia de aula (1988).  
 

A primeira questão a ser considerada, como consta no relatório, é a necessidade 

de se romper com o uso dos textos cartilhados, sem função comunicativa real, que 

tornava a prática pedagógica artificial. O texto escrito por Artur G. Morais e Noêmia 

Carvalho, intitulado “A escola e os usos sociais da leitura e da escrita: recuperando o 

significado de ler e escrever na sala de aula”, lido e discutido por professores e equipe 

técnica (e que fazia parte do relatório que analisamos), destacava essa questão: 

 

Basicamente, as situações em que a criança tem contato com a língua 
escrita, na escola restringem-se a leituras e exercícios na cartilha, ou 
que ela vê no quadro-de-giz e responde no caderno. São exercícios 
escolares, onde a criança se defronta principalmente com sílabas, 
palavras e frases soltas, que não constituem textos porque não 
representam unidades de significado que alguém deseja comunicar. São 
exercícios feitos apenas para se aprender a “mecânica da leitura e da 
escrita” e que não envolvem uso da língua em processo de interação 
social. São tarefas derivadas de uma concepção segundo a qual é 
possível ou adequado para a criança aprender a ler e escrever sem estar 
registrando ou lendo suas opiniões e idéias, sem estar usando a leitura e 
escrita com uma intenção de comunicar suas representações de mundo 
(1988). 

 

Nessa perspectiva, na proposta, por um lado, era preciso possibilitar a leitura e 

escrita de textos que circulavam na sociedade, considerando seus usos e funções. Por 

outro lado, para garantir que os alunos se apropriassem da escrita alfabética, o trabalho 

com base nos métodos tradicionais com ênfase na repetição de sílabas e letras, também 

precisava ser abolido.  

Outro aspecto que constava do relatório era a preocupação na construção, por 

parte do aluno, de textos que atendessem a seus propósitos comunicativos e que 

abrangessem diferentes estilos e funções. Sob esse aspecto, identificamos, nesse 

documento, objetivos relacionados a cada eixo do ensino da Língua Portuguesa, tratados 

como sendo prioritários para direcionar o trabalho com a apropriação da leitura e da 
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escrita, nessa época de implantação do Ciclo em Recife. No texto “Eixos do trabalho de 

língua portuguesa e seus objetivos específicos”, como transcrito a seguir, também 

presente no relatório, o primeiro eixo enfatizado relacionava-se às atividades ligadas à 

oralidade. 

 

A – A FALA 
- habilitar-se a falar diante de um grupo, em público; 
- expressar suas opiniões justificando-as quando adequado; 
- discutir opiniões apresentando contra-argumentos e solicitando 
explicações; 
- ser breve conciso quando o contexto de interação exigir; 
- narrar coisas ocorridas de modo claro e ordenado; 
- ser mais formal ou informal, conforme a situação; 
- usar de recursos expressivos (gestos, entonação) conforme suas 
intenções comunicativas; [...](1988)  

 
No trecho do texto relacionado à fala, percebemos uma grande ênfase na 

oralidade, pressupondo uma intensa atividade na sala de aula, com respeito à 

participação e às opiniões do aluno. Esse tipo de orientação buscava assegurar a 

liberdade de expressão pelo aluno e a organização de suas idéias na produção do texto 

oral.  

Em outro trecho do texto acima mencionado, observamos orientações 

específicas quanto ao eixo da leitura, produção e análise de textos escritos. 

Contemplando esses eixos, ressaltamos a presença de vários itens que, por sua 

abrangência, se constituem como um conjunto de inovações nas práticas dos 

alfabetizadores e contribuem para a aquisição de vários conhecimentos necessários à 

aprendizagem da leitura e escrita, por meio da participação de cada indivíduo nas 

práticas sociais. Inseridas nessas orientações, encontramos os desempenhos desejados e 

as competências a serem desenvolvidas na apropriação da língua escrita pelos alunos. 

Um primeiro ponto que enfocaremos nos eixos de leitura, escrita e análise de 

textos escritos, propostos no texto “Eixos do trabalho de língua portuguesa e seus 

objetivos específicos”, são os desempenhos desejados para esses respectivos eixos. 

 

B – LEITURA, PRODUÇÃO E ANÁLISE DE TEXTOS ESCRITOS 

B. 1 Desempenhos desejados: 
Ao experimentar situações de interação significativas, onde se lê e 
escreve textos, objetivamos que aluno venha a: 
1. Ler pequenos textos sozinho.  
2. Compreender os textos lidos por outra pessoa (professores ou colega, 
no caso das leituras feitas em sala de aula) 
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3. Escrever pequenos textos sozinho 
 a) Um aluno aprende a ser “escritor” mesmo antes de aprender / as 
convenções som-letra do português. Assim como no caso da leitura, -
precisamos assegurar na prática vivida em sala de aula a ocorrência 
freqüente de situações significativas onde a criança possa escrever 
textos espontaneamente, tal como concebe a escrita mesmo que só seja 
capaz de “ler os textos que produz”. 
b) Nesta ótica passará gradativamente da “pseudo-escrita” à escrita 
partilhada socialmente, aquela que utiliza as letras com seus valores 
sonoros convencionais; 
c) Ser escritor é produzir textos, isto é, registrar no papel “unidades de 
significado” que servem para interagir com alguém. Para atingir tal 
meta precisamos permitir que a criança viva a situação de escrever 
textos desde cedo, e não porque o texto é uma prática para uma etapa 
posterior. (1988) 

 

Analisando o trecho acima, percebemos que os desempenhos desejados a serem 

apresentados pelos alunos, ao final das turmas de alfabetização, enfocavam aspectos 

como desempenho na leitura e escrita de textos. Em relação ao eixo de leitura, 

encontramos uma ênfase na leitura de textos pelo aluno sozinho, tanto de forma 

espontânea quanto com autonomia, e na compreensão de textos lidos por outros. Isto 

pressupõe uma valorização das construções vivenciadas individualmente pela criança e, 

também, das situações de aprendizagem em que ela participa junto a um leitor 

experiente, as quais parecem contribuir para a formação de um leitor proficiente. A 

importância desse tipo de orientação reside no objetivo de que a leitura de textos com 

autonomia se faz necessário. Além disso, é preciso, também, que a criança vivencie a 

leitura de textos por outras pessoas, o que lhe possibilitará entender a estrutura dos 

diferentes textos. 

Em relação à produção de textos, observa-se ênfase na produção de pequenos 

textos, tanto de forma espontânea quanto partilhada e coletiva. Esse aspecto caracteriza-

se como de extrema relevância para a constituição da criança, enquanto leitora e 

produtora de textos. Para essa aprendizagem, o aluno deveria participar de situações de 

produção de texto coletivo com a participação dos colegas, nas quais ele ampliaria o 

vocabulário e reconheceria os mecanismos de construção de um texto, interagindo com 

ele e com seus colegas ao mesmo tempo.  

Essa ênfase na prática de leitura e de produção de textos em situações de 

interações significativas, conforme aponta o relatório, visava desenvolver: competências 

na apropriação da escrita; capacidade de compreensão dos princípios do sistema de 

escrita alfabética, compreensão dos usos e funções da escrita, por meio de textos em 
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situações cotidianas, e à análise da organização e estrutura dos textos. Essas 

competências, propostas para o Ciclo Básico de Alfabetização, também estão 

apresentadas no texto “Eixos do trabalho de língua portuguesa e seus objetivos 

específicos” inserido no relatório analisado, conforme podemos verificar abaixo: 

 

B. 2 As competências na apropriação da língua escrita.  
4. Compreender que a escrita representa o que falamos e pensamos. [...] 
5. Compreender que a língua escrita atende a diferentes usos e 
finalidades. [...] 
6. Incorporar gradativamente as diferenças entre língua oral e língua 
escrita. [...] 
7. Incorporar as características estilísticas de diferentes textos. [...] 
8. Refletir sobre variações lingüísticas. [...] 
9. Incorporar recursos que garante a coesão textual. [...] 
10. Refletir sobre o emprego de recursos lingüísticos que asseguram a 
coesão de textos escritos. [...] 
11. Incorporar certas “convencionalidades figurais” de escrita do 
português. [...] 
12. Incorporar certas “convencionalidades formais (relativos à 
pontuação, paragrafação e emprego de letras maiúsculas e minúsculas). 
[...] 
13. Refletir sobre a palavra enquanto seqüência sonora, de modo a: 
a) compreender que as palavras são compostas de subpartes sonoras 

(por exemplo: sílabas ou fonemas);  
b) avaliar o número de sílabas de palavras; 
c) comparar palavras quanto ao seu tamanho; 
d) identificar diferenças e semelhanças sonoras de subpartes/ de 

palavras (inicialmente ao nível da sílaba). [...] 
14. Compreender que a escrita representa os sons da fala. [...] 
15. Aprender as convenções som/grafia empregadas para representar os 
diversos sons da nossa língua, a fim de ler e escrever palavras e textos, 
convencionalmente. [...] 
16. Desenvolver progressiva competência ortográfica. [...] 
17. Desenvolver habilidades percepto-motores envolvidas na leitura e 
escrita. [...] (1988) 
 

 

As competências apresentadas pelo relatório estão relacionadas a diversos 

aspectos envolvidos na apropriação da escrita alfabética. Inicialmente, em relação às 

competências relacionadas à compreensão sobre os usos e funções da escrita, 

observamos uma ênfase na reflexão sobre os diferentes estilos, na variação lingüística, 

no uso de recursos coesivos e convenções. E, nesse sentido, um aspecto indispensável 

para inserir a criança no mundo letrado consiste em possibilitar que ela compreenda que 

a escrita atende a diferentes usos e finalidades, ou seja, propiciar situações em que 

realize a leitura de textos de outros escritores e produza textos para serem lidos por 

distintos leitores, utilizando-se de diferentes funções sócio-comunicativas. 
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No que se refere às competências relacionadas à apropriação da escrita 

alfabética, por meio da reflexão sobre os princípios do sistema de escrita, há ênfase no 

respeito à fala do aluno e na sua construção sobre a língua e o que ela representa, vindo 

a confrontá-lo e fazendo-o reconstruir suas hipóteses sobre a escrita das palavras, tendo 

por base as convenções som/grafia. 

Paralelo a essa reflexão, são apontadas competências que envolveriam análise 

fonológica, por parte dos alunos, na formação das palavras, envolvendo a segmentação 

sonora das palavras em sílabas, contagem do número de sílabas, comparação do 

tamanho, semelhanças e diferenças entre as palavras e algumas reflexões ortográficas. 

Caracterizamos a reflexão sobre a palavra como sendo um fator considerado essencial 

para a compreensão das propriedades da escrita alfabética. O aluno, ao pensar quantas e 

quais sílabas/sons uma palavra possui, estaria construindo hipóteses de como poderiam 

escrevê-las.   

Essa concepção de um trabalho direcionado para a análise da palavra, pelo 

aluno, é decorrência das pesquisas sobre consciência fonológica, desenvolvidas na Pós-

Graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE, uma vez que alguns membros da equipe 

de Assessoria da área de Língua Portuguesa tinham realizado o mestrado no referido 

programa. Além dessa perspectiva, outras duas abordagens norteavam o trabalho de 

alfabetização desse período: a dos usos e funções da escrita e a psicogênese da língua 

escrita. Em São Paulo, com a implantação do Ciclo de Alfabetização, essas duas 

abordagens passaram a fundamentar o ensino da leitura e da escrita. No caso de Recife, 

o mesmo aconteceu. Como alternativa ao ensino tradicional, as contribuições dos 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) passaram a ser consideradas, principalmente no 

que se refere à concepção de escrita não mais como código, que era aprendido por meio 

da memorização e repetição, mas como um sistema de escrita que precisaria ser 

compreendido pelas crianças. O seguinte trecho do documento, por nós analisado, 

revela essa questão: 

 

a) Para favorecer a aquisição da leitura e escrita de nossos alunos é 
fundamental ajudá-los a compreender a natureza alfabética de 
nossa escrita, ou seja, ajudá-los a descobrir o que a escrita 
representa (no caso da língua portuguesa, os sons das palavras) e 
como o faz (isto é, quais as convenções usadas para representar os 
sons). Deste modo é imprescindível a organização de atividades 
que envolvam: 

b) A reflexão sobre a palavra enquanto seqüência sonora, de modo 
que a criança venha a ser capaz de: - compreender que as palavras 
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são compostas de subpartes sonoras (por exemplo: sílabas ou 
fonemas); 
- avaliar o número de sílabas de palavras; 
- Comparar palavras quanto ao seu tamanho;  
- identificar diferenças e semelhanças sonoras de subpartes de 
palavras (ao mesmo nível da sílaba). 
[...] 

a) O contato freqüente com palavra convencionalmente, que lhe sejam 
significativas (o que nome próprio ou de pessoas, objetos, animais 
de seu interesse etc). 

b) A convivência espontânea de palavras e textos, desde o início da 
alfabetização. É muito importante convidarmos as crianças a 
escreverem a seu modo, ou seja, incentivá-las a criarem as suas 
próprias representações escritas. A observação cuidadosa de sua 
produção nos ajudará a compreender quais as hipóteses que as 
crianças estarão desenvolvendo a respeito do sistema de escrita e a 
acompanhar a evolução das mesmas. Poderemos, por exemplo, 
situar os alunos que concebem a leitura/escrita enquanto 
representação da fala: o que, ao escrever já usam certas palavras 
com valor sonoro. 
[...] 
Obs.: A preocupação com a compreensão da natureza simbólica da 
escrita, no português, reorienta estruturalmente o “Período 
Preparatório”, que convencionalmente apenas enfatizava o domínio 
das habilidades perceptivo-motoras, que por si só não ajuda a 
criança a descobrir o que a escrita representa e como o faz. Daí a 
importância de paralelamente à exploração dos usos sociais da 
leitura/escrita, realizar atividades, envolvendo reflexão 
metalingüística, contato com escritas estáveis e produção de escritas 
espontâneas. Isto não só nos dois primeiros meses do Ciclo, mas 
sempre que necessário alguns alunos. 

