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RESUMO

Esta pesquisa buscou analisar a relação existente entre as práticas de alfabetização 

de professoras que participavam do Projeto Alfabetizar com Sucesso, da rede 

estadual de ensino de Pernambuco, e a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

pelos alunos. Para o seu desenvolvimento, nos apoiamos na teoria da psicogênese 

da língua escrita, nos estudos sobre consciência fonológica, nas discussões sobre 

letramento e na teoria da “fabricação” do cotidiano escolar. Participaram do estudo 

duas professoras que lecionavam na 1ª etapa do 1º ciclo do Ensino Fundamental da 

rede estadual de Pernambuco. Como procedimentos metodológicos, fizemos 

entrevistas com as docentes e realizamos uma série de dez observações de aulas 

em cada turma investigada, a fim de caracterizarmos suas práticas de alfabetização. 

Para traçar o perfil de entrada das crianças e analisar suas aprendizagens no que se 

refere à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética ao longo do ano, aplicamos um 

instrumento aos alunos das duas turmas nos meses de abril e setembro. Os 

resultados da pesquisa indicaram que as professoras desenvolviam uma prática 

sistemática de alfabetização que contemplava a realização de atividades 

permanentes de leitura e de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética - SEA 

(atividades de identificação, comparação, composição e decomposição, contagem de 

letras e sílabas e formação de palavras), apesar da realização de poucas atividades 

de consciência fonológica. Quanto aos alunos, constatamos um progresso no que se 

refere ao domínio do SEA em ambas as turmas, uma vez que antes mesmo do final 

do ano, a maioria das crianças tinha alcançado níveis mais elevados de 

compreensão da escrita. Enfim, constatamos que as duas professoras, no cotidiano 

de suas salas de aula, fabricam suas práticas de alfabetização com o apoio dos 

materiais e orientações disponibilizados pelo Projeto Alfabetizar com Sucesso, e 

criam táticas sustentadas pelos seus saberes e crenças, frutos de suas experiências 

e histórias como estudantes e profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: alfabetização, fabricação do cotidiano, práticas de ensino, sistema 

de escrita alfabética. 
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ABSTRACT 

This research seeks to analyze the relation among different literacy practices adapted 

by teachers who take part in the Alphabetizing Successfully Project in the public 

educational sector of Pernambuco State, and the qualification of the literacy students. 

For its development, we got support from the Written Language Psychogenesis 

Theory, in the studies about Phonological Consciousness, based on discussions 

about functional literacy and on the “manufacturing theory” in the school everyday 

routine. This study involved two teachers who were teaching in the 1st stage of the 1st

Cycle of the Elementary Education in the public sector of Pernambuco. As 

methodological procedures, we interviewed the teachers and carried out a series of 

ten classes observation for each group under investigation, in order to characterize 

their literacy classes. To trace a children’s input profile and analyze their learning 

process regarding how they get the Alphabetical Written System during the whole 

year, we applied an instrument with the students of two groups in the months of April 

and September. The results of the research pointed out that the teachers developed a 

systematic practice of literacy developed which included the accomplishment of 

permanent reading activities and the appropriation of the alphabetical written system 

(identification, comparison, composition and decomposition activities, counting the 

letters and syllables as well as word formation exercises) in spite of the carrying out 

of a few phonological consciousness activities. Regarding the students, we verified a 

process related to Alphabetical written system domain in both groups, since the 

majority of the students had acquired high levels of written comprehension before the 

end of the year. At last, we verified that both teachers, in the everyday routine of their 

classes can “manufacture” their literacy practices with the support of materials and 

orientations put available by the Alphabetizing Successfully Project, and also create 

sustainable tactics by their knowledge and beliefs, as fruit of their experiences and 

histories either as students or education professionals. 

KEY-WORDS: literacy; “manufacturing”; teacher; teaching practices; alphabetical 

written system. 
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INTRODUÇÃO

 O insucesso das crianças nas séries iniciais do Ensino Fundamental tem se 

constituído em um dos maiores desafios dos sistemas públicos de ensino em todo o 

país, sobretudo no nordeste brasileiro, onde os índices de reprovação, abandono e, 

conseqüentemente, distorção idade-série nesse nível de ensino ainda atinge mais de 

50% da população na faixa etária até 14 anos. Esses índices refletem, sem dúvida, 

as dificuldades enfrentadas pelas crianças de baixa renda na aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita em idade própria. 

Nas últimas décadas, algumas explicações estiveram presentes no cenário 

educacional a respeito dessas dificuldades. Os motivos mais citados são os métodos 

de ensino, os próprios alunos, os professores e o sistema de ensino que, segundo 

pesquisas, não têm cumprido com a sua tarefa de garantir a todos os alunos o direito 

à alfabetização.

 Nos últimos anos, com o acesso da maioria das crianças de 7 a 14 anos ao 

sistema público de ensino, cujos índices de atendimento ultrapassam 90% da 

população, as dificuldades tornaram-se mais visíveis, revelando as condições sociais 

daquela população e as dificuldades das políticas públicas para a educação, 

dificultando a apropriação pelos educandos dos conhecimentos necessários à sua 

"inclusão" na sociedade como cidadãos.   

Apesar de algumas políticas de correção de fluxo, como a progressão 

automática, implantadas nos sistemas públicos de ensino, verifica-se que a 

reprovação nas séries iniciais (1ª e 2ª séries) ainda persiste, principalmente nas 
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regiões Norte e Nordeste do país. Em Pernambuco, esses índices chegam a 25,8% e 

22,9% (rede estadual) e 28,3% e 23,3% (rede municipal) de reprovação na 1ª e 2ª 

séries do Ensino Fundamental, de acordo com o Censo de 2002, constituindo-se nos 

mais altos em relação às outras séries. 

Com a finalidade de desenvolver estratégias de monitoria e de incentivos 

permanentes, centrados na melhoria da qualidade e do desempenho do Ensino 

Básico no estado, A Secretaria de Educação Cultura e Esportes de Pernambuco 

implantou um Sistema de Avaliação Educacional - SAEPE, no ano de 2000, 

avaliando os alunos da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino 

Médio, em Leitura, Matemática e Ciências. Nessa avaliação, os resultados do Ensino 

Fundamental não ultrapassaram 50% e no Ensino Médio foram inferiores a 50%.

Acreditando que os resultados das séries mais avançadas estão, de certa 

forma, relacionados à qualidade das aprendizagens das séries iniciais, em 2002 

foram avaliados, também, os alunos da 2ª série do Ensino Fundamental (redes 

estadual e municipal). O teste da 2ª série incluiu itens que avaliavam mais 

diretamente a capacidade de identificar palavras por entender que esta competência, 

embora seja apenas um aspecto restrito da competência leitora, é parte essencial 

dessa competência, uma vez que a ausência da mesma não só dificulta como pode 

até impedir a compreensão da leitura, caracterizando o analfabetismo propriamente 

dito.  Os resultados revelam que a maior dificuldade dos alunos que concluíram a 2ª 

série consiste no desenvolvimento de determinadas competências básicas de 

compreensão de textos. De acordo com o Relatório do SAEPE - 2003, a grande 

inquietação foi a constatação de um contingente expressivo de crianças que 

apresentam dificuldade no reconhecimento de palavras e na compreensão de frases 

simples, terminando a 2ª série sem desenvolver os elementos básicos necessários 
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para que o processo de alfabetização ocorra de forma integral, contemplando-se o 

reconhecimento de palavras e a compreensão de textos. 