         [...] 
Antes de ser implantado o Ciclo de Alfabetização, nossa escola pública 
municipal, assim como a escola brasileira em geral, ao receber o aluno 
de classe popular não vinha, contudo atentando para um ponto crucial: 
que para aprender a ler e escrever em nosso sistema de escrita a criança 
precisa compreender, dentre outras coisas, o que a escrita representa e 
como tal representação é feita. Em sentido contrário, nossa escola 
municipal parecia adotar um pressuposto limitado que poderíamos 
resumir assim: “se o adulto (professora) transmite informações sobre as 
formas e sons das letras, e o aluno as repete e decora, então aprenderá”. 
Com isto se considerava toda uma série de descobertas da criança ao 
tentar compreender a lógica de nosso sistema de escrita, bem como as 
finalidades e características sociais de seu uso. (1988) 
 

 

Identificamos, nas colocações acima, a necessidade de repensar o trabalho 

pedagógico até então desenvolvido na área de alfabetização, tanto no âmbito da 

teoria quanto na prática pedagógica na sala de aula, o que foi possibilitado por meio 

das capacitações do ciclo. Desta forma, as orientações apontavam para a necessidade 

de desenvolver atividades que priorizassem a reflexão fonológica sobre as palavras, 
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comparando-as, e, também, atividades de escrita espontânea, produção de palavras 

estáveis, reflexão metafonológica e reflexões sobre os princípios do sistema de escrita 

alfabética.  

Esses debates que promoviam a reflexão sobre as práticas de alfabetização 

permitiram a elaboração de um quadro que foi exposto no relatório analisado (1987) e 

que sintetizava as diferenças entre as orientações convencionais de trabalho com a 

aprendizagem da escrita e as orientações do Ciclo de Alfabetização. Para melhor 

compreensão e análise, quanto às diferenças entre as concepções de aprendizagem da 

leitura e da escrita, introduzidas nas orientações do Ciclo Básico de Alfabetização, 

transcrevemos o quadro6 abaixo: 

 

Contraste da aprendizagem da leitura e escrita segundo a visão convencional e 

a orientação do Ciclo 

 

Orientação convencional Orientação do ciclo 
1. Aprendizagem das convenções som/grafia 
(famílias silábicas) é o eixo único do trabalho 
de aprendizagem da leitura e da escrita.  
 

• A aprendizagem de leitura e escrita é 
restrita aos seus usos escolares: 
tarefas de classe, leitura da cartilha, 
tarefa de casa. 

• Pouco contato com outros materiais 
escritos; 

1. Aquisição da língua escrita baseia-se em 3 
eixos principais:  
a) Leitura de textos; 
b) Produção de textos; 
c) Aprendizagem das convenções som-grafia 
(famílias silábicas) e reflexão sobre o aspecto 
sonoro das palavras. 

• A aprendizagem da leitura e da escrita 
é voltada para os diversos usos 
funcionais que as mesmas assumem 
em nossa sociedade, atendendo aos 
interesses da criança das classes 
populares. 

 
2. A palavra chave é a da cartilha 2. A palavra-chave é derivada da discussão de 

qualquer tema da realidade da criança de 
classe popular, e contém um padrão da família 
silábica correspondente à apresentada na lição 
da cartilha a ser estudada naquela semana. 

3. Os exercícios de discriminação auditiva, 
após o período preparatório, são muito 
freqüentes e nem sempre relacionados aos 
padrões silábicos estudados na semana. 

3. Exercícios constantes de análise fonológica 
dos padrões silábicos em estudo 
(acompanhados da escrita de palavras) para 
facilitar a compreensão da relação fala/escrita.  

4. Ênfase na memorização dos padrões 
silábicos fora das palavras, através da 
visualização dos mesmos, e da memorização 

4. Aprendizagem dos padrões silábicos é feita 
após a exploração de sua existência em 
palavras (escritas e orais). Ênfase na relação 

                                                
6 Quadro extraído do relatório “O texto nas séries iniciais do 1º grau – um sonho a perseguir”, elaborado 
por Maria Eliana Matos de Figueiredo Lima, 1987. 
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do seu traçado (cópia). entre o conhecimento das vogais e descoberta 
das formas gráficas que representam as sílabas 
em estudo.  

5. Atividades básicas: cópia, separação de 
sílabas, leitura de palavras super-treinadas, 
“falsa formação de palavras” (porque 
mecânica, exemplo: fa + ca = _______ ). 

5. Ênfase nas atividades de produção e leitura 
de palavras novas pela criança, a partir das 
famílias silábicas já estudadas.  

6. Controle exagerado dos padrões que podem 
aparecer em palavras e frases a serem lidas e 
escrita o que as torna muito artificiais;  

6. Apesar da sistematização no estudo dos 
padrões silábicos, as palavras e frases poderão 
conter algumas sílabas ainda não estudadas, 
que a professora ajudará a criança a ler ou 
escrever. 

7. Aprendizagem baseada no 
TREINAMENTO (ênfase na visualização, 
memorização e repetição); 

7. Aprendizagem voltada para a 
COMPREENSÃO do sistema de 
representação de nossa escrita alfabética 
(ênfase na antecipação, descoberta dos 
mecânicos de combinação de letras e dos usos 
funcionais da escrita).  

 

No quadro síntese das concepções de ensino-aprendizagem, discutidas na época 

de implantação do Ciclo de Alfabetização, percebemos, no que concerne à abordagem 

do ciclo, que havia uma ênfase do trabalho na perspectiva da leitura, produção de textos, 

aprendizagem das convenções som-grafia e reflexão sobre aspectos sonoros das 

palavras; ou seja, o aluno era estimulado a escrever palavras e textos da maneira como 

concebia o funcionamento da escrita, diferentemente das práticas de alfabetização 

baseadas no modelo tradicional, que pressupunham que a criança deveria ler e escrever 

textos à medida que decorasse e conseguisse repetir os padrões silábicos, estudados em 

sala de aula, desconsiderando a bagagem intelectual das crianças e suas próprias 

construções sobre o sistema de escrita.   

Segundo o quadro apresentado, entendemos que, partindo de palavras-chaves, 

derivadas de temas oriundos da realidade do aluno, as orientações do ciclo incentivavam 

a análise fonológica dos padrões silábicos, presentes nas palavras estudadas, bem como 

a produção e leitura de novas palavras que fossem construídas pelos alunos, vindo a 

contrastar com a prática comumente desenvolvida pela orientação convencional para as 

turmas de alfabetização. 

Essas atividades, com base nas orientações prescritas nos documentos 

analisados, geravam uma sistematização dos padrões estudados e uma busca por uma 

maior compreensão pelos alunos dos princípios do sistema de escrita alfabética, 

fugindo, assim, das atividades rotineiras baseadas na cópia mecânica de padrões 

estudados, exercícios de discriminação auditiva e do treinamento da escrita de palavras 

já estudadas. 
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Além dessa discussão teórica sobre as mudanças na concepção de alfabetização 

e de ensino da leitura e da escrita, a experiência do ciclo contemplou um trabalho de 

orientação sobre possibilidades pedagógicas no que se refere ao trabalho nos diferentes 

eixos do ensino da Língua Portuguesa nos dois anos do ciclo. O relato da supervisora, 

apresentado a seguir, revela a preocupação não só com a discussão teórica, mas com a 

elaboração do planejamento, que envolvia o trabalho a ser desenvolvido ao longo de 

cada semana: 

 

[...] eles viam que nossa concepção também ainda era, assim, eles 
queriam discutir outras concepções e nós estávamos muito 
impregnadas na questão da alfabetização enquanto repetição, 
memorização e eles queriam trazer outras coisas que a gente 
trazia... Por exemplo, depois a gente recebeu, distribuiu com a 
criança, eu não sei se você pegou aqueles livrinhos de Ana Maria 
Machado que era aquela coleção da...que era Mico Maneco, na 
época eram livrinhos bem pequenininhos. Então, aquele era o 
material que na época eles retiraram a cartilha, o professor ficou 
sem cartilha, sem nada. Mas, nós sabíamos que alguns professores 
usavam escondido a cartilha, porque não tinham segurança no 
trabalho que estava sendo desenvolvido. Agora o que ajudava 
também essa retirada da cartilha eram os materiais que eles 
recebiam, porque eles recebiam, porque eles iam trabalhar segunda, 
terça, quarta, quinta e sexta, então tinha todo esse material. Nosso 
trabalho era discutir algumas questões e fazer o planejamento com 
eles. Eles saíam com o planejamento pronto. (Supervisora). 
 

 
 A experiência do Ciclo de Alfabetização, expressa na fala da supervisora da 

rede, mostra que os professores, que participavam semanalmente das capacitações, 

construíam, nesse espaço, o planejamento didático, o que revela, mais uma vez, a 

sistematização do trabalho, nesse momento de reflexão proposto pelo Ciclo Básico de 

Alfabetização, visando a uma renovação das práticas de alfabetização.  

No entanto, o discurso da supervisora apontou que, mesmo com a construção do 

planejamento pelos professores e supervisores na formação, “alguns professores usavam 

escondido a cartilha”. Segundo a supervisora, este fato se dava pelo fato dos professores 

ainda terem muita insegurança, quanto ao processo do ciclo, vindo a recorrer ao que 

faziam na sala de aula para construírem ou reconstruírem as suas práticas de 

alfabetização, certamente, considerando, de alguma forma, as discussões, as quais 

tiveram acesso durante as formações do ciclo. Baseados nesses debates, as suas práticas 

iam adquirindo distintos significados e eram revistas a fim de atender às novas 

proposições didáticas.  
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Perpassando as orientações, quanto ao trabalho a ser desenvolvido, percebemos 

que a concepção de alfabetização, priorizada no Ciclo Básico de Alfabetização, também 

envolveu uma concepção mais formativa de avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita nas salas de alfabetização. Desta forma, o relatório 

apontou alguns princípios fundamentais, relacionados à avaliação, para serem discutidos 

e desenvolvidos nos quatro semestres do ciclo. Esses princípios enfatizavam a avaliação 

como processo de análise, tanto da prática do professor, quanto da aprendizagem do 

aluno; paralelo a isso, há uma ênfase na função diagnóstica da avaliação das construções 

elaboradas pelos alunos, no que concerne à leitura e à escrita, conforme aponta o trecho 

do relatório abaixo: 

 

1º - Consideramos a avaliação como um processo de análise da prática 
pedagógica, do ensino e da aprendizagem, um processo de mão dupla. 
Como os progressos apresentados ou não pelo aluno encontram-se 
relacionados às oportunidades de ensino vividas em sala de aula, 
interpretamos a avaliação como um meio não apenas de cobrar/checar 
metas de ensino, mas de rever o quanto a prática pedagógica propiciou 
que o aluno atingisse ou se aproximasse de tais metas, a fim de 
tomarmos decisões para a prática futura. 
2º - Como o ensino é um processo diário e a aprendizagem da leitura e 
da escrita um processo evolutivo, a avaliação deve ter por propósito 
fundamental diagnosticar continuamente os progressos do aluno: em 
suas compreensões sobre as diferenças do sistema de escrita; em suas 
capacidades de usar as convenções som-grafia do português, de ler e 
escrever textos só ou com a ajuda de alguém (colega ou professora). O 
perfil de língua portuguesa foi criado como um instrumento para 
facilitar nesta tarefa; que busca facilitar o registro de alguns daqueles 
progressos, a fim de nortear a prática do professor. Entendemos que, 
para tanto, o registro das conquistas dos alunos deve ser feito ao longo 
da unidade. Para que não assuma o deplorável caráter burocrático-
esvaziado-cansativo de “cumprimento de uma tarefa”. Isto seria 
improdutivo – por não nos permitir uma constante clareza sobre nosso 
trabalho – e só nos faria mais infelizes em nossa ação educativa. (1987, 
p.34). 
 

 
Concluindo percebemos que o relatório analisado apontou que uma concepção 

de ensino da leitura e da escrita passou a ser considerada e discutida, tendo por base um 

trabalho que priorizava a construção da escrita pelo aluno, por meio de orientação 

quanto a situações de reflexão sobre as palavras, considerando os usos e funções da 

escrita em situações significativas. No tópico seguinte, nos dedicaremos à apresentação 

e discussão das atividades propostas para alfabetização. 
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3.2 Atividades sugeridas para alfabetizar 
 
  

Nesse tópico, apresentaremos uma tabela na qual estão expressas as 

categorizações das atividades que apareceram sugeridas no relatório “O texto nas séries 

iniciais do 1º grau – um sonho a perseguir” para as turmas de alfabetização no Ciclo 

Básico. Discutiremos a freqüência das atividades presentes na tabela e, em seguida, 

refletiremos no que concerne às prioridades e regularidades dessas atividades em turmas 

de alfabetização. Vale ressaltar que nos baseamos, para categorizar essas atividades, nas 

categorias utilizadas na pesquisa desenvolvida por ALBUQUERQUE, FERREIRA e 

MORAIS (2006) sobre análise de livros de alfabetização e práticas dos professores.  

 

Tabela das atividades sugeridas para Alfabetização 

Categorias 
Freqüência Percentual  

1. Leitura / descoberta de palavras 01 1,6 
2. Leitura de sílabas 02 3,3 
3. Identificação de sílabas em posição X (inicial, medial, 
final) com correspondência escrita 

02 3,3 

4. Identificação de palavras “outros” 01 1,6 
5. Identificação de palavras que possuam a sílaba X 01 1,6 
6. Identificação de rima com correspondência escrita 01 1,6 
7. Identificação de rima sem correspondência escrita 04 6,7 
8. Identificação de aliteração com correspondência escrita 05 8,4 
9. Identificação de aliteração sem correspondência escrita 15 25,4 
10. Comparação de palavras quanto ao número de sílabas 03 5,0 
11. Contagem de sílabas de palavras 03 5,0 
12. Formação de palavras a partir de letras dadas 01 1,6 
13. Formação de palavras a partir de sílabas dadas 08 13,5 
14. Exploração dos diferentes tipos de letras 01 1,6 
15. Exploração da relação som/grafia 01 1,6 
16. Cópia de palavra 02 3,3 
17. Escrita de palavras a partir de sílabas dadas 02 3,3 
18. Escrita de sílaba7 01 1,6 
19. Escrita de palavra como souber 01 1,6 
20. Escrita descoberta de palavras8 01 1,6 
21. Escrita de frases 01 1,6 
22. Produção de texto 01 1,6 
23. Produção de texto coletivo 01 1,6 
TOTAL 59 100 

 

                                                
7 Categoria criada devido a presença desse tipo de atividade no relatório do Ciclo 
8 idem 
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Na análise da tabela, percebemos grande ênfase na sugestão de atividades 

envolvendo a análise de palavras, sílabas e letras. Dentre as atividades sugeridas, a 

maior parte delas está relacionada ao eixo da análise fonológica, envolvendo reflexões, 

pelos alunos, de palavras, tanto com correspondência como sem correspondência 

escrita. As atividades que tiveram maior freqüência, nesse aspecto, relacionavam-se à 

identificação de aliterações sem correspondência escrita (25,4%), identificação de 

aliteração com correspondência escrita (8,4%) e identificação de rima sem 

correspondência escrita (6,7%). Além disso, na reflexão quanto à análise fonológica, 

percebemos atividades de comparação de palavras quanto ao número de sílabas (5,0%), 

contagem de sílabas (5,0%) e, por fim, identificação de rimas com correspondência 

escrita (1,6%).  

Outras atividades sugeridas, com menor ênfase, pressupunham um intenso 

trabalho de reflexão por parte dos alunos quanto aos aspectos que envolviam o processo 

de alfabetização, incentivando a leitura de sílabas, cópia e escrita de palavras a partir de 

sílabas dadas, a formação de palavras, a exploração da relação grafia/som, a escrita 

espontânea e descoberta de palavras, a escrita de frases e produção de textos, dentre 

outras. As atividades propostas envolviam várias operações relacionadas à 

alfabetização, tais como identificação, comparação, contagem, formação, exploração, 

cópia, escrita e produção. Em seguida, caracterizaremos algumas dessas atividades 

propostas para a alfabetização. 

 

3.2.1 Identificação de aliteração com correspondência escrita 

 

No grupo de atividades que envolvia a identificação, as propostas de atividades 

que solicitavam a identificação de aliteração – que consiste na identificação do som 

inicial das palavras ou sílaba inicial – foram as mais encontradas no relatório analisado 

(8,4 % com correspondência escrita e 25,4% sem correspondência escrita). Salientamos 

que esta atividade permitia a reflexão sobre a composição sonora da palavra e sobre 

quais letras integravam as sílabas das palavras; ou seja, a relação som grafia, no caso em 

que havia correspondência com a escrita.   

Observamos que essas atividades de aliteração com correspondência escrita 

sempre apareciam propostas, por meio das figuras ou com o padrão silábico que estava 

sendo trabalhado, ou seja, o aluno tinha o apoio da figura para identificar quais as 

palavras que começavam com o mesmo som. Podemos observar essa característica no 
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exemplo exposto abaixo, que consiste em um ditado, no qual o aluno vai ouvir a palavra 

ditada pela professora e tentará reconhecer qual padrão corresponde à primeira sílaba. 

Após esse reconhecimento, ele deve marcar o padrão correspondente à sílaba inicial da 

palavra ditada pela professora. 

 

Ditado de marcar 

 

 

 

 

 

 

 

Outra atividade que envolvia a aliteração com correspondência escrita era o 

bingo. Esse exercício foi proposto para a criança jogar em grupo, promovendo, assim, 

uma maior interação entre os componentes. Nessa atividade, as crianças recebiam 

cartelas com sílabas e as marcavam, à medida que a professora sorteava a palavra que 

tinha a sílaba inicial correspondente no grupo de sílabas presente na cartela. Observe a 

indicação para a proposta do trabalho pela professora.  

 
Bingo 
Comando: “Bingo” – Este jogo é semelhante ao ditado de marcar, só 
que para diferentes crianças ou grupos de crianças, você dará cartelas 
diferentes. 
Ex: Se você trabalhar com a família do “ba, be, bi, bo, bu”, eis algumas 
cartelas possíveis. 
Após dar as cartelas aos grupos de alunos, você fará o “sorteio das 
palavras do bingo”, retirando-as de uma caixa ou saco. No caso das 
cartelas acima, o recipiente deveria conter 10 palavras (duas começadas 
com cada padrão da família). 
Ex: balão, barata, boliche, bebê, bica, birô, bola, bota, bule, burro. 
Á medida que você vai sorteando as palavras, as crianças marcam (com 
uma tampa de garrafa, p.ex.) as sílabas da cartela, caso tenham a sílaba 
inicial correspondente. Ganha o bingo ou grupo que primeiro completar 
a tabela: 
OBS.: - para facilitar a introdução desta atividade, sugerimos que: 

a) Você pratique antes com as crianças o “ditado de marcar” 
b) Você, de início, trabalhe com cartelas com poucas sílabas da família (4 

ou 5, apenas, onde é claro, em cada cartela uma ou duas sílabas 
aparecem repetidas). 
OBS.: - as palavras do bingo também poderão ser sorteadas sob a forma 
de figuras de objeto cujos nomes começam com as sílabas da família 
silábica em estudo. 
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Notamos que essas atividades buscavam fazer a criança identificar a sílaba 

inicial de alguma forma, seja reconhecendo as sílabas, seja escrevendo, o que 

pressupunha uma correspondência entre o som e a grafia. Nessas atividades não 

aparecia a figura para dar apoio à leitura pela criança e era necessário que esta pensasse 

mais sobre as letras que compunham cada sílaba. 

 

 

3.2.2 Identificação de aliteração sem correspondência escrita 
 
 

Esse conjunto de atividades ocupou muito destaque em meio às atividades de 

apropriação da escrita, pois essas tarefas constituíam quase a maioria dos exercícios 

presentes no relatório. Por um lado, inicialmente, vimos o “dominó de figuras”, que 

apareceu nas propostas de atividades, e foi sugerida porque parecia bastante acessível ao 

entendimento das partes sonoras por parte da criança, isto é, essas atividades 

provocavam a reflexão sobre as partes da palavra, especialmente o som inicial, que no 

caso abaixo, correspondia só às vogais. 
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Outra atividade de “dominó de figuras” com as palavras iniciadas por vogais é a 

que segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que essas atividades propostas possuíam uma característica que é o 

dominó, ou seja, parear palavras começadas com o mesmo som. Ambas trabalhavam 

exclusivamente com as vogais. Identificamos, ainda, outro exercício de identificação de 

aliteração sem correspondência escrita que foi denominado de “arrumador de figuras” e 

que também envolvia o trabalho com figuras. Nesse exercício, foram colocadas as 

seguintes sugestões: 

A professora entrega a cada grupo de alunos um conjunto de gravuras 
previamente selecionados e uma cartela em que aparecem algumas 
figuras distribuídas em colunas. 

Será solicitado que: 
- Arrumem as figuras em colunas, de modo a deixarem juntas todas 
aquelas cujos nomes começam com a mesma sílaba; 
- Escrevam seus nomes, como acham que poderia ser, no caderno ou em 
folhas soltas; 
Desenhem e escrevam o nome de outras coisas que combinem com os 
conjuntos por eles organizados. 
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Além dos comandos explicitados acima, o relatório ainda apresentava algumas 

sugestões de figuras para compor o quadro. Segundo o relatório: 

 
Figuras que deverão ser arrumadas: lápis, pirulito, boliche, muriçoca, 
mulher, pires, bote, pirata, teto, lapiseira, muleta, pia, telefone, boné, 
laço, tela, bota. 
As crianças poderão ser solicitadas a arrumarem as gravuras 
considerando a sílaba final dos nomes dos desenhos de modo a:  
- agruparem as figuras cujos nomes terminam parecido, 
-escreverem seus nomes, como acham que poderia ser, no caderno ou 
em folhas soltas, 
- desenharem e escreverem o nome de outras coisas que combinem 
com os conjuntos por ele organizados 
Figuras que deverão ser arrumadas: bola, tapioca, dedo, tigela, tecido, 
muriçoca, machado, fivela, palito, pirulito, faca, melão, viaduto, 
violão, limão, tamarindo, fila, barraca, teto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observamos na sugestão acima também o trabalho com a sílaba final das 

palavras. A atividade seguinte é um complemento da atividade de “arrumador de 
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figuras” e revela a condução do exercício de transformar em dominó as figuras 

pareadas.  

Dominó de figuras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos exercícios, envolvendo a identificação de aliteração sem correspondência 

escrita, observamos alguns fatores que devem ser considerados para entender o porquê 

da escolha dessas atividades para apropriação da escrita alfabética. O relatório apresenta 

uma justificativa nesse sentido, que analisamos a partir da transcrição exposta abaixo: 

 

Obs.: Se enfatizamos nesta atividade e nas seguintes o trabalho com 
palavras começadas por padrões da família silábica em estudo, é porque 
as crianças, de um modo geral, têm mais facilidade de pensar em 
palavras onde os sons aparecem naquela posição. Dependendo das 
possibilidades dos seus alunos, você poderá solicitar às crianças que 
produzam ou identifiquem palavras onde os padrões em estudo 
aparecem noutra posição.  
 