Além dessas, as avaliações das habilidades de leitura de crianças e jovens 

brasileiros divulgadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB 

constataram que apenas 4,48% dos alunos de 4ª série possuem um nível de leitura 

adequado ou superior ao exigido para continuar seus estudos no segundo segmento 

do Ensino Fundamental, e 36,2% estão começando a desenvolver as habilidades de 

leitura mas ainda aquém do nível exigido para a 4ª série. Também o Programa 

Internacional de Avaliações de Estudantes (PISA) denunciou que a proficiência em 

leitura de estudantes brasileiros de 15 anos é significativamente inferior a de todos 

os outros países participantes da avaliação (Batista, 2004. P.8). 

Com o intuito de reverter essa situação, a Secretaria de Educação de 

Pernambuco, em 2002, definiu ações voltadas para a correção do fluxo das séries 

iniciais do Ensino Fundamental concebendo que eram necessárias medidas 

corretivas voltadas para as causas da distorção, implantou o 1º Ciclo do Ensino 

Fundamental que garantiria um tempo maior (dois anos – 1ª e 2ª séries) para a 

concretização da alfabetização. Para dar suporte à implantação do Ciclo, criou o 

Projeto “Alfabetizar com Sucesso” que tinha por objetivo desenvolver estratégias 

metodológicas e as condições materiais para o bom desempenho dos professores e 

o acompanhamento das aprendizagens dos alunos. Portanto, os professores da 1ª e 

2ª série tinham acesso à formação sistemática em serviço e a materiais 

didático/pedagógicos (livros de literatura, abecedários, jogos etc.) e ao 

acompanhamento sistemático dos seus alunos através de avaliações no início e no 

final do ano letivo, conforme veremos mais adiante. 
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Em relação à formação continuada, pesquisas na área vêm mostrando que, 

apesar do investimento na formação em serviço, não são percebidos avanços 

significativos em termos da reversão dos baixos resultados escolares. Segundo 

Santos (2002), esses momentos de formação limitam-se, muitas vezes, a discussões 

teóricas, desconsiderando a maneira de ensinar do professor (o saber - ensinar), 

bem como seus conhecimentos (saberes da experiência), suas crenças, suas reais 

necessidades, distante da relação dialética entre teoria e prática. 

De acordo com Chartier (2000), as mudanças nas práticas de ensino se 

relacionam, entre outras coisas, com mudanças ocorridas na definição dos 

conteúdos a serem ensinados, que constituem mudanças de natureza didática ou 

com mudanças relacionadas à organização do trabalho pedagógico (material 

pedagógico, avaliação etc.) que se caracterizam como mudanças pedagógicas. 

Na nossa visão, compreender a dimensão da prática docente torna-se 

fundamental para entender os desafios do ensino e da aprendizagem, da leitura e da 

escrita nas séries iniciais. O que os professores sabem do objeto que ensinam? O 

que sabem sobre as estratégias de ensino desse objeto - a prática da alfabetização? 

E o que fazem para alfabetizar? O foco da nossa investigação é, portanto, a prática 

de professores alfabetizadores. Pretendemos analisar: o que fazem os professores 

que atuam na 1ª etapa do 1º Ciclo do Ensino Fundamental da Rede Estadual de 

Ensino para a formação de crianças alfabetizadas.

Sabemos que durante muito tempo, as práticas de alfabetização estiveram 

centradas na utilização de cartilhas, baseadas em métodos tradicionais de ensino, 

que concebe a escrita como um código de transcrição da fala, sendo essas práticas 

consideradas como responsáveis pelo fracasso escolar. Essas cartilhas, a partir do 

final dos anos 1980, foram sendo substituídas por Livros Didáticos (Cartilhas 
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Construtivistas ou Livros de Alfabetização).  Segundo Santos (2005), "esses livros 

didáticos trazem grandes inovações para o trabalho com leitura e escrita, 

promovendo várias situações de uso da escrita, nas quais se explora a produção de 

diversos tipos e gêneros de textos de circulação social". No entanto, em relação ao 

trato com o Sistema de Escrita Alfabética, eles trazem certa insuficiência na 

articulação entre a reflexão sobre o sistema de escrita e o uso da língua escrita.

Nessa visão, os professores, alvo da nossa pesquisa, foram orientados a 

trabalharem com Livros de Literatura, com abecedários e jogos, sendo orientados 

sistematicamente. Sabemos que o livro didático tem sido um instrumento de grande 

importância para a prática dos professores, constituindo-se, muitas vezes, em um 

verdadeiro "guia", enquanto que os livros de literatura têm sido utilizados pelos 

professores como um complemento, um instrumento a mais para o desenvolvimento 

da leitura dos alunos.

Além de identificar as práticas fabricadas pelos professores a partir dos 

materiais que lhes foram disponibilizados, e da formação sistemáticas que eles vêm 

recebendo, pretendemos contribuir com o debate sobre as práticas de alfabetização, 

que precisam assegurar ao aprendiz a apropriação do sistema de escrita alfabético e 

a ampliação de suas experiências de letramento. 

Na organização do nosso trabalho, pretendemos, no PRIMEIRO CAPÍTULO, 

discutir diferentes abordagens teóricas e aspectos relacionados às práticas de 

alfabetização. Faremos, inicialmente, uma breve discussão sobre a escolarização da 

alfabetização; em seguida, uma discussão sobre os métodos “tradicionais” de 

alfabetização, considerando que eles estão imbuídos de uma concepção da língua 

como código e não como sistema de escrita. Para contrapor a esses métodos, 

apresentaremos a abordagem da psicogênese da língua escrita e a sua contribuição 
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para a reinvenção das práticas de alfabetização e faremos uma discussão sobre as 

relações entre consciência fonológica e alfabetização. Julgamos necessário analisar, 

também, as idéias sobre letramento articulada ao conceito de alfabetização. 

Concluiremos esse capítulo com algumas reflexões sobre a teoria da “fabricação” do 

cotidiano, procurando entender as razões que levam os professores a 

desenvolveram suas práticas e por fim, analisaremos algumas pesquisas que 

investigaram diferentes práticas de alfabetização.

 No SEGUNDO CAPÍTULO, descreveremos os procedimentos metodológicos 

adotados, traçaremos uma caracterização das escolas e o perfil das docentes que 

participaram deste estudo. Apresentaremos os instrumentos de avaliação utilizados 

na pré e pós testagem dos alunos e a caracterização do Projeto “Alfabetizar com 

Sucesso”, princípios e nortes metodológicos. 

 O TERCEIRO CAPÍTULO corresponde à análise dos dados coletados. Para 

cada professora, inicialmente apresentaremos o perfil de entrada dos alunos com 

base na avaliação inicial (pré-testagem); em seguida, discutiremos sobre suas 

práticas de alfabetização, e, por fim, analisaremos o perfil de saída dos alunos, 

articulando as aprendizagens às práticas cotidianas das professoras, numa 

articulação entre a teoria e a prática desenvolvida pelas professoras.

Por fim, nas Considerações Finais, destacaremos alguns aspectos que 

gostaríamos de aprofundar.
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO
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1.1 A escolarização da alfabetização: uma breve discussão.  

A escola é concebida, tradicionalmente, como um espaço de acesso à leitura 

e à escrita, cabendo a ela a responsabilidade de desenvolver tanto a aprendizagem 

das habilidades de ler e escrever, como também, outras habilidades, que vão além 

dessas aprendizagens básicas, necessárias ao uso efetivo da leitura e da escrita nas 

práticas sociais que envolvem a língua. Nesse sentido, a alfabetização não pode ser 

julgada separadamente da compreensão das circunstâncias sociais e tradições 

históricas específicas que afetam o modo como esta capacidade enraíza-se numa 

sociedade.