 

O trabalho com a identificação de sílabas em palavra foi encontrado, porém, tal 

explicação justifica a prioridade pela sílaba inicial, compreendendo que as crianças 

apresentam facilidade na identificação desse som. Todavia, encontramos também 

atividades, envolvendo a rima, embora esta última tenha aparecido com menos 

freqüência. Vale ressaltar que há um destaque para a forma como ela é proposta: sempre 

de forma lúdica. Observaremos, em seguida, algumas proposições desse tipo de 

atividade. 
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3.2.3 Identificação de rima sem correspondência escrita 

 

Foram encontradas (6,7 %) atividades que envolviam a identificação de rima no 

relatório. Esses exercícios foram propostos enfatizando o lúdico, ou seja, por meio de 

músicas, poesias e brincadeiras, nas quais os alunos deveriam criar nomes que rimassem 

ou até mesmo anúncios com rima. No trecho, que podemos observar abaixo, o relatório 

trouxe uma justificativa para o trabalho com rima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos uma intensa solicitação para que o aluno produzisse oralmente 

palavras, cujo som final fosse parecido – rima. Sob esse aspecto, notamos que as 

crianças foram motivadas a pensar mais na escrita que nas situações que envolviam a 

identificação de aliteração. Percebemos que, nessas atividades, elas eram solicitadas a 

pensar nas partes das palavras sem necessariamente ter o apoio da figura. Observe a 

outra sugestão de trabalho com rimas, enfatizando produção no nível da oralidade: 
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Em ambas as atividades, a criança era solicitada a criar um texto (anúncio) que 

podia ser elaborado individualmente ou junto com os colegas. Mas esse texto, 

produzido coletivamente com os alunos, devia ser escrito para contemplar a rima. 

Percebemos, nessa situação didática, que um texto encontrado na sociedade – o anúncio 

- ampliou a sua função de convencimento para que o consumidor adquirisse um 

produto, ou seja, possibilitou que a criança, também de acordo com a função daquele 

produto, criasse um texto que brincasse com as palavras para convencer o consumidor a 

adquirir o produto. 
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O exercício, acima colocado, auxiliava o aluno na identificação das rimas, uma 

vez que as figuras foram dadas e a criança não precisava, necessariamente, da escrita 

para identificar o que a atividade solicitava que consistia na combinação de figuras que 

terminassem parecido. 

 
3.2.4 Comparação de palavras quanto ao número de sílabas  

 

Encontramos 5,0% de atividades que envolviam a comparação de palavras 

quanto ao número de sílabas. Esses exercícios apareciam associados à contagem de 

sílabas de palavras e de uma maneira geral, também eram sugeridos com o apoio da 

figura, tornando as atividades mais compreensíveis para os alunos. Nessas atividades, as 

crianças eram solicitadas a contar sílabas e observar (em relação ao número de sílabas) 

qual a palavra maior. Para essas atividades, o relatório analisado apresentou uma 

justificativa teórica sobre a importância do trabalho de comparação e contagem de 

sílabas. Essa justificativa pode ser observada no trecho abaixo retratado do material que 

analisamos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notamos que a explicação para a solicitação desse exercício estava relacionada à 

ênfase que os assessores e supervisores do Ciclo de Alfabetização davam à necessidade 
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de possibilitar ao aluno a compreensão do significante em detrimento do significado, 

isto é, no momento em que a criança pensava nos pedaços menores que compunham as 

palavras, ela pensava na pauta sonora; já, quando refletiam sobre a imagem que uma 

palavra tem, as crianças se dedicavam a identificar o significado das palavras sem 

refletir, nesse caso, sobre a questão sonora. Acreditamos que a freqüência dessas 

atividades ocorreu para contemplar o aprendizado de que o que a escrita representa é a 

pauta sonora das palavras – o significante – e não o significado delas.  

Apresentaremos, a seguir, atividades que envolviam apenas a contagem de 

sílabas nas palavras, sem realização de comparação entre diferentes palavras. 

 

3.2.5 Contagem de sílabas de palavras  

 
Nesse grupo de exercícios 5,0 %, encontramos atividades que solicitavam do 

aluno a contagem de sílabas, Importante ressaltar, como dissemos no tópico anterior, 

para que ele pensasse nas unidades sonoras das palavras. 
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Essas atividades promoviam a reflexão sobre a escrita, levando o aluno a pensar 

nas unidades menores que as palavras, no caso as sílabas. No tópico a seguir, 

analisaremos as atividades, nas quais as crianças trabalhavam, na maioria das situações 

propostas, com o alfabeto móvel. 

 

 
3.2.6 Formação de palavras a partir de sílabas dadas  

 

Os exercícios, envolvendo a formação de palavras, a partir de sílabas dadas 

foram apareceram em cerca de 13,5 % das atividades no relatório do ciclo. Essas 

atividades, geralmente, eram propostas por meio do uso do silabário. Identificamos, 

ainda, as figuras, por meio das quais o aluno deveria formar a palavra, facilitando, dessa 

forma, a construção dessas palavras, mediante a representação sonora de apoio, através 

das figuras. Localizamos, no relatório, uma atividade de formação de palavras, a partir 

de sílabas dadas, conforme podemos observar abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas sílabas não eram apresentadas ao aluno, o que exigiria que registrasse a 

escrita dessas sílabas para completar as palavras das figuras. O aluno, nessa atividade, 

além de refletir sobre quais palavras pode formar com as sílabas dadas, além daquelas 

que já construiu, podia também escrever as sílabas que faltavam, concluindo a 

atividade. 

   

3.2.7 Escrita de palavras a partir de sílabas dadas  
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Nas atividades encontradas, identificamos 02 exercícios que solicitavam a 

escrita de palavras a partir de sílabas dadas. Nessas atividades, que geralmente eram 

propostas como jogo, a criança utilizava o alfabeto móvel e no final escrevia a palavra 

que formou. Destacamos a relevância desse tipo de atividade para a apropriação da 

escrita, haja vista a motivação para pensar sobre as partes da escrita que é criada em 

detrimento do jogo, da competição, e, ainda, a escrita que aparece como um momento 

de sistematização das palavras que vão sendo formadas durante o jogo. Apresentaremos, 

a seguir, essas atividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nessa atividade, podemos perceber um conjunto de aprendizagens 

proporcionado à criança. Dentre elas, o reconhecimento do som das sílabas, a contagem 

de sílabas, a comparação de sílabas (para completar a palavra), a escrita de palavra, já 

que a criança, depois de formar a palavra, deveria escrever. No tópico seguinte, 

observaremos as atividades que envolvem a escrita de texto coletivo. 

 

3.2.8 Produção de texto coletivo 
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Encontramos, no relatório do Ciclo de Alfabetização, 02 atividades que 

propunham a escrita de um texto coletivo. Sabemos que essas atividades eram 

propostas, após uma seqüência de exercícios que envolviam o trabalho com as 

“palavras-chaves” ou o trabalho com um determinado padrão silábico. Observemos um 

exemplo desse tipo de atividade exposto abaixo:  

 

 
 
 Vimos, nesse trecho, um conjunto de atividades que sugeriam a escrita de um 

texto coletivo a partir da escrita de frases. O professor direcionaria essa formação de 

texto, escrevendo as palavras que os alunos “ditariam”. Em outro momento, a sugestão 

para a produção de textos coletivos apareceu com o trabalho com rimas, que propunha 

que os alunos criassem anúncios, enfatizando a reflexão sobre os sons finais das 

palavras - rima.  

Em relação às atividades sugeridas, podemos observar que elas estavam bastante 

relacionadas à alfabetização: 
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Havia uma discussão muito forte, durante a implantação do Ciclo de 

Alfabetização, a respeito da importância de colocar o aluno em situações nas quais ele 

conseguisse refletir sobre a relação som/grafia. Essas atividades que enfatizariam essa 

reflexão seriam os exercícios, envolvendo a consciência dos sons. 

 

3.3 O que dizem os professores sobre a experiência do Ciclo 

 

Este tópico destina-se a analisar os resultados relacionados ao que dizem as 

professoras que participaram da implantação do Ciclo de Alfabetização da rede 

municipal de ensino de Recife (1986 – 1988) sobre as suas experiências, nesse período, 

relacionando-as às formações que vivenciaram. Nos quadros a seguir, apresentaremos 

os resultados e analisaremos as falas das professoras, a fim de compreender a relação 
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entre as experiências vivenciadas por elas nas formações, no Ciclo de Alfabetização, e a 

construção das suas práticas de alfabetização. Para melhor compreensão dos resultados, 

organizamos os dados em sub-tópicos, assim intitulados: significado das formações no 

ciclo, estrutura das formações, discussões na formação relacionadas à alfabetização, 

contribuições das formações para a prática, atividades geradas a partir das formações.   

 

3.3.1 – Significado das formações para os professores no Ciclo de Alfabetização 

  

 Tanto o relatório, anteriormente analisado, como os resultados das entrevistas 

apontaram que o período de implantação do Ciclo Básico de Alfabetização foi marcado 

por um trabalho intenso de formação dos professores na área de alfabetização. A tabela 

abaixo traz um resumo das colocações das professoras quanto as suas opiniões sobre o 

significado dessas formações para a sua prática de sala de aula. 

  

O que significou as formações Freqüência Professoras 
Aprendizado 1 Professora A 
Sugestões de atividades envolvendo a 
consciência fonológica 

1 Professora C 

Mudança/ investimento na formação 2 Professora D, 
Professora E 

Psicogênese da língua escrita 1 Professora E 
Não tinha muitas teorias, já traziam como a 
gente poderia trabalhar 

1 Professora C 

Conhecimentos prévios dos alunos 1 Professora C 
Deixar de lado a alfabetização mecânica 1 

 
Professora E 

Imposto para os professores, mas houve 
apoio 

4 Professora D, 
Professora A, 
Professora F, 
Professora B 

Oralidade 4 Professora D, 
Professora A, 
Professora F, 
Professora B 

Novidade 3 Professora A, 
Professora B 

As professoras antigas rejeitaram 3 Professora D, 
Professora A 

Formação para a prática 2 Professora D 
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Pela análise da tabela, percebemos que a maior parte das professoras 

entrevistadas apontou que as formações no Ciclo Básico foram impostas aos 

professores, apesar de haver apoio para o desenvolvimento das práticas na sala de aula.  

Relacionado a isso, o processo de formação no Ciclo Básico foi visto como 

momento de aprendizado, de mudança, de novidade e de investimento na formação dos 

professores alfabetizadores pela proposição de novas idéias e subsídios para a prática a 

ser desenvolvida em sala de aula. O depoimento abaixo aponta essa característica 

possibilitada pelos momentos de formação. 

 

[...] É a época do ciclo de alfabetização, eu vou falar em dois contextos, 
eu vou falar no individual e na questão assim de rede, não é? A minha 
visão. Na questão individual, o ciclo para mim foi uma época de muito 
aprendizado. Eu era recém-formada, tinha assim algumas concepções, 
eu acho hoje, eu vejo que eram equivocadas, daquela de já levar tudo 
pronto, achar que professor tem que levar tudo pronto para apresentar 
ao aluno. Então, foi uma época de muito, muito mesmo aprendizado 
principalmente na questão da alfabetização. (Professora A) 

 

Além disso, mesmo em menor número, outro ponto que mereceu destaque foi a 

rejeição à formação apresentada por algumas professoras que tinham uma prática 

pedagógica bastante arraigada ao tradicional, provavelmente por incentivar a deixar de 

lado uma prática mecânica de alfabetização, conforme apontou uma das professoras 

entrevistadas. O mesmo não ocorria com as professoras que eram recém-formadas e 

ainda não tinham muita experiência em turmas de alfabetização. Podemos ver essa 

opinião em um trecho do depoimento de uma alfabetizadora convidada a relatar sobre a 

sua experiência no Ciclo de Alfabetização: 

 
 [...] Como eu era recém-formada, eu não tinha muita experiência de 
nada, então eu também não tinha vícios, eu não tinha resistência, eu não 
tinha, assim, eu não vinha com uma prática de dez anos e aí eu não 
fiquei com medo de largar para encarar uma outra, para tentar uma 
outra porque eu não tinha nada disso. (Professora A) 

 
 

Outro aspecto que identificamos na fala da professora consiste na importância do 

Ciclo de Alfabetização para a sua prática, uma vez que, segundo a docente, as 

formações deram suporte para o trabalho que vinha desenvolvendo na sala de aula, pois 

ela era recém-formada e não tinha experiência de sala de aula em turmas de 

alfabetização. Com isso, de acordo com o que a docente relatou, ela construiu a sua 
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referência de prática pedagógica na vivência do Ciclo Básico, sem trazer de práticas 

anteriores vivências já cristalizadas. Pressupomos que o fato de ela construir sua prática 

na experiência de sala de aula, tendo como suporte a formação, forneceu à professora 

subsídios para desenvolver aspectos práticos de uma concepção de ensino e 

aprendizagem, considerando o indivíduo como um ser ativo no processo de construção 

dos conhecimentos sobre a língua. Embora possamos identificar que inicialmente a 

docente afirmou ter concepções equivocadas sobre a apropriação da escrita, baseadas 

em sua vivência enquanto aluna de alfabetização, todavia, na experiência da formação 

no Cap de Recife, ela pôde rever seus conceitos e construir sua prática de alfabetização 

baseada nas novas discussões teóricas.  