Alguns autores defendem que a alfabetização exerce um papel importante na 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, grupos sociais e nas sociedades em 

geral, cujo direito ao aprendizado da leitura e da escrita e de outras habilidades 

deveria estar ao alcance de todas as pessoas, e não apenas de grupos limitados, “e 

isso é comparável em importância ao crescimento da democracia e ao aumento da 

industria científica...” (Williams, 1961 apud Cook-Gumpers (1991)), 

Ao longo da história tem-se atribuído ao termo alfabetização, como produto da 

escolarização, diferentes sentidos. De acordo com Cook-Gumpers (1991), antes do 

desenvolvimento de um sistema burocrático de educação em "massa", o domínio da 

leitura e da escrita era conquistado através da interação informal em grupos 

localizados. A alfabetização era considerada como a capacidade rudimentar e quase 

que geral de ler um pouco e talvez assinar o próprio nome.

Segundo Mortatti (2000), a alfabetização era apresentada como um 

instrumento privilegiado de aquisição de saber. Tornava-se, portanto, necessário 

implementar o processo de escolarização das práticas culturais de leitura e escrita, 
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como fundamentos de uma nova ordem política, econômica e social. Assim, os 

problemas educacionais e pedagógicos, especialmente os relativos a métodos de 

ensino e formação de professores, passaram a ocupar o cenário educacional, 

envolvendo educadores e intelectuais de diferentes áreas de conhecimento.

Sabemos que, durante muito tempo, o ensino e a aprendizagem da leitura e da 

escrita estiveram associados a uma questão de métodos.  Os educadores 

preocupavam-se com o melhor e o mais eficaz método para ensinar os alunos a ler e 

escrever. O ensino era centrando no como ensinar, desconsiderando o sujeito que 

aprende e a relação desse sujeito com o objeto do conhecimento. Os métodos foram 

durante esse tempo responsáveis pelas mudanças educacionais, definidores do que 

era mais modernos em educação e aqueles a quem os educadores modernos 

denominam 'antigos'. (Mortatti, 2000). 

Essa discussão nos leva a compreender que em vários momentos históricos 

buscou-se produzir diferentes sentidos para a alfabetização, e que esses sentidos, 

segundo Mortatti, eram combatidos por serem considerados tradicionais e 

substituídos por novos sentidos, por aqueles que se autodenominavam, naquele 

momento, como modernos. Nessa disputa entre o tradicional e o novo, diferentes 

sentidos vão se configurando/reconfigurando, permitindo a identificação dos projetos 

políticos e sociais emergentes. 

Os estudos de Emilia Ferreiro e seus seguidores, no final da década de 1970, 

constituem um grande marco na história da alfabetização no Brasil. Ocorre nesse 

período uma grande disputa entre os defensores dos tradicionais métodos, 

materializados nas cartilhas de alfabetização e os defensores da Psicogênese da 

Escrita. Nesse processo, novos sentidos foram sendo configurados para o ensino da 

leitura e da escrita. 
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 Nesse contexto o construtivismo passou a ser defendido pelos educadores 

considerados como “progressistas", que se empenharam em divulgar uma nova 

concepção de alfabetização através da divulgação de artigos, teses acadêmicas, 

livros e cartilhas construtivistas, visando a sua institucionalização nas redes públicas 

de ensino.  Nessa discussão, o eixo é deslocado para o sujeito cognoscente e ativo e 

alguns conceitos são ressignificados: os conceitos de ensino e de aprendizagem, de 

leitura e de escrita, de alfabetização, de professor e de escola, entre outros.  

 Diante das inovações pedagógicas, tornava-se necessária a ressignificação de 

alguns saberes, bem como um novo direcionamento em relação à prática 

pedagógica. Nesse sentido, algumas redes de ensino passaram a investir na 

reformulação de seus currículos e na formação continuada dos professores acerca 

das inovações pedagógicas.  

 Algumas pesquisas têm mostrado que, mesmo após duas décadas de 

discussão sobre as questões que envolvem a alfabetização, muitos professores 

continuam a utilizar as cartilhas e/ou os métodos tradicionais de alfabetização. Esses 

dados têm impulsionado a pesquisa, nessa área, para as práticas de alfabetização e 

os saberes docentes. 

 Diante das questões levantadas, faremos algumas reflexões acerca da 

alfabetização e dos métodos de ensino mais difundidos e discutiremos como se 

caracterizavam as cartilhas “tradicionais”1 de alfabetização, referenciais utilizados, 

ainda hoje, pelos professores em sala de aula.  

1 Consideramos “tradicionais” os métodos e livros que se baseavam em uma perspectiva 
empirista/associonista de aprendizagem, que concebe a escrita como um código, que deve ser aprendido 
através da memorização das letras/fonemas/sílabas, não possibilitando que os alunos reflitam sobre as 
características do sistema de escrita alfabética. 
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1.2 As práticas “tradicionais” de alfabetização: os diferentes métodos 

A aprendizagem da leitura e da escrita ainda representa um grande problema 

para os sistemas educacionais brasileiros, em especial para os sistemas públicos 

de ensino. Este problema, como foi dito anteriormente, esteve relacionado durante 

muito tempo a uma questão de métodos, discussão presente nas disputas que se 

estendem até dos dias atuais. 

Com o intuito de caracterizarmos os métodos tradicionais utilizados nas escolas 

durante a maior parte do século XX, faremos algumas considerações acerca dos 

métodos mais difundidos: métodos sintéticos, métodos analíticos e métodos mistos 

ou analítico-sintéticos e discutiremos como se caracterizavam as cartilhas 

embasadas nesses métodos.

Os métodos sintéticos previam o início da aprendizagem a partir dos elementos 

estruturalmente “mais simples” (letras, fonemas ou sílabas), partindo das unidades 

mínimas ou unidades menores, a letra ou o som da letra (método alfabético e método 

fônico) ou a sílaba (método silábico – silabação ou soletração). Esse processo 

consiste em ir das partes ao todo, insistindo fundamentalmente, na correspondência 

entre o oral – estratégia auditiva – e o escrito – a grafia, iniciando geralmente pelas 

letras do alfabeto, em seguida para a unidade da sílaba e só depois a palavra, a 

frase e o texto.

 De acordo com Roazzi, Leal e Carvalho (1996, p.7), dos métodos sintéticos, o 

alfabético é o mais antigo, existente desde a antiga Grécia e o Império Romano até o 

início do século XVIII. Nos métodos silábicos, uma outra forma dos métodos 

sintéticos, a aprendizagem inicia-se a partir das letras, da pronúncia dos seus 

nomes, unindo-as em sílabas e depois em palavras (bê com a, ba, tê com a, ta, 
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ba/ta), assim, os padrões silábicos eram memorizados (ba, be, bi... ta, te, ti ..) e com 

isso, as palavras eram formadas.

 O método "fônico” surge a partir da crítica aos métodos silábicos, por achar 

que este artificializava o processo, criando problemas na oralização das palavras. 

Esse método, influenciado pela lingüística, propõe que se parta do oral, da unidade 

mínima de som da fala: o fonema. O processo consiste em iniciar pelo fonema, 

associando-o à sua representação gráfica (a letra), concebendo-se que o aprendiz 

precisaria ser capaz de isolar e reconhecer os diferentes fonemas do seu idioma, 

para poder a seguir relacioná-lo, aos sinais gráficos (FERREIRO, 1985, p. 19). 

 Os métodos analíticos também conhecidos como método global, são aqueles 

que propõem um ensino que parte das unidades significativas da linguagem, isto é, 

as palavras, frases ou pequenos textos, para depois conduzir a análise das partes 

menores que as constituem (letras e sílabas). Os defensores desse método 

concebem a leitura como um ato "global", sendo necessário o reconhecimento global 

das palavras e orações e, só após a memorização de histórias (método "contos"), de 

orações (método de "sentenciação") ou de palavras (método de "palavração"), é que 

o ensino investiria na análise das unidades internas menores (palavras ou sílabas). 

Ferreiro (1986), diz que para esse método "não importa qual seja a dificuldade 

auditiva daquilo que se aprende, posto que a leitura é uma tarefa fundamentalmente 

visual" (p.20).