 Analisando o depoimento de outra alfabetizadora, verificamos que ela aponta o 

momento de implantação do Ciclo de Alfabetização como um período no qual havia 

possibilidades de mudança na prática de alfabetização dos professores da rede 

municipal de ensino de Recife. Desta forma, na sua opinião, as formações já tinham o 

objetivo de dar suporte a essas mudanças e foram direcionadas a complementar aspectos 

relacionados à alfabetização, ou seja, reflexão sobre concepções de alfabetização e 

sugestões de atividades para alfabetizar. Estes foram alguns dos fatores que se 

constituíram em debates ocorridos dentro da rede de municipal de ensino do Recife. O 

depoimento dessa professora, quando foi solicitada a relatar a época de implantação do 

Ciclo de Alfabetização em Recife, expõe um pouco desse momento. 

 
A época dos ciclos de alfabetização foi o momento que estava se 
tentando uma mudança na prática pedagógica na rede e que havia um 
investimento na formação do professor, na nossa formação. Acho que 
foi um momento assim, foi um momento realmente de mudança, de se 
repensar o trabalho pedagógico dentro da rede (Professora E).  

 

Articulando as falas das duas professoras, percebemos o que elas entenderam na 

implantação do Ciclo de alfabetização, e identificamos que esse entendimento esteve 

relacionado à mudança na concepção de ensino aprendizagem, vindo essas mudanças a 

incidir diretamente em uma transformação na postura do professor e nas atividades a 

serem desenvolvidas nas salas de alfabetização. Compreendemos, desta forma, que o 

Ciclo de Alfabetização tinha o objetivo de gerar uma mudança na prática pedagógica de 

alfabetização dentro da rede e se constituiu como sendo um elemento demarcador para 

repensar as práticas de alfabetização utilizadas até então nessa rede de ensino e no 

cenário educacional do país, conforme já apontou Mortatti (2000). 
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Quando observamos mais detalhadamente o quadro delineado sobre o 

significado das formações percebemos que as professoras apontaram que havia uma 

preocupação em explicitar aos professores como deveria ser essa ‘nova’ prática, 

baseando-se, principalmente, na consideração da teoria da psicogênese da escrita, na 

exploração dos conhecimentos prévios dos alunos, no investimento em atividades de 

análise fonológica, durante o processo de alfabetização, e em sugestões de como 

poderiam desenvolver sua prática com proposição de atividades relacionadas à leitura e 

escrita. Além disso, a maioria das professoras apontou que, nesse processo, a oralidade 

deveria ser levada em conta e priorizada. Percebemos que as professoras ressaltaram o 

trabalho com o referido eixo de ensino, mediante a análise, já apontada, que realizamos 

do relatório, no qual encontramos uma diversidade de exercícios que solicitavam a 

elaboração de muitas atividades no âmbito da oralidade.  

 

3.3.2– Estrutura das formações 

  

A tabela abaixo traz um resumo das colocações das professoras quanto à 

estrutura das formações vivenciadas no Ciclo de Alfabetização, com destaque para 

aspectos como periodicidade, condução das atividades de formação, conteúdos 

explorados, encaminhamento das atividades e acompanhamento dos professores. 

 

Como eram as formações Freqüência Professoras 
Periodicidade 

Quinzenais 3 Professora D 
Professora A, 
Professora B 

Semanais 1 Professora E 
Condução das atividades – Orientação para prática 

Era elaborado um planejamento, colocávamos em 
prática e discutíamos no sábado seguinte 

1 Professora B 

Havia troca de experiências 1 Professora F 
Orientação para trabalhar análise fonológica 2 Professora A, 

Professora C 
Orientação para trabalhar produção de texto coletivo 1 Professora E 

Conteúdos explorados  
Estudávamos psicologia, matemática 1 Professora B 
Psicogênese 
Lemos textos de Emília Ferreiro 

1 Professora F, 
Professora D 
Professora A 

Necessidade de explorar conhecimentos prévios dos 
alunos 

3 Professora C, 
Professora E, 
Professora D  

Acompanhamento das professoras 
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Supervisores e coordenadores para acompanhar o 
trabalho com a alfabetização 

1 Professora A 

 
Com relação à periodicidade da formação, percebemos pela tabela que ocorreu 

divergência entre as falas das professoras. Explicamos a divergência, no que concerne à 

freqüência das capacitações, pelo fato de, no primeiro ano do projeto, elas serem 

semanais, aos sábados (no ano de 1986), e, após um ano de implantação (1987), 

passaram a acontecer quinzenalmente (também aos sábados). Observe a fala da 

professora, transcrita abaixo, no momento em que foi questionada sobre a formação do 

Ciclo de Alfabetização: 

 

Eram encontros quinzenais [...]. Aos sábados a gente contava como, a 
gente ganhava como hora extra. Mas aquilo ali era incrível, eu amava 
aquilo ali porque a gente fazia um planejamento para uma semana e 
para aqueles quinze dias. (Professora B) 

 
 

Outro ponto a ser destacado era a condução das atividades na formação. A fala 

das professoras apontou que elas trocavam experiências, liam textos de Emília Ferreiro, 

elaboravam um planejamento coletivo e colocavam em prática para ser discutido no 

sábado seguinte, conforme apontou o depoimento da professora abaixo.   

 
...aí juntava todo mundo, todo mundo do mesmo nível, todo mundo ali, 
aí a gente estudava naquela turma, aí planejava. O que a gente ia fazer 
naquela turma, quando era no sábado seguinte, no sábado seguinte, no 
outro sábado, a gente fazia um resgate daquela... como foi que você 
trabalhou, teve sucesso não teve? Aí fazia uma avaliação de cada uma, 
cada uma fazia aquela avaliação da turma: ah, o meu não deu muito 
sucesso, eu fiz assim, vamos tentar e aquela coisa não caminhava 
assim, corria, corria não, nós voltamos... o aluno aprendeu? Não 
aprendeu? Então vamos voltar, para ver, faça como aquela pessoa fez, 
para ver se melhorava e eu achava incrível, eu aprendi muito, muito 
com aquelas capacitações, porque a gente procurava fazer o melhor 
possível e todo mundo levava alguma coisa e tinha um certo, era 
amarrado não é? Você levava e você tinha que trazer a resposta de 
volta, era amarrado, não é feito hoje, hoje você joga, deixa solto, né? 
Naquela época era amarrado, hoje ainda é muito solto, você só aprende, 
mas não prova que você aprendeu você não retorna que aprendeu 
alguma coisa, não resta dúvida a gente hoje aprende, hoje, mas a gente 
não retorna para lá, antes não, a gente tinha que retornar o que é que a 
gente aprendeu e hoje não, hoje é solto, cada um faz o que quer. 
(Professora B) 

 

Identificamos no discurso da professora três aspectos extremamente relevantes 

para a construção da sua prática pedagógica: o planejamento coletivo, a interação entre 
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as/os colegas para trabalhar as questões pedagógicas e o retorno das formações – ou o 

relato da prática de sala de aula – a partir da construção do planejamento no espaço da 

formação. Na viabilização dessas discussões, os professores, assessores e coordenadores 

apoiavam-se em conteúdos que levavam em conta a psicogênese da escrita, a 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, deixando claro que deveria haver 

abertura para novas idéias e possibilidades de intervenção na sala de aula. 

Em relação ao planejamento, observamos que este era construído durante as 

formações; isto é, o material elaborado pelos supervisores, assessores e professores 

tinha um objetivo didático imediato, sendo pensado, enquanto conjunto de atividades 

que seriam aplicadas por um grupo de alfabetizadores e comentados os avanços dos 

alunos por meio delas. Faz-se necessário lembrar que esse planejamento deveria ser 

utilizado em sala de aula, considerando as especificidades de cada turma, ou seja, além 

das atividades sugeridas durante as formações, os professores montavam seus 

planejamentos semanais flexíveis às diferentes possibilidades. 

No que concerne às interações, a professora fala das significativas trocas de 

experiências com os docentes que apresentavam os resultados, a partir das seqüências 

didáticas utilizadas, ou seja, eles relatavam as experiências vivenciadas em sala de aula 

com a utilização de algumas atividades. E essas seqüências também mostravam o 

retorno daquele planejamento, que, como a professora mesmo denominou “era 

amarrado”. Essa característica favoreceria o bom andamento do trabalho pedagógico.  

 Como conseqüência dessas discussões, interações e planejamento coletivo, eram 

dadas algumas orientações para a prática de sala de aula com sugestões sobre como 

trabalhar a análise fonológica e a produção textual coletiva, conforme apontaram as 

professoras na entrevista. No depoimento apresentado a seguir, observamos a 

importância das formações do Ciclo de Alfabetização para o desenvolvimento da prática 

pedagógica: 

[...] Eram quinzenais e com muitas sugestões de atividades, o que hoje 
em dia não temos. Quem tá entrando hoje na rede tem um déficit muito 
grande de capacitação. A capacitação hoje é muito boa, mas em outro 
sentido, no sentido assim para a nossa formação e não para a prática do 
dia-a-dia. As capacitações hoje são nesse sentido. Para a nossa 
formação é excelente, mas para a prática não deixa nada porque ele só 
dá teoria e a prática mesmo do dia-a-dia. Antigamente na época iniciou 
o ciclo era muito mais valioso, muito mais. (Professora D) 

 

A professora ressalta a praticidade com que se pensava o trabalho pedagógico no 

Ciclo, ou seja, nesse período havia uma diversidade de exercícios sugeridos, visando 
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contemplar uma prática de alfabetização “renovada”, na perspectiva de reconhecer que a 

professora precisava de suporte para elaborar as atividades que constituiriam sua prática 

de alfabetização. Para isso, destacamos que os professores participavam também de 

discussões teóricas, nas quais eles entendiam em quais pressupostos teórico-

metodológicos estavam apoiadas as sugestões de atividades. Todo esse trabalho de sala 

de aula era acompanhado pelos supervisores e coordenadores, os quais se apoiavam em 

materiais didáticos e em orientações específicas quanto ao trabalho com a alfabetização. 

 

3.3.3 – Discussões na formação relacionadas à alfabetização 

 

Diante do já exposto, elaboramos um quadro com o resumo das colocações dos 

professores, quanto às discussões que eram desenvolvidas em torno da temática da 

alfabetização.   

O que era discutido em alfabetização era justamente essa concepção do 
que é um aluno alfabetizado e como ele se alfabetiza.  
[...] Então era assim a questão assim de como a criança pensa as fases 
que ela passa as intervenções que você pode fazer para criar o conflito 
(Professora A). 

 

Específica era o que era analise fonológica, era questão de texto, era 
questão introdutória, eram questões problematizadoras, eram padrões 
silábicos isso porque a gente fazia que os meninos compreendessem o 
texto, tudo era a partir de um texto. A gente primeiro fazia um resgate 
de usar o conhecimento prévio que o aluno tinha depois a gente 
questionava aqueles conhecimentos que eles tinha depois a gente 
mostrava aquela palavra que a gente discutia aquela palavras chaves que 
surgia que era que vinha do aluno aí dali era que a gente estudava 
aquelas palavras chaves tudo aquela coisa que se fazia a partir daquela 
conversa que a gente tinha com o aluno (Professora B).  

 

Aí pronto tinha essa preocupação de você fazer a análise fonológica, de 
dizer que quanto ao número de sílabas, tudo dito não é. De você 
trabalhar o som inicial, o som final, o som medial, poderíamos dizer 
assim que era assim que era aquele som do meio da palavra. (Professora 
C). 
 