 De acordo com Mortatti (2000), o método analítico surge com mais força no 

Brasil a partir da década de 1890. Esses métodos surgem como os “mais modernos”, 

fundando uma “nova tradição”, com a finalidade de substituir os “sistemas arcaicos” 

de soletração e silabação, enquanto os professores eram praticamente obrigados a 

seguir as cartilhas analíticas que começavam pelas sentenças. Aproximadamente 
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duas décadas depois (1909-1910), o método analítico é oficialmente indicado e 

passa a ser adotado em grupos escolares da capital e do interior do Estado de São 

Paulo, com o objetivo de uniformizar o ensino e consolidar o modelo considerado 

cientificamente verdadeiro.   

Os métodos analítico-sintéticos, de acordo com Roazzi, et al (1996), derivam 

de um modelo de aprendizagem que parte de palavras e de frases breves, 

focalizando sua atenção, de forma mais específica, nas fases de análise-síntese, 

partindo de conjuntos mais complexos da língua escrita (palavra, frase ou texto) para 

depois passar a um estágio sintético de decomposição das palavras em sílabas e/ou 

em letras. Do ponto de vista cognitivo, as fases de análise-síntese

são consideradas como as mais complexas e difíceis para a 
criança. Conseqüentemente, estas fases de análise-síntese 
devem ser, dentro dessa perspectiva metodológica, 
organizadas de forma sistemática sem deixá-las à mercê de 
descobertas ocasionais e espontâneas por parte das crianças 
(p. 13). 

 No período que vai de 1920 até 1970, considerado por Mortatti (2000) como o 

terceiro momento crucial do ponto de vista da constituição da alfabetização como 

objeto de estudo, temos a presença de Lourenço Filho como uma figura de maior 

destaque no cenário educacional brasileiro, que atua na busca de concretização de 

um dos desejos sociais e culturais típicos do começo daquele momento histórico, a 

reforma da educação. Lourenço Filho produz, além de ensaios e duas cartilhas para 

representar tanto o seu pensamento em relação ao ensino do ler e escrever, os 

famosos testes ABC, com a finalidade de diagnóstico e prognóstico dos níveis de 

maturidade exigidos à aprendizagem da leitura e da escrita. Esses testes vão 

conquistando hegemonia em relação às práticas de medir o nível maturacional das 

crianças, necessário à aprendizagem da leitura e escrita, e de classificar os 
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alfabetizandos (para a organização homogênea das classes), fazendo com que a 

importância do método seja sistematicamente relativizado, fundando-se uma nova 

tradição: a alfabetização sob medida. 

 Partindo da necessidade de enfrentar o problema do fracasso na 

aprendizagem da leitura e escrita, Lourenço Filho descobre, através de pesquisas 

experimentais, a presença de um nível de maturidade que é requisito para a 

aprendizagem da leitura e da escrita, maturidade que vêm com velocidades variáveis 

de aprendizado. Os testes de maturidade tornam-se uma prática legitimadora e um 

mecanismo de controle, definindo a prontidão das crianças para a alfabetização. 

Durante algum tempo, o ensino e a aprendizagem da alfabetização estiveram 

atrelados à prontidão ou maturação para a alfabetização, que representava uma 

etapa de aprendizagem ou pré-requisitos indispensáveis às aprendizagens da 

alfabetização. De acordo com FERREIRO (1986, p. 33), 

partia-se do princípio de que existe uma "maturação" para a 
aprendizagem e que essa maturação consiste numa série de 
habilidades específicas suscetíveis  de mensuração, através de 
condutas observáveis. Se tomarmos, por exemplo, um dos 
testes de maior difusão na América Latina, o ABC de Lorenzo 
Filho, encontramos que para decidir se uma criança pode 
começar sua aprendizagem sistemática, é necessário que 
possua um mínimo de "maturidade" na coordenação viso-
motora e auditivo-motora, além de um bom quociente 
intelectual e de um mínimo de linguagem (FILHO, 1960). 

Para a aquisição dessa prontidão, a alfabetização era dividida em duas etapas: a 

etapa preparatória (exercícios de preparação) e a alfabetização propriamente dita. 

Nessa primeira etapa, as crianças eram submetidas a exercícios de coordenação 

motora fina e grossa, discriminação auditiva e visual, memória visual e auditiva, 

equilíbrio e lateralidade, durante um longo tempo. Acreditava-se que para adentrar 

ao conhecimento da leitura e da escrita, as crianças necessitavam atingir um 

determinado nível de prontidão, estarem prontas para o traçado fino das letras, 
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distinguir as diferenças sonoras dos fonemas e perceber os diferentes traçados das 

letras, etc. As crianças eram, então, submetidas a exercícios enfadonhos (cobrir 

pontinhos para cima e para baixo ou copiar linhas retas e sinuosas, cobrir letras e 

números com uma linha grossa ou com feijões etc.), constituindo-se, muitas vezes 

em longos períodos preparatórios.  Nessa perspectiva, o erro que a criança 

apresentava ao longo do processo de alfabetização era considerado como falta de 

prontidão.

1.2.2 – Os livros didáticos de alfabetização (as cartilhas) 

 Os livros didáticos de alfabetização (as cartilhas) fazem parte da história do 

ensino da língua escrita na fase inicial de escolarização das crianças. Neles estão 

consolidados modelos e concepções de leitura e escrita construídos ao longo do 

processo de organização do sistema público de ensino brasileiro. 

 De acordo com Mortatti (2000), a disputa entre os métodos tradicionais 

(métodos sintéticos e analíticos) para o ensino da leitura, na produção das cartilhas 

de alfabetização, estiveram presentes no contexto da educação até o final da década 

de 1970, quando surge o construtivismo. 

 Em relação aos métodos tradicionais, Ferreiro (1986, p. 20), diz que 

"inevitavelmente, ambos se apóiam em concepções diferentes do funcionamento 

psicológico do sujeito e em diferentes teorias de aprendizagem". A ênfase dada às 

habilidades perceptivas desconsidera a competência lingüística da criança e suas 

capacidades cognoscitivas, e ignora que a criança tem conhecimentos e concepções 

acerca da escrita adquiridas mesmo antes de ingressar na escola, em seus contatos 

diários com o mundo da escrita.  
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 As cartilhas, no geral, apresentavam os conteúdos de acordo com a visão do 

adulto.  Em alguns desses livros, privilegiava-se a ordem alfabética na apresentação 

das letras, apresentando primeiro as vogais e depois as consoantes, padrões 

simples (ba, ta, da, fa, pa, va – correspondências biunívocas) e depois os padrões 

mais complexos. Já as letras com traçados semelhantes (p, b, q, d ou m, n) eram 

apresentadas em unidades distantes, acreditando-se que dessa forma facilitava-se a 

aprendizagem dos alunos.

 Um dos pressupostos básicos dos métodos tradicionais, como os sintéticos, 

de acordo com análise feita por Morais e Albuquerque (2005), é de que primeiro tem 

que ensinar as unidades menores das palavras (letras, fonemas e sílabas) para só 

depois os alunos lerem frases e textos. Assim, para garantir a leitura, são utilizadas 

nas lições apenas palavras estudadas ou contidas nas unidades já trabalhadas. 

Nessa perspectiva, os autores das cartilhas passaram a inventar textos, controlando 

o repertório das palavras neles contido. Essas cartilhas seguiam, geralmente, a 

apresentação das letras de acordo com a ordem alfabética, a cada letra apresentada 

existia uma palavra com a letra inicial correspondente, e um pseudotexto com as 

palavras trabalhadas nas unidades anteriores. Em relação aos exercícios, não havia 

exigência de uma reflexão pelos alunos sobre a língua e suas propriedades, e sobre 

as relações grafofônicas, constituindo-se em atividades mecânicas, sem sentido, 

exigindo apenas a memorização dos padrões/letras/fonemas estudados. 

 Morais (2005) afirma que as cartilhas tradicionais não levam em conta as 

concepções das crianças sobre o sistema de escrita alfabético, considerando a 

criança como uma “tábua rasa” onde se inscrevem as letras e as palavras; a escrita 

alfabética como um código e a tarefa do aprendiz restrita à memorização de 

informações dadas prontas pelo adulto. 
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  Sabemos que a criança tem a capacidade de formular hipóteses, de analisar o 

sistema da língua escrita e de usar diferentes estratégias no seu processo de 

descoberta da língua escrita. Sabemos, também, que os métodos apresentados não 

consideram o aluno como um sujeito integrado em eventos sociais de letramento, em 

que a leitura e a escrita aparecem de forma dinâmica, através de diferentes textos 

lidos e escritos com diferentes finalidades sociais.

 Tendo em vista a “revolução conceitual” ocorrida no final da década de 1970, 

especialmente proposta por Emília Ferreiro, foram sendo configurados novos 

sentidos para o ensino da leitura e da escrita. Essa “revolução” define um novo eixo 

de discussão, deslocando para o processo de aprendizagem do sujeito cognoscente 

e ativo, em detrimento dos métodos de alfabetização e da relevância do papel da 

escola e do professor nesse processo. É sobre isso que falaremos a seguir. 

1.3 A abordagem da Psicogênese da escrita 

A visão de aprendizagem utilizada nas cartilhas tradicionais, conforme vimos 

no tópico anterior, está relacionada a um modelo associacionista que concebe a 

escrita como uma transcrição gráfica da linguagem oral (codificação), e a leitura 

como uma associação de respostas sonoras a estímulos gráficos, uma 

transformação do escrito em som (decodificação), pressupondo uma relação quase 

direta entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A concepção de criança, nesse 

modelo, é a de alguém que espera passivamente o reforço externo, diferentemente 

de uma criança que procura ativamente compreender a natureza da linguagem que 

se fala à sua volta e que, tentando compreendê-la, formula hipóteses, busca 

regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria uma própria gramática 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, 22). 



39

As pesquisas desenvolvidas na Argentina e no México por Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, buscaram explicar, com base em uma perspectiva psicolingüística, a 

aquisição da linguagem escrita pela criança como um processo psicogenético que se 

inicia antes da escolarização e que segue uma linha evolutiva nos diversos meios 

culturais (FERREIRO,1985). Nesse processo, segundo as referidos autoras, a 

criança se coloca problemas, constrói sistemas interpretativos, pensa, raciocina e 

inventa, buscando compreender esse objeto social particularmente complexo que é a 

escrita, tal como ela existe na sociedade.

Nessa perspectiva, a capacidade para ler e escrever não está diretamente 

relacionada à correta articulação dos sons da fala, nem à percepção visual e

motricidade manual infantil, enfatizados através de "exercícios preparatórios", 

durante muito tempo em cartilhas tradicionais de alfabetização e nos testes de 

"prontidão", mas ao conhecimento da natureza do nosso sistema de escrita.  A teoria 

empirista da aprendizagem considera que os alunos chegam à escola em condições 

iguais no que se refere ao conhecimento da escrita, e que bastaria ensinar as letras 

e a correspondência entre as letras e os segmentos sonoros para eles se 

alfabetizarem. 

 De acordo com Ferreiro (2003), para a apropriação do Sistema Notacional, a 

criança, ao contrário do que pensavam os defensores dos métodos “tradicionais” de 

ensino, deverá compreender a seguinte questão conceitual: Qual a natureza da 

relação entre o real e a sua representação? O que está em jogo na construção da 

escrita como sistema notacional, para o aprendiz, é o caráter bifásico do signo 

lingüístico (significante-significado), a natureza complexa que ele tem e a relação de 

referência. A autora defende que as escritas do tipo ideográficas representam 

diferenças nos significados, enquanto as escritas do tipo alfabético e as escritas 
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silábicas podem ser consideradas como sistemas notacionais que têm o intuito de 

representar as diferenças entre os significantes.

Ferreiro e Teberosky (Ferreiro, 2001, Ferreiro e Teberosky, 1985) evidenciaram que, 

para se apropriarem da linguagem escrita, as crianças elaboram hipóteses e, nessa 

construção, resolvem problemas e formulam conceitualizações característicos de 

diferentes etapas. 

Em um nível inicial, Nível pré-silábico, as crianças possuem hipóteses 

bastante elementares sobre a escrita. Inicialmente os aprendizes consideram que 

escrever é a mesma coisa que desenhar. Assim, quando solicitados a escrever, eles 

podem representar a escrita com um desenho, acreditando que ali está a palavra. 

Em um outro momento, as crianças passam a diferenciar letras dos outros sinais 

gráficos, compreendendo que na nossa escrita alfabética, notamos as palavras com 

letras. Os alunos não compreendem, ainda, que o que deve ser representado no 

papel são os sons da fala. Nessa fase, as crianças tendem a acreditar que a escrita 

tem relação direta com os objetos. Portanto, quando solicitados a escreverem 

palavras como BOI ou TREM, elas poderão escrevê-las com muitas letras, por 

considerar que boi e trem são grandes. Esse fenômeno é denominado de realismo 

nominal.2

 O Nível silábico consiste no momento em que as crianças começam a entender 

que a escrita está relacionada com a pauta sonora da palavra – as sílabas. Elas 

acreditam que a quantidade de letras a serem grafadas corresponde à quantidade de 

segmentos silábicos pronunciados nas palavras. Assim, para escrever os alunos 

2 Esse conceito, desenvolvido por Piaget (1926), refere-se à confusão estabelecida pela criança pequena entre 
significantes e significados, com tendência a atribuir às palavras características daquilo que elas representam, 
pela dificuldade em perceber o caráter convencional e arbitrário dos nomes. A superação do pensamento realista 
nominal possibilitaria, assim, a completa distinção entre significantes e significados e a conseqüente 
compreensão das palavras enquanto signos verbais arbitrários, capazes de serem representados graficamente, 
facilitando a aquisição da escrita.
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utilizam uma letra para cada sílaba presente na palavra. Por exemplo, se desejar 

escrever a palavra BRINQUEDO, ela poderá escrever MCL (letras que já conhece), 

marcando uma letra para cada sílaba, o que caracteriza o estágio silábico 

quantitativo, ou, em um nível mais avançado, escrever BQD ou IEO (letras que 

correspondem a algum som das sílabas da palavra BRINQUEDO), o que caracteriza 

o estágio silábico qualitativo. 

Esta hipótese silábica é da maior importância porque permite obter um critério 

geral para regular as variações na quantidade de letras que devem ser escritas, e 

centra a atenção da criança nas variações sonoras entre as palavras. A criança, no 

entanto, vivencia alguns conflitos essenciais para a passagem à fase seguinte. 

Antes, na fase pré-silábica, ela poderia ter determinado um número mínimo de letras 

que uma escrita deveria possuir para que uma palavra pudesse ser lida (três ou 

quatro letras). Mas, com base nas hipóteses da fase silábica, palavras monossílabas 

deveriam ser escritas com uma única letra, o que contraria o critério de quantidade 

mínima de letras na palavra.

Já as crianças, cujas escritas são silábicas de qualidade, se deparam com 

alguns problemas, como o de grafar palavras diferentes com a mesma seqüência de 

letras (AO para escrever PATO, MATO, GATO, RATO) ou usar duas letras iguais 

para escrever algumas palavras (AA para CASA, MATA, GATA, MALA). Na tentativa 

de resolução dos conflitos, ela pode perceber que as sílabas são, na maioria dos 

casos, formadas por mais de um som/uma letra e começa a construir a consciência 

da sílaba. Elas ingressam, então, em um período de transição denominado silábico-

alfabético.