Era discutido justamente isso a questão do tradicionalismo, de pessoas 
que estavam muito arraigadas ao tradicional e que não queriam deixar 
por nada no mundo e que discutiam muito em relação a isso, discutiam 
com coordenação, discussão entre professores quer dizer havia muita 
rejeição e ainda hoje existe essa rejeição, pessoas assim da minha faixa 
etária que já está em fim de carreira tem muita resistência para trabalhar 
totalmente a alfabetização do jeito que o ciclo requer. Pessoas, né? Que 
ainda (Professora D). 
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O que eu me lembro era que a gente discutia muito a questão mesmo de 
apropriação do sistema de escrita e a questão do texto. Aí se falava 
muito a questão da psicogênese, deixar de lado a alfabetização 
mecânica de se trabalhar o ba-be-bi-bo-bu e trabalhar muito a partir de 
texto, o texto coletivo era a febre do momento, os famosos textos 
coletivos era isso basicamente, era a questão de alfabetização mesmo e 
a questão de produção de texto (Professora E). 

 

Muito a leitura e a gente fazia a leitura em pedacinhos, por exemplo A-
BA-CA-XI. E a criança apreendia o todo. Não é como hoje que hoje é 
um pouco diferente, o letramento que a criança faz o a às vezes boi, faz 
o b e o o já é boi né, naquela época não a criança fazia boi quando ela 
aprendia aprendia todo. Por que você ia ensinando logo, por exemplo 
casa ele não botava o a o s e o a porque hoje em dia ele faz assim e a 
gente já sabe que ele já está atingindo, não existiam essas etapas 
cortadas, era o todo não sei nem dizer se era o todo ou se era, sei que a 
gente lia assim para ele (Professora F). 

 
 

Notamos, nos relatos apresentados acima, que havia, nas formações, discussões 

em torno da apropriação do sistema de escrita/teoria da psicogênese da língua escrita, da 

análise fonológica e da leitura. Todas essas discussões perpassavam uma concepção 

geral em torno do processo de ensino e aprendizagem, tendo o aluno como construtor do 

seu próprio conhecimento, vindo a valorizar os seus conhecimentos prévios. Esses 

aspectos foram ressaltados na fala da professora E, quando questionada sobre as 

discussões que permeavam as formações do Ciclo de Alfabetização em Recife. 

 

O que eu me lembro era que a gente discutia muito a questão mesmo de 
apropriação do sistema de escrita e a questão de texto. Aí se falava 
muito a questão da psicogênese, de se deixar de lado a alfabetização 
mecânica de se trabalhar o ba-be-bi-bo-bu e trabalhar muito a partir de 
texto, o texto coletivo era a febre do momento, os famosos textos 
coletivos. Era isso basicamente, era a questão de alfabetização mesmo e 
a questão de produção de texto. (Professora E) 
 
 

Percebemos, no depoimento da professora acima, que o texto coletivo tornou-se 

o elemento central do processo de ensino e aprendizagem nas turmas de alfabetização, 

no entanto, paralelo a esse trabalho, havia um incentivo às atividades de análise 

fonológica, à reflexão sobre as palavras, explorando os padrões silábicos, e ao respeito à 

construção dos conhecimentos dos alunos sobre a escrita. Outra professora também 

destacou a introdução do trabalho com texto e das atividades, envolvendo a consciência 
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fonológica, como sendo um dos aspectos enfatizados durante as formações. 

Observamos no trecho abaixo a colocação dessa professora. 

 

Específica era o que era análise fonológica, era questão de texto, era 
questão introdutória, eram questões problematizadoras, eram padrões 
silábicos. Isso que a gente fazia que os meninos compreendessem o 
texto, tudo era a partir de um texto. A gente primeiro fazia um resgate 
de usar o conhecimento prévio que o aluno tinha, depois a gente 
questionava aqueles conhecimentos que eles tinham, depois a gente 
mostrava aquela palavra, que a gente discutia aquelas palavras-chave 
que surgiam, que era que vinha do aluno, aí dali era que a gente 
estudava aquelas palavras-chave, tudo aquela coisa que se fazia a partir 
daquela conversa que a gente tinha com o aluno. Às vezes a gente tinha 
um conteúdo para trabalhar e você já tinha conteúdo, mas, você tinha 
que surgir do aluno aquela, através de uma conversa que se armava que 
se cercava daquilo tudinho de um texto, era que surgia um conteúdo que 
a gente ia estudar, dali a gente retratava tudo o que o aluno tinha para 
formular as coisas que a gente queria dar pra eles. Era tudo, em língua 
portuguesa, era tudo a partir de texto, era compreensão de texto, essas 
coisas que eu procuro não mudar muito hoje não, sabe? Procuro 
continuar sempre criando uma coisa aqui e ali, mas eu procuro estar 
sempre com um textinho na mão, que eles leiam uma frasezinha, que 
eles compreendam aquela frasezinha porque eu acho que a compreensão 
é essencial. Eu procuro manter isso ainda hoje. (Professora B) 

 

No depoimento acima, percebemos que a professora destaca a palavra-chave, 

como sendo um elemento de partida para trabalhar os padrões silábicos, a escrita 

espontânea, escrita de frases e as atividades de análise fonológica. A docente discutiu 

também a questão da oralidade como sendo um dos instrumentos de ensino da língua, 

ou seja, a problematização que o professor fazia através da conversa possibilitava 

atividades de escrita e de produção. Além desses aspectos, a professora apontou que a 

sua prática até hoje é influenciada pela experiência do Ciclo de Alfabetização, no que 

diz respeito ao trabalho com um texto, a partir de sua exploração para garantia da 

compreensão por parte dos alunos.  

No geral, percebemos que a psicogênese da escrita, ao lado da reflexão 

fonológica, ocupava um lugar de destaque nos debates durante as capacitações do Ciclo 

de Alfabetização. Esses debates eram direcionados com o objetivo de abolir os métodos 

tradicionais e traziam consigo a proposição de um conjunto de atividades que são 

utilizadas, como colocado pela professora, “ainda hoje”.  

 

3. 3.4 – Contribuições das formações para a prática das professoras 
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Baseados nessa idéia de conservação de algumas práticas que foram inseridas a 

partir do Ciclo de Alfabetização, direcionamos nosso questionamento para as 

contribuições do Ciclo de Alfabetização no que diz respeito à sala de aula dessas 

docentes, como observado nas falas das professoras abaixo: 

 

Bastante. Elas contribuíram assim porque eu não tinha experiência não 
é? (Professora A) 

 
Total né? Total porque eu não tinha nenhuma noção, de eu me formei lá 
no ano anterior, morava no interior, me mudei para cá minha realidade é 
totalmente diferente de lá porque eu terminei magistério aí fui ensinar 
na zona rural do interior aí passei seis anos lá, depois me casei vim para 
cá, aí quando cheguei aqui fiz o concurso entrei e estava totalmente 
perdida aí acho que tudo eu aprendi a partir dali, que quando eu passei 
no concurso Jesus o que eu vou fazer em sala de aula hoje porque eu 
não sei mais nada. Mas foi essencial para mim foi ótimo, ótimo não 
posso nem avaliar. (Professora B) 

 
Então era trabalhado tinha essa preocupação de ter a produção o tipo de 
correção, também de você trabalhar você pegava um dos textos dos 
alunos colocava no quadro e ia coletivamente fazendo as correções para 
eles perceberem, então eu acho que isso veio desde essa época que hoje 
muita gente usa né? (Professora C) 

 
E como muito. É como eu disse a você no início do ciclo da década de 
1987 até 90 noventa e pouco ainda era uma capacitação voltada para a 
sua prática. Eu não sei se porque estava sendo o início do ciclo, aí eles 
tinham assim muita, viam que o professor estava muito inseguro e 
queria assim é passar mais segurança aí dava mais assim... o dia-a-dia, 
mais no miudinho. Aí pra mim foi excelente porque eu estava iniciando 
né? jovem, recém saída do magistério, aí cheia de sonhos né? Aí pra 
mim foi excelente, agora é como eu disse a você, hoje em dia eu já não 
acho assim tão esclarecedor para quem está iniciando sabe? (Professora 
D) 

 
Eu acredito, eu defendo que sim. Até porque a partir das formações a 
gente teve acesso a outros conhecimentos e teve oportunidade de se 
buscar outras coisas. A partir do interesse dado, do interesse que veio a 
partir das formações, não sei a palavra que poderia dizer, foi mais (rsrs) 
mais aflorados. A partir daquelas formações foram surgindo outros 
interesses na mesma questão de alfabetização e a partir dali eu comecei, 
eu particularmente e acho que outras pessoas também que eu conheço, 
começaram a estudar mais específicas do professo de alfabetização. Eu 
acho que mesmo pra quem não quis aprofundar eu acho que foi muito 
proveitoso aqueles momentos de estudo. (Professora E) 

 
Por exemplo em conversar com a criança, em situá-las nos problemas 
cotidianos também, por exemplo também, quando a criança se 
esvaziava do que ela trazia ela se abria para aprender, por exemplo 
também para ajudar os coleguinhas, você já sabe disso aqui, agora isso 
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aqui é uma coisa minha também o ciclo despertava isso aqui.(Professora 
F) 

 

As professoras apresentaram suas colocações, enfatizando a relevância dessa 

formação na construção de suas práticas de alfabetização, ora contribuindo na sua 

prática cotidiana, por meio dos supervisores e formações, ora dando subsídios teóricos 

acerca das concepções subjacentes à prática. Este aspecto foi ressaltado no depoimento 

de uma das professoras entrevistadas. 

 

[...]É como eu disse a você, no início do ciclo da década de 1987 até 90 
noventa e pouco ainda era uma capacitação mais voltada para a sua 
prática. Eu não sei se porque estava vendo o início do ciclo, aí eles 
tinham assim muita, viam que o professor estava muito inseguro e 
queria assim, é, passar mais segurança, aí dava mais assim... o dia-a-dia, 
mais no miudinho. Aí pra mim foi excelente porque eu estava iniciando 
né? Jovem, recém saída do magistério, aí cheia de sonhos né? Aí pra 
mim foi excelente, agora é como eu disse a você, hoje em dia eu já não 
acho assim tão esclarecedor para quem está iniciando, sabe? (Professora 
D) 

 
A professora acima defendeu a contribuição daquelas formações para a 

orientação do seu trabalho pedagógico; ou seja, para ela o fato de o professor “estar 

inseguro” com essas novas propostas possibilitava que ele recebesse muito auxílio. 

Além disso, apontou que as capacitações eram esclarecedoras, uma vez que permitiam o 

conhecimento de aspectos essenciais para a formação do professor, discussão sobre 

concepção de alfabetização e sugestão de atividades. Vejamos, ainda, o discurso de 

outra professora que enfatizou na estrutura das formações uma preocupação explícita 

com o andamento das atividades em sala de aula:  

 

Nós trabalhávamos todas as semanas nos sábados. Havia uma 
formação...Eles formavam um grupo que não era só o coordenador 
pedagógico, na época tinha os supervisores e tinha outras pessoas que 
entraram nesse grupo que não eram na época supervisor da rede. Aí eles 
formavam esse pessoal e esse pessoal trabalhava com a formação com a 
gente, fora as capacitações de rede que tinha também. A gente tinha 
semanalmente e tinha essas reuniões. Todo sábado a gente se 
encontrava pra discutir a prática pedagógica e repensar o trabalho 
pedagógico que estava sendo feito, semanalmente. (...) Trabalharam 
todos os professores.(...)  Eu acredito que era por RPA porque 
normalmente eu me lembro que a gente ia pra era o Mário Melo porque 
eram as escolas que ficavam na RPA 2 que era a RPA que eu 
trabalhava. Eu ficava naquela mediação, eu ficava naquela imediação e 
juntava e formavam-se grupos. Eu acredito que era por RPA. 
(...) A gente trabalhava de 8 às 12. Eram quatro horas semanais.  
(Professora E) 
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Notamos que as professoras destacaram os aspectos relacionados à insegurança 

do professor e às prioridades do ciclo como sendo fatores a serem considerados na 

elaboração das formações e que, de certa forma, viabilizaram o rendimento desse 

trabalho. Um dos aspectos ressaltados, no depoimento acima, está relacionado ao apoio 

que os formadores tinham dos supervisores que acompanhavam os professores nas 

escolas.  