No Nível silábico-alfabético, os alunos começam a perceber que, 

internamente, as sílabas possuem partes menores, mas isso não aparece em todos 
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os seus escritos, que variam entre a escrita das sílabas das palavras com um ou dois 

caracteres. Podemos, nesse momento, considerar que os alunos se encontram num 

estágio de transição entre a escrita silábica e a alfabética. 

No nível alfabético, o aluno finalmente começa a compreender o “como a 

escrita nota a pauta sonora”, ou seja, que as letras representam unidades menores 

do que as sílabas. O aluno já é capaz de estabelecer relações entre grafemas e 

fonemas, embora ainda possua problemas de transcrição de fala e cometa erros 

ortográficos.

Como vimos acima, a apropriação do Sistema de Escrita Alfabético se apóia 

em duas linhas de teorização, a que considera a língua como código de transcrição 

grafofônica e a que considera a língua escrita como um sistema de notação. A 

abordagem da Psicogênese da escrita vem defendendo, há mais de três décadas, 

que a escrita alfabética é um sistema notacional, cuja apropriação constitui um 

trabalho conceitual, que exige do aprendiz a capacidade de pensar e refletir sobre os 

sons da fala e seus correspondentes gráficos, na perspectiva do reconhecimento do 

princípio alfabético, e não apenas a percepção e memorização dos fonemas que 

compõem o sistema.

 Para se apropriar do funcionamento do sistema de escrita alfabético, Morais 

(2005, p. 42) e Leal (2004, p. 79), defendem que é necessário que os aprendizes 

compreendam as propriedades do sistema notacional com o qual estão se 

defrontando. Isso implica em compreender 

1) que se escreve com letras, que as letras não podem ser 
inventadas, que para notar as palavras de uma língua existe 
um repertório finito (26, no caso do português); que letras, 
números e outros símbolos são diferentes; 

2) que as letras têm formatos fixos (isto é, embora p, q, b, d 
tenham o mesmo formato, a posição não pode variar, senão a 
letra muda); mas, também que uma mesma letra tem formatos 
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variados (p é também P, p, p, P, p etc), sem que elas, as letras, 
se confundam; 

3) quais combinações de letras estão permitidas na língua 
(quais podem vir juntas) e que posição elas podem ocupar nas 
palavras (por exemplo, Q vem sempre junto de U e não existe 
palavra terminando com QU em português); 

4) que as letras têm valores sonoros fixos, convencionados, 
mas várias letras têm mais de um valor sonoro (a letra O vale 
por /ó/, /ô/ e /u/, por exemplo) e, por outro lado, alguns sons 
são notados por letras diferentes (o som /s/ em português se 
escreve com S, C, SS, Ç, X, Z, SC, SÇ, etc). 

5) o sistema de escrita tem relação com pauta sonora 
(correspondência grafofônica) e não com as propriedades dos 
objetos ou conceitos apresentados  (tamanho, cor, formato). 

6)  na escrita alfabética, a correspondência entre a escrita e a 
pauta sonora é realizada predominantemente entre grafemas e 
fonemas e não entre grafemas e sílabas, por exemplo.  

7) todas as sílabas contêm uma vogal. 

8) as sílabas podem variar quanto às combinações entre 
consoantes e vogais (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC, ...) 
mas a estrutura predominante é a consoante – vogal. 

9) as regras de correspondências grafofônicas são ortográficas, 
dessa forma pode-se representar um mesmo fonema através 
de letras diferentes ou uma mesma letra pode representar 
fonemas diferentes, assim como um fonema pode ser 
representado por uma ou mais letras. No entanto, predominam 
as motivações regulares diretas (uma letra corresponde a um 
único fonema, como B, D, F, J, P, T). 
...

Segundo Leal (2004), a compreensão gradativa dos diversos princípios do 

sistema alfabético, reconstruídos através da interação com os alfabetizandos, é que 

vai determinar as hipóteses e os conflitos que impulsionam a aprendizagem do 

Sistema de Escrita Alfabética. Com base em objetivos didáticos da alfabetização, a 

autora sugere atividades que buscam a reflexão acerca desses princípios, como as 

atividades de: familiarização com as letras; construção de palavras estáveis; análise 

fonológica; composição e decomposição de palavras; comparação entre palavras 

quanto ao número de letras ou às letras utilizadas; tentativas de reconhecimento de 
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palavras através de desenvolvimento de estratégias de uso de pistas para leitura; 

sistematização das correspondências grafofônicas; reflexão durante a produção e 

leitura de textos.

 As pesquisas sobre consciência fonológica têm contribuído de forma decisiva 

quanto à importância das atividades de reflexão fonológica para a apropriação do 

sistema de escrita alfabética. Na seção a seguir, explicitaremos alguns estudos sobre 

a consciência fonológica e suas implicações para o aprendizado da leitura e da 

escrita na alfabetização.  

1.4 Os processos de apropriação da escrita alfabética e as contribuições dos 

estudos sobre consciência fonológica

 De acordo com Morais (2004), os estudos sobre a apropriação do sistema de 

notação alfabética pela criança têm-se apoiado em duas linhas de teorização: uma

que concebe que o alfabeto não é um código, mas um sistema de notação,

demonstrado pelos trabalhos da Psicogênese da Escrita, que defende o 

desenvolvimento da linguagem através da elaboração de hipóteses sobre como a 

escrita nota a língua oral. A outra linha de teorização tem buscado identificar o papel 

das habilidades de reflexão fonológica, designadas por “consciência fonológica” na 

aprendizagem da leitura e escrita. 

Nesses estudos, Morais (2004) tem constatado uma disputa entre posições 

distintas acerca da relação entre Consciência Fonológica e alfabetização. Há quem 

advogue que a “consciência fonológica” seria conseqüência da alfabetização (a 

leitura é definidora do nível de consciência fonológica) e há quem defenda que a 

consciência fonológica teria um papel causal e “preditor” do sucesso na alfabetização 
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ou um facilitador da aprendizagem da leitura e da escrita. (a consciência fonológica é 

definidora da leitura) 

Em relação à primeira abordagem, José de Morais (1979) desenvolveu uma 

importante pesquisa entre adultos alfabetizados e analfabetos sobre a consciência 

dos sons, com testes similares aos utilizados por pesquisadores dos Estados Unidos 

(subtração e adição de um fonema em palavras). Os resultados revelaram que os 

alfabetizados tiveram um desempenho melhor do que os analfabetos, o que levou à 

conclusão de que a consciência dos sons constituintes das palavras é o resultado 

direto do aprendizado da leitura.

Quanto à segunda abordagem, Bradley & Bryant (1987), entre outros, surgem 

como defensores de que a consciência fonológica é uma habilidade que deve ser 

adquirida previamente e que o seu treinamento, para aqueles que não a têm, 

aumenta as habilidades subseqüentes da leitura. Esses pesquisadores defendem 

que existem outros tipos de consciência fonológica, além da consciência fonêmica, 

tais como a consciência da rima e de aliterações, que desempenham um papel 

importante na aprendizagem da leitura e da escrita em uma ortografia alfabética 

(Cardoso-Martins, 1995). 

 Bryant & Bradley (1987), em um estudo longitudinal, examinaram um grupo 

de crianças de 4 e 5 anos de idade que não sabiam ler. Foram ministradas a essas 

crianças tarefas de rima e de aliteração. Na tarefa de detecção, eram ditas três 

palavras (às crianças de quatro anos) e quatro palavras (às crianças de cinco anos) 

de cada vez, das quais todas, menos uma, compartilhavam um som em comum: a 

tarefa da criança era indicar a palavra que destoava. Em alguns casos o som estava 

no final das palavras (por exemplo, goma, casa, soma, doma), em outros, no meio 

(por exemplo, casa, gato, rato, mato) e o resto, no início (rato, resto, risco, casa). Nos 
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dois primeiros casos, as crianças tinham de indicar as palavras que rimavam; no 

terceiro, tinham de se dar conta de aliterações. 

Os autores concluíram que, após quatro anos, as contagens das crianças nos 

testes iniciais de rima predisseram seu progresso na aprendizagem da leitura três ou 

quatro anos mais tarde. Os autores verificaram, no entanto, que os testes com 

aliteração foram significativamente mais difíceis do que os com rimas.

Posteriormente, esses mesmos autores realizaram um estudo com 65 

crianças com seis anos de idade, com o objetivo de observar se a consciência dos 

sons contribuía para a aprendizagem da leitura. As crianças foram divididas em 

quatro subgrupos: o primeiro recebeu treinamento sobre rima e aliteração. Era 

mostrada às crianças uma série de figuras de objetos familiares (os nomes de todos 

os objetos, excetuando um em cada série, tinha um som em comum). As crianças 

tinham que identificar as palavras cujas figuras tinham sons em comum. As tarefas 

aumentavam progressivamente o nível de complexidade durante dois anos e, nesse 

período, elas não foram trabalhadas com letras; o segundo grupo recebeu o mesmo 

treinamento do grupo anterior e no segundo ano eram mostradas às crianças letras 

de plástico e elas aprendiam a identificar os sons que os nomes das figuras tinham 

em comum, relacionando-os com as letras móveis (g de gato e garfo); no terceiro 

grupo, as crianças não recebiam o treinamento dos grupos anteriores e eram 

ensinadas a agrupar figuras em categorias conceituais; e ao quarto grupo nada foi 

ensinado.

Os autores verificaram que os dois grupos de crianças que foram ensinados a 

categorizar as palavras pelos sons se tornaram melhores leitores do que os que 

foram ensinados a agrupar as palavras por categorias conceituais. Eles consideram 

que implementar a sensibilidade das crianças aos sons dentro das palavras tem um 
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efeito importante e específico no aprendizado da leitura e que a sensibilidade das 

crianças à rima e aliteração predizem seu progresso na leitura e seu ensino aumenta 

esse progresso. Destacam, ainda, que as crianças que foram ensinadas a 

categorizar sons e representá-los por letras se saíram ainda melhor. Com base 

nesse estudo, os autores defendem que a consciência fonológica e pré-requisito para 

o aprendizado da leitura.  

Em relação a estudos dessa natureza, Morais (2004) faz algumas restrições, 

chamando a atenção para o fato de a “consciência fonológica” não se tornar um novo 

tipo de “prontidão” para a alfabetização, como vem acontecendo em outros países, 

cuja preocupação em diagnosticar e treinar pré-escolares em consciência fonológica 

desde os três anos de idade tem se tornado uma verdadeira obsessão, a fim de 

evitar seu fracasso em leitura e ortografia.  Nesse sentido, o autor defende que a 

maior parte dos trabalhos de consciência fonológica continua adotando uma ótica 

empirista/ associacionista sobre o que é aprender uma escrita alfabética, que por sua 

vez é concebida como um simples código de associações entre grafemas e fonemas. 

(p.176)

De acordo com Morais (2004), a “consciência fonológica” não é uma 

habilidade geral única, mas envolve

“uma constelação” de habilidades metafonológicas, com 
diferentes graus de complexidade e que tendem a ser 
dominadas em diferentes momentos, antes, durante e após a 
alfabetização inicial, numa relação interativa com a instrução 
escolar. (p. 176) 

Nessa perspectiva, o referido autor destaca que os diversos estudos sobre 

Consciência Fonológica têm ocasionado, tanto nas crianças como nos adultos, 
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diferentes graus de sucesso, tendo em vista as tarefas variadas exigirem níveis 

distintos de habilidades de segmentação e diferentes exigências cognitivas. 

 Freitas (2004) afirma que a consciência fonológica faz parte dos 

conhecimentos metalingüísticos, do conhecimento de um sujeito sobre seus próprios 

processos e produtos cognitivos, os quais pertencem ao domínio da metacognição. 

Ela permite fazer da língua um objeto de pensamento, possibilitando a reflexão sobre 

os sons da fala, o julgamento e a manipulação da estrutura sonora das palavras 

(p.199).

 Em sua pesquisa, Freitas (2004) constatou que a consciência fonológica pode 

ser manifestada em nível implícito ou explícito. A identificação de rimas por crianças 

não alfabetizadas pode indicar a existência de uma consciência implícita, enquanto 

que o isolamento de fonemas de uma palavra exige que as crianças apresentem um 

nível explícito de consciência fonológica. Portanto, ela também acredita que não se 

pode pensar em consciência fonológica como algo que as crianças têm ou não têm, 

mas como habilidades apresentadas em maior ou em menor grau, que são 

desenvolvidas ao longo da infância. Segundo a referida autora, estudos realizados 

com crianças pequenas têm demonstrado que elas reconhecem rimas e aliterações 

antes de ingressarem na escola, sendo capazes de identificar rimas já aos 3 e 4 

anos, quando solicitadas em ambientes escolares, evidenciando uma consciência 

implícita – sensibilidade para a fonologia da língua.

 Os dados da pesquisa de Freitas (2004) apontam que crianças a partir de 4 

anos são capazes de responder a testes matafonológicos que acessem os três 

níveis de consciência fonológica. Os informantes que participaram dessa pesquisa 

demonstraram maior facilidade em realizar as tarefas que envolviam a consciência 
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silábica e maior dificuldade relacionada à consciência fonêmica, corroborando os 

resultados de outras pesquisas sobre consciência fonológica. 

 Freitas (ibid) também defende que as habilidades de consciência fonológica 

podem ser testadas através de diferentes tarefas com maior ou menor grau de 

dificuldade. Coimbra (1997) apud Freitas (2004), aponta que as tarefas podem sem 

simples ou complexas. 

São tarefas simples aquelas que exigem somente a realização 
de uma operação seguida de resposta, como a segmentação 
de sílabas de uma palavra (Ex. ‘sorvete’ – sor-ve-te). As tarefas 
complexas, por sua vez, exigem a realização de suas 
operações: guardar uma unidade na memória enquanto é feita 
uma nova operação que requer manipulação. Dentre as tarefas 
complexas pode-se citar a substituição de fonema, que requer 
a substituição de um fonema específico e a identificação da 
palavra resultante (Ex.: Tire o [l] da palavra ‘lata’ e coloque [n] 
Que palavra fica? – ‘nata’) (p.183-184).  

Nesse sentido, a autora sugere um trabalho com os sons em sala de aula 

como um auxílio para a aquisição da escrita, por meio de atividades que acessem a 

consciência fonológica, que envolvam a manipulação de sons das palavras e a 

correspondência com o registro escrito, tais como jogos, brincadeiras, exercícios de 

identificar, comparar e manipular os sons.

Investigando crianças na faixa etária de 6 a 8 anos, (as crianças eram 

submetidas a oito tarefas que mediam habilidades fonológicas com variados graus 

de complexidade), Morais (2004) constatou uma tendência dos sujeitos com 

hipóteses mais elaboradas sobre o Sistema de Notação Alfabética a apresentarem 

melhores resultados nas diferentes tarefas de reflexão fonológica. As crianças com 

hipóteses silábicas ou mais avançadas revelaram um melhor desempenho nas 

tarefas de produção e identificação de sílabas iniciais iguais. Já as tarefas de 

contagem e segmentação de sílabas se revelaram fáceis, inclusive para os pré-

silábicos. As tarefas de segmentação oral e de contagem de fonemas foram difíceis, 
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inclusive para aqueles com a hipótese alfabética. O autor conclui, com isso, que 

poderia existir não um nível de consciência fonológica, mas variados “níveis de 

consciência” por trás do desempenho dos sujeitos. 