 

3.3.5 – Atividades geradas a partir das formações 

  

 As reflexões sobre as concepções teóricas de alfabetização baseadas em uma 

perspectiva construtivista, as discussões sobre práticas diferenciadas, propiciadas pelo 

ciclo, e a sugestão e/ou orientação acerca de atividades a serem realizadas em turmas de 

alfabetização propiciaram a elaboração de atividades de alfabetização por parte das 

professoras. Essas atividades, oriundas das discussões que envolveram o Ciclo de 

Alfabetização, segundo o depoimento das professoras entrevistadas, foram organizadas 

na tabela abaixo.  

  

Atividades para alfabetizar Freqüência Professoras 
Análise fonológica 3 Professora A 
Produção de texto coletivo 1 Professora A - Professora E 
Jogos 3 Professora E, Professora B, 

Professora F 
Dominó 3 Professora B 
Atividades lúdicas 1 Professora B 
Trabalhar com o texto (contextualização) 1 Professora D 
Alfabeto móvel 1 Professora F 

 

Inicialmente, percebemos que a prática das professoras foi marcada por 

atividades diversificadas relacionadas à alfabetização, envolvendo, desde a análise 

lingüística, por meio do uso de jogos, do dominó e da reflexão sobre os sons das 

palavras, até a produção e leitura de textos. As atividades que apareceram com 

freqüência na tabela foram os exercícios, envolvendo o dominó, os jogos e as atividades 

de análise fonológica. O depoimento de uma das professoras entrevistadas descreveu 

como se dava o uso do ditado mudo e do bingo para alfabetizar no Ciclo de 

Alfabetização. 
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Isso a gente fazia nas salas e assim e foram aquelas que a gente ainda... 
que a gente nunca deixa de lado uma cartilha, uma atividade, um 
exercício oferecido em outros livros, né? Aí a gente fazia, que eu 
gostava muito de fazer também e gosto muito de fazer é o ditado mudo 
eu recortava aqueles também, a fichinha, que você cola as figuras que 
você corta de cartilhas antigas. Aí faz as fichinhas e distribui para eles 
ou fazerem frases ou palavras e irem trocando e também tem o tipo de 
atividades que eles davam, também me lembro tem uma que eu até 
tenho, eu tenho também essas eram várias folhas com várias figuras, 
tinha o dominó que eles faziam a sugestão pra a gente fazer de palavras 
com o mesmo som de acordo com a figurinha. Era figura e palavra, não 
é? Pra você recortar e colar, para o professor construir o trabalho, não 
é? Eles davam a ficha aí você recortava e colava numa cartolina. Eu me 
lembro agora era até umas figuras grandezinhas de um quarto de uma 
folha, que era grande, aranha, alicate, agulha, água, que era até uma 
jarra virando assim com uma água caindo... Eu me lembro, é isso 
mesmo, eu até outro dia tinha essas figuras, eles davam esse material aí 
você colocava numa cartolina ou num papelão que eles davam. O que 
eles chamavam o silabário, que eram as sílabas, os pedacinhos, as coisas 
os padrões todos. Então, assim, tinha bastante, eles davam muito 
material e hoje em dia, aí eu volto a dizer, se tivessem oferecendo ao 
mesmo tempo em que trabalhassem a parte teórica, dessem também 
essas sugestões de atividades, dava muito bem para o professor 
trabalhar (Professora C). 

 

Essas atividades, realizadas pela professora C, apontam uma concepção de 

alfabetização, baseada na construção do sistema pelo aluno, por meio da reflexão sobre 

os sons, as letras, as sílabas e as palavras. Em seu depoimento, ela deixa transparecer 

que eram oferecidas muitas sugestões de atividades que ajudavam o aluno a refletir 

sobre as propriedades do sistema de escrita, vindo a ajudar no desenvolvimento de 

outras atividades pelos professores e na prática de sala de aula.  

Além disso, observamos que havia uma preocupação com a elaboração de 

exercícios, envolvendo o trabalho com textos, enfatizando a oralidade e sua importância 

na inserção da criança na aprendizagem do sistema de escrita. Essas atividades com o 

texto envolviam tanto a leitura e a exploração do gênero quanto a sua contextualização. 

Esse aspecto pode ser observado no depoimento da professora, quando foi questionada 

sobre quais atividades utilizava para alfabetizar. 

 
As atividades? As atividades com texto, aprendi a trabalhar com os 
textos contextualizando tudo. Trabalhar com parlendas, com poesias, 
coisas que antes eu não aceitava na minha prática. Era o ba, be, bi, bo, 
bu e só né? É como se o aluno não tivesse capacidade de pensar. Aí eu 
comecei a clarear as minhas idéias, que o aluno pensa, o aluno reflete, 
então ele consegue entender, ele não consegue escrever ainda, mas ele 
nem consegue ler, mas ele consegue entender a poesia, ele consegue 
entender um texto e ele trabalhando a oralidade ele vai sentir a 
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necessidade da escrita. Aí vai desenvolver muito mais rápido, e ele vai 
ter acesso à escrita, além de trabalhar a oralidade, eu colocando um 
texto, uma poesia, ele está vendo, embora que ele não possa ler ainda, 
mas ele está com o contato com aquele tipo de escrita, diferente do que 
ele era habituado a ter não é? Aí é muito mais fácil do aluno deslanchar 
né? (Professora D) 
 
 

Em outro momento, notamos, no depoimento de outra professora, a ênfase dada 

ao trabalho de reflexão sobre a palavra, ao trabalho com o texto coletivo e à reescrita do 

texto explorado. Algumas atividades, que já foram explicitadas na análise do relatório, 

reaparecem no depoimento dessa professora como organizadoras de sua prática, tendo 

um lugar privilegiado no processo de ensino em turmas de alfabetização, tais como 

contagem de letras e sílabas, exploração de aliteração e rimas e análise fonológica. No 

entanto, todas essas atividades deveriam ser desenvolvidas, dentro de um contexto em 

que se explorassem os textos e fizessem a reescrita dos mesmos coletivamente, 

refletindo sobre a escrita das palavras. O trecho abaixo demonstra um pouco das 

atividades desenvolvidas por essa professora na alfabetização e que, segundo ela, foram 

diretamente influenciadas pelas formações vivenciadas no Ciclo de Alfabetização. 

 

Essas atividades, assim, de análise fonológica, de você trabalhar o 
significado do nome, quantas letras, quantas sílabas, dizer outras 
palavras no início, no meio ou no final... é, produzir texto a partir de 
desenhos, ou reescrever texto, você ler o texto, discutir com os alunos e 
depois o aluno reelaborar o texto coletivamente e o professor 
registraria... A idéia era que o aluno entendesse, percebesse que o que 
ele fala pode ser escrito. Eu acho que as de análise fonológica foram as 
que mais marcaram (Professora A). 
 

A prática sistematizada de alfabetização, contemplando os propósitos do Ciclo 

de Alfabetização, abrangeria, segundo o relatório do ciclo e as falas das professoras, a 

reflexão fonológica, o trabalho com o texto no âmbito individual e coletivo, o uso dos 

jogos e o trabalho com a oralidade da criança, considerando as suas particularidades e 

entendendo a contribuição destas para a compreensão do sistema de escrita alfabético 

pela criança. Procuramos, desta forma, demarcar as principais características e 

concepções subjacentes às orientações quanto à pratica de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, propostas no Ciclo de Alfabetização da rede municipal de ensino de 

Recife, analisando como os professores, que participaram desse processo de 

implantação, dessa nova organização do trabalho pedagógico de alfabetização, 

construíram as suas práticas nas turmas de alfabetização. 
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Essa pesquisa buscou analisar o processo de implantação do Ciclo de 

Alfabetização na Secretaria de Educação da cidade do Recife, no período de 1986 a 

1988. Pretendemos analisar as seguintes questões:  

• Quais foram as mudanças nas propostas e práticas de alfabetização efetivadas 

pelo Ciclo de Alfabetização? 

• Em que medida as experiências vivenciadas nesse período contribuíram na 

constituição das práticas pedagógicas de professores alfabetizadores que 

participaram desse processo?  

 

Acreditamos que nosso estudo levantou uma série de pontos sobre as concepções 

e práticas de alfabetização que constituem uma parte da nossa história recente, 

principalmente no que se refere às críticas levantadas a diferentes aspectos relacionados 

a uma prática tradicional de alfabetização e às tentativas de construção de práticas 

construtivistas que até hoje, vinte anos após, norteiam diferentes propostas curriculares 

de alfabetização. Nessa perspectiva, o ciclo se constituiu em um elemento demarcador 

de mudanças.  

 Gostaríamos de destacar, inicialmente, a nova concepção de alfabetização 

priorizada pelo Ciclo de Alfabetização que se, por um lado, se apoiou nas discussões 

realizadas em âmbito nacional sobre a psicogênese da língua escrita e a perspectiva dos 

usos e funções da língua escrita sob a ótica do construtivismo, por outro lado teve uma 

especificidade, que foi a ênfase no papel das habilidades fonológicas no aprendizado da 

escrita pela criança. Em relação a essa última especificidade, questionamos: como 

defender um ensino baseado em correspondências sonoras, sem cair no que já era 

proposto pelos métodos tradicionais, tanto silábicos como fônicos?  

 O trabalho de formação envolveu a análise da teoria da psicogênese da escrita, 

com a apropriação pelos professores das fases que os alunos passavam para atingir a 

hipótese alfabética. Nessa perspectiva, se antes os professores tinham acesso ao “como” 

alfabetizar, por meio de propostas sistemáticas de alfabetização, sejam de base sintética 

(silábica, fônica, alfabética), sejam de base analítica, a partir da década de 1980, por 

meio da formação continuada que envolvia a leitura e discussão de textos sobre 

alfabetização, os professores passaram a discutir teorias sobro “como o aluno aprende”. 

A supervisora da rede por nós entrevistada relatou esse momento:  
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A gente pensar não...a gente estudava, pensava também mas, não 
produzíamos nada tudo quem produzia era os assessores. Nós 
recebíamos as orientações que a gente tinha, havia uma parte, um 
horário tal dia era Língua Portuguesa, tal dia era Matemática, 
pouco ia nas escolas, a não ser assim algum trabalho que eles 
pedissem pra nós desenvolvermos, mas quando eles chegaram, por 
exemplo, a equipe de ensino foi praticamente dissolvida porque a 
gente começou a ser localizada nas escolas. Tirou aquela figura que 
ficava dentro da instituição, eles botaram pra gente ir em cada 
escola, tinha um dia, praticamente tinha semana que era todos os 
dias na secretaria só estudando e haja estudo eram textos imensos, 
ninguém tinha o hábito assim de estudar, então se reclamavam 
bastante, algumas pessoas começaram e pediam pra sair ... 

 
 
A discussão sobre a importância da análise fonológica no processo de 

alfabetização esteve presente nos textos que foram lidos e discutidos nos encontros de 

formação, tanto na perspectiva teórica (reflexão sobre o realismo nominal, sobre a 

importância da consciência fonológica para aquisição da base alfabética), como por 

meio de sugestões de atividades que possibilitariam que as crianças avançassem na 

compreensão da hipótese alfabética. Tanto as professoras, como a supervisora, nas 

entrevistas, ressaltaram o trabalho com a análise fonológica durante a implantação do 

Ciclo de Alfabetização. Vejamos um trecho da fala da supervisora:   

 

Olhe o trabalho de análise fonológica era muito interessante. Porque 
é...a gente sabia que as professoras trabalhavam muito com a silabação 
o ba-be-bi-bo-bu e o ta-te-ti-to-tu. Então, elas, além de trabalharem, 
elas, ao que elas davam de novo era refletir sobre esses sons das sílabas. 
E elas trabalhavam palavras que começavam com ba e ainda tinha mais, 
elas recebiam uma lista de possíveis palavras que começavam com ba 
com be com bi com bo e com bu no início, no meio e no final. Isso tudo 
era produzido por Noêmia e Artur. A orientação era essa, ler o texto, 
escolha da palavra chave e refletir todos os sons, o inicial, medial e final 
da palavra chave. Aí esse trabalho, poderia ser perguntando à criança 
que palavras eles sabia que começavam ou poderia sim... aí perguntava, 
a professora registrava e depois a criança copiava. Depois a gente foi 
modificando, foi fazendo com brincadeira, por exemplo, tinha 
brincadeira de passarás e onde cada...uma criança era uma palavra, e a 
outra era outra e ia rodando, girava, diga uma palavra que começa... Aí 
as crianças iam brincando e a professora ia registrando. Depois as 
próprias professoras foram criando alguns jogos. Aqueles jogos, aquele 
de fazer garrafinhas, de boliche com os padrões pra pensar sobre a 
palavra. Então, todo esse trabalho... agora o que a gente não trabalhava 
muito era o que a gente, assim...aí trabalhava, quantos sons tinha a 
palavra, quantas sílabas e quantas letras tinha as palavras. Então, esse 
era o trabalho de consciência fonológica, toda semana se investia com 
isso. E normalmente as professoras, todas trabalhavam no 
planejamento. A gente não chamava de atividade permanente porque 
não se sabia, mas era algo que era permanente, que fazia parte da rotina. 
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Nessa perspectiva, o processo de formação envolvia discussão teórica com base 

na crítica aos métodos tradicionais e a importância de se considerar os usos e funções da 

língua escrita e as hipóteses das crianças sobre a escrita, e encaminhamentos 

pedagógicos com base na sugestão de atividades para levar os alunos a refletir sobre 

alguns princípios do SEA: exploração de rimas e aliteração com e sem correspondência 

escrita, comparação de palavras quanto ao tamanho (número de sílabas e letras), etc. 