Leite (2006), em recente investigação sobre as relações entre consciência 

fonológica e psicogênese da língua escrita, analisando o desempenho de crianças 

em tarefas de reflexão fonológica, constatou que havia uma tendência dos sujeitos 

com hipóteses mais elaboradas sobre o sistema de notação alfabética serem mais 

bem sucedidos nas diferentes tarefas de reflexão fonológica. Ela concluiu que não se 

pode pensar em consciência fonológica como algo que as crianças têm ou não têm, 

mas como habilidades que são desenvolvidas ao longo da infância.  

Na análise sobre a importância da consciência fonêmica, como requisito e 

condição para as crianças serem alfabetizadas, a referida autora constatou que em 

tarefas de segmentação de fonemas geralmente era impossível para elas 

pronunciarem em voz alta cada fonema de uma palavra sem recorrer à imagem 

escrita das mesmas (letras). A autora concluiu que o bom desempenho em certas 

habilidades fonêmicas não constitui um requisito para que os aprendizes 

compreendam as propriedades do princípio alfabético e dominem as convenções do 

sistema.

Como vimos, os estudos realizados nas três últimas décadas têm oferecido 

uma gama considerável de contribuições para a compreensão da importância das 

relações entre consciência fonológica e apropriação do sistema de escrita alfabética.  

Alguns deles defendem que as habilidades metafonológicas proporcionam a 

aquisição da escrita, enquanto outros garantem que adquirir o código escrito 

desenvolve a consciência fonológica. Porém, uma terceira concepção, amplamente 

aceita em pesquisas atuais, afirma que não existe uma consciência fonológica, mas 
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diferentes níveis de consciência fonológica e que há uma relação entre as diferentes 

habilidades fonológicas e alfabetização.

Considerando as contribuições das pesquisas sobre a Psicogênese da Língua 

Escrita, acreditamos que para os alunos evoluírem nas hipóteses da escrita é preciso 

um trabalho que envolva atividades fonológicas, para que as crianças compreendam 

que a escrita é a notação da pauta sonora das palavras. Isso não significa que a 

consciência fonêmica seja pré-requisito para a alfabetização, uma vez que estudos 

como o de Morais e Leite demonstraram que mesmo crianças alfabetizadas 

apresentam dificuldades em tarefas que envolvem a identificação, segmentação e 

produção de fonemas.

É importante destacar que o Projeto Alfabetizar com Sucesso defende um 

trabalho que envolve atividades de reflexão fonológica em diferentes níveis, a partir 

da exploração de palavras inseridas em diferentes textos (exploração de rimas de 

poemas, cantigas, parlendas, ou trabalho com palavras extraídas de outros textos). 

Além da apropriação do SEA, é preciso assegurar o acesso das crianças às práticas 

de leitura e produção de textos, de forma a garantir a sua condição letrada, 

contribuindo para um efetivo exercício da cidadania. A seguir, discutiremos as 

distinções entre os conceitos de alfabetização e letramento e apontaremos como 

esses fenômenos vêm sendo tratados no referido Projeto.
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1.5 O debate sobre as relações entre letramento e alfabetização 

Apesar dos avanços decorrentes das pesquisas em alfabetização nas últimas 

décadas, presenciamos ainda hoje o fracasso que vem ocorrendo nas escolas 

brasileiras, principalmente na etapa inicial do ensino fundamental, traduzindo-se em 

altos índices de repetência e evasão. Esse fenômeno vem sendo denunciado não só 

nas avaliações internas, como nas avaliações externas como SAEB, ENEN e PISA, 

refletindo-se nas séries posteriores do ensino fundamental e até no Ensino Médio. 

De acordo com Soares (2003), do ponto de vista da produção acadêmica, o 

que parece ter ocorrido na escola brasileira, ao longo das últimas décadas, é uma 

progressiva perda da especificidade da alfabetização. Essa perda pode ter sido um 

dos fatores explicativos do atual fracasso escolar, conseqüentemente do ensino da 

língua escrita nas escolas. Sabemos que a escola esteve durante muito tempo presa 

às especificidades da alfabetização, enfatizando o ensino das letras, sílabas e 

palavras de forma descontextualizadas. Nos últimos anos, em lugar de se fugir a 

essa excessiva especificidade, acabou-se por apagar o que era necessário ensinar, 

as especificidades do processo de alfabetização. A autora denominou esse 

fenômeno de desinvenção da alfabetização, atribuindo como causa principal dessa 

perda da especificidade alfabetização a mudança conceitual divulgada com o 

“construtivismo” a respeito da aprendizagem da língua escrita, que se difundiu a 

partir de meados dos anos de 1980.

Soares (2003), aponta alguns equívocos surgidos com a divulgação da 

abordagem da Psicogênese da escrita no Brasil, que podem explicar a perda da 

especificidade do processo de alfabetização, tais como: 1) o privilégio da faceta 

psicológica em detrimento da faceta lingüística – fonética e fonológica; e 2) a falsa 
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inferência da incompatibilidade entre o paradigma conceitual psicogenético e a 

proposta de métodos de alfabetização. Ao se falar em método para alfabetizar, 

confundia-se com os métodos tradicionais de alfabetização (métodos sintético e 

analítico).

Além desses, outro equívoco era a crença de que o contado com materiais 

escritos que circulam nas práticas sociais, através de práticas da leitura e escrita de 

textos, eram suficientes para que as crianças se alfabetizassem, o que de certa 

forma contribuía para a perda da especificidade da alfabetização.  Com base nessa 

crença, passou-se a considerar que a aprendizagem das relações grafo-fônicas não 

deveria se constituir em objeto de ensino e que sua aprendizagem ocorreria de forma 

implícita e assistemática, pressupondo que a criança seria capaz de descobrir 

sozinha as relações fonema-grafema em sua interação com o material escrito e por 

meio de experiências com práticas de leitura e escrita.

Soares (2003), diz que 

é preciso, a esta altura, deixar claro que defender a 
especificidade do processo de alfabetização não significa 
dissociá-lo do processo de letramento, como se defenderá 
adiante. Entretanto, o que lamentavelmente parece estar 
ocorrendo atualmente é que a percepção, que se começa a ter, 
de que, se as crianças estão sendo, de certa forma, letradas na 
escola, não estão sendo alfabetizadas, parece estar 
conduzindo à solução de um retorno à alfabetização como 
processo autônomo, independente do letramento e anterior a 
ele. É o que estou considerando ser uma reinvenção da 
alfabetização que, numa afirmação apenas aparentemente 
contraditória, é, ao mesmo tempo, perigosa – se representar 
um retrocesso a paradigmas anteriores, com perda dos 
avanços e conquistas feitos nas últimas décadas – e
necessária – se representar a recuperação de uma faceta 
fundamental do processo de ensino e de aprendizagem da 
língua escrita. (p. 9). 

De acordo com Kleiman (1995), o conceito de letramento começou a ser 

usado nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o “impacto 
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social da escrita” dos estudos sobre alfabetização, cujas conotações escolares 

destacavam as competências individuais no uso e na prática da escrita. 

O termo ‘letramento’ é a versão para o português da palavra da língua inglesa 

“literacy”, que se relaciona ao estado ou condição que assume aquele que aprende a 

ler e escrever. Esse termo é definido no Dicionário de Houaiss da língua portuguesa 

(2001) "como um conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito".

Kleiman (1995), diz que um argumento que justifica o uso do termo letramento 

em vez do “tradicional alfabetização” está no fato de que, em certas classes sociais, 

as crianças são letradas, no sentido de que possuem estratégias orais letradas, 

antes mesmo de serem alfabetizadas. Por exemplo, uma criança que compreende 

quando o adulto lhe diz: “