Por outro lado, percebemos que o trabalho com os padrões silábicos foi mantido, 

com uma perspectiva de se trabalhar com a produção de palavras que começavam com 

as sílabas que estavam sendo trabalhadas. Nessa perspectiva, alguns pressupostos dos 

métodos tradicionais foram mantidos (o trabalho com as famílias silábicas por meio de 

uma palavra-chave) e outros foram, de certa forma, superados: trabalho com 

pseudotextos, controle das palavras que deveriam ser lidas e escritas (apenas palavras 

com os padrões estudados), ênfase na repetição e memorização dos padrões silábicos, 

etc. 

Um outro ponto que gostaríamos de destacar é a ênfase no desenvolvimento de 

atividades lúdicas – jogos e brincadeiras – envolvendo uma reflexão sobre os sons das 

palavras. As professoras e supervisoras destacaram esse aspecto em suas entrevistas. O 

trabalho com o alfabeto móvel e principalmente o silabário também se constituiu em um 

significativo momento de interação e construção do conhecimento entre as crianças. 

Dessa forma, acreditava-se que brincando as crianças aprendiam, algo que está sendo 

bastante discutido atualmente.  

Quanto às atividades de escrita, as crianças eram estimuladas a escreverem de 

forma espontânea tanto palavras como textos. Essa era uma das formas que as 

professora tinham para avaliar as hipóteses de escrita dos alunos. Observamos, ainda, a 

referência à elaboração de textos orais e à produção de textos coletivos que marcaram 

uma nova concepção do papel do professor como “escriba”.  

Enfim, no que se refere às mudanças nas propostas e práticas de alfabetização 

efetivadas pelo Ciclo de Alfabetização, destacamos que estas foram significativas e 

envolveram o trabalho baseado em uma nova concepção de alfabetização e de ensino da 

leitura e da escrita, com reflexões teóricas e encaminhamentos metodológicos 

específicos. Destacamos, inclusive, a ênfase na troca de experiências como estratégia de 

formação de professores, por meio da publicação de relatos de aulas presentes nos 

materiais distribuídos aos docentes, e da realização oral desses relatos nos encontros de 

formação. 
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Para responder à segunda pergunta - em que medida as experiências vivenciadas 

nesse período contribuíram na constituição das práticas pedagógicas de professores 

alfabetizadores que participaram desse processo? -, destacamos que as professoras, nas 

entrevistas, enfatizaram que as experiências vivenciadas nesse período foram 

fundamentais para a formação delas como professoras alfabetizadoras e que muitas das 

atividades que desenvolvem na atualidade são decorrentes da formação vivenciada 

naquele momento. As docentes afirmaram recorrer hoje a direcionamentos pedagógicos 

que foram dados durante a implementação do Ciclo de Alfabetização de 1986 a 1988. 

Para concluir esse trabalho, destacaremos um trecho da entrevista realizada com 

a assessora de Língua Portuguesa, que destaca a importância das experiências 

vivenciadas naquele período para a (re)construção das práticas de alfabetização: 

 

É. Eu acho que a gente também não fez uma avaliação assim vamos 
dizer, de indicativo de mudança, indícios de mudança. A gente teve 
mais alguns depoimentos, então, certo eu diria que, por exemplo, no 
campo do currículo o trabalho com texto foi uma mudança muito 
grande. Naquele tempo já se falava de consciência fonológica então, a 
gente já trabalhava com as sílabas de forma diferenciada, com 
atividades né? e com abecedários também. Foram distribuídos muitos 
abecedários. Então, eu acho que elas (as professoras), o que eu talvez 
dissesse é assim que houve uma mudança no sentido de que elas 
organizavam a sua mudança, quer dizer. Havia as mudanças 
pedagógicas, está certo, elas faziam, alteravam pedagogicamente seu 
trabalho, ou seja, pedagógica no sentido de que a gente tem uma 
intenção de mudar. Eu acho que a professora tinha uma intenção de 
mudar pedagógica no sentido de esperar o momento, ver como é que 
reorganiza seus esquemas de pensamento para repercutir na sala de 
aula. Talvez esse seja o maior ganho dessa formação, desse período, 
seja essa perspectiva de organização das práticas mais valorativas e que 
sintetiza todas as outras. (...) Língua portuguesa também trabalhando os 
textos, trabalhando diferentemente de atividades favorável à 
alfabetização embora não se falassem no sistema, se falasse de longe 
um pouco do sistema de escrita alfabética, não era como está hoje 
organizado, mas isso era uma das mudanças que se observava. (...)  

 
Nessa perspectiva, podemos afirmar que, dentre as características mais 

marcantes dessa etapa do repensar pedagógico sobre a alfabetização, estão o texto como 

elementos facilitador da aprendizagem. Defendemos essa relevância do texto, nessa 

época, uma vez que esse instrumento de ensino norteava os trabalhos em alfabetização 

na medida em que o professor era motivado a trabalhar com o texto e recebia orientação 

nesse aspecto. Notamos também, na fala dos professores, essa particularidade que foi 

iniciada durante essa formação e até hoje observamos nas práticas de alfabetizadores da 

rede de ensino de Recife. Certamente as atividades, envolvendo a consciência 
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fonológica e, ainda, o texto, como elemento de reflexão sobre as propriedades do 

sistema de escrita alfabética, demarcaram um novo contexto de trabalho com a 

alfabetização que se caracteriza por uma nova concepção de alfabetização e de inserção 

desse sujeito alfabetizado.  
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Roteiro de entrevista das professoras 

 

1) Quando você entrou? 

2) Eu gostaria que você falasse sobre a época do ciclo de  

Alfabetização. 

3) O que você fazia (estudava) na época do ciclo? 

4) Como eram as formações no ciclo? 

5) O que era discutido em alfabetização? 

6) As formações contribuíram para a sua prática? Como? 
 
7) Que atividades fazia a partir do que se discutia nas formações? 
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APÊNDICE II 
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Roteiro de entrevista com a supervisora 
 

 
 
1) Em que ano começou esse trabalho de vocês? 

 

2) Foi no mesmo ano que começou o trabalho com os professores? Ou eles entraram 

depois? 

 

3) O que é era o trabalho na época? 

 

4) Como foi o contato com vocês quando eles colocaram essa questão da mudança da 

seriação para o Ciclo? 

 

5) A implantação do Ciclo foi gradual. Ela não foi automática? 

 

6) O que os supervisores planejavam com os professores? 

 

7) Como é que vocês obtinham retorno do que era trabalhado nas formações?  

 

8) Em relação a esses professores que estavam chegando, eles aderiram sem problemas?  
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APÊNDICE III 
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Roteiro de entrevista com a coordenadora de ensino 

 

 

1) Como foi a implantação do Ciclo? 

 

2) Quem era a equipe que fazia parte? 

 

3) Quais eram as discussões teóricas que norteavam a formação? 

 

4) Como é que os professores reagiram a essas novas idéias. Como foi passado? 

 

5) Houve mudanças na prática? Em que sentido? 
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APÊNDICE IV 
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Glossário de categorias 
 
 

1. Leitura/ descoberta de palavras 
São exercícios que solicitam do aprendiz ler palavras para descobrir dentro da palavra 
lida outras palavras. No geral, esses exercícios envolvem a troca de letra para a 
formação de palavras.  
 
 

2. Leitura de sílabas 
São exercícios que solicitam do aprendiz ler sílabas, para que ele possa identificar em 
qual segmento da palavra a sílaba se encaixa, e então copiá-la, e assim formar a palavra.  
 
3. Identificação de sílaba em posição X (inicial, medial e final) com 
correspondência escrita 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar e localizar sílabas em diversas 
posições da palavra, já estando a palavra ou sílaba escrita. No geral, esses exercícios 
vêm acompanhados de cópia ou escrita de sílaba.  
 
 

4. Identificação de palavras “outros” 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras em frases/ textos ou 
identificar palavras que se repetem. No geral, esses exercícios vêm acompanhados de 
contagem de palavras e/ou letras. A expressão “outros” foi acrescida a essa categoria em 
função da peculiaridade apresentada por um exercício. 
 

5. Identificação de palavras que possuam a silaba X em posição X 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras que possuam determinadas 
sílabas, entre outras palavras e textos. Em alguns casos, é especificada a posição da 
sílaba na palavra. No geral, esses exercícios vêm acompanhados de cópia de palavra e 
contagem de palavra.  
 
6. Identificação de rima com correspondência escrita 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras que rimam com a 
representação gráfica das palavras.  
 
7. Identificação de rima sem correspondência escrita 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras que rimam sem a 
representação gráfica das palavras.  
 

8. Identificação de aliteração com correspondência escrita 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras que compartilhem a sílaba 
inicial e fonema em posições variadas, acompanhadas da representação gráfica das 
palavras.  
 
9. Identificação de aliteração sem correspondência escrita 
São exercícios que solicitam do aprendiz identificar palavras que compartilham a sílaba 
inicial (ou medial) sem a representação gráfica das palavras.  
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10. Comparação de palavras quanto ao número de sílabas 
São exercícios que solicitam do aprendiz comparar palavras quanto ao número de 
sílabas que possuem. Em geral, esses exercícios vêm acompanhados de contagem.  
 
11. Contagem de sílabas de palavras 
São exercícios que solicitam do aprendiz contar as sílabas nas palavras.  
 
12. Formação de palavras a partir de letras dadas 
São exercícios que solicitam do aprendiz formar palavras (de livre escolha ou não) a 
partir de letras dadas.  
 
13. Formação de palavras a partir de sílabas dadas 
São exercícios que solicitam do aprendiz formar palavras (de livre escolha ou não) a 
partir de sílabas dadas.  
 
 

14. Exploração de diferentes tipos de letras 
São exercícios que solicitam do aprendiz explorar a variação dos diferentes tipos de 
fontes, diferentes tipos de letras (maiúscula e minúscula; cursiva e imprensa) e etc.  
 

15. Exploração da relação som/ grafia 
São exercícios que solicitam do aprendiz a leitura de palavras em voz alta, a fim de que 
o mesmo observe a diferença de som de determinadas letras nestas palavras.  
 
16. Cópia de letra 
São exercícios que solicitam do aprendiz copiar letras.  
 
17. Escrita de palavra a partir de letra/ sílaba dada 
São exercícios que solicitam do aprendiz escrever palavras a partir de uma letra ou 
sílaba dada.  
 
18. Escrita de sílaba* 
São exercícios que solicitam do aprendiz a leitura de sílaba. 
 
19. Escrita de palavra como souber 
São exercícios que solicitam do aprendiz escrever palavras não dadas e que no 
enunciado está explícito o comando “como souber”.  
 
20. Escrita descoberta de palavras* 
São exercícios que solicitam do aluno a escrita de palavras, mediante a identificação de 
uma palavra dentro de outra. 
 
21. Escrita de frases 
São exercícios que solicitam do aprendiz escrever frases a partir de: 
a) um referencial dado (desenho, texto e etc) 
b) uma palavra 
 
22. Produção de texto 
São exercícios que solicitam do aprendiz escrever textos e que no enunciado não está 
explícito o comando “como souber” ou “com auxílio do professor”.  
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23. Produção de texto coletivo 
São exercícios nos quais os aprendizes juntamente com a professora constroem o texto. 
Geralmente a professora escreve-o no quadro para que os alunos possam copiá-lo.  
 

 

*Categorias criadas devido ao aparecimento dessas atividades no relatório do Ciclo de 

Alfabetização (1986 a 1988) 

 
 
 


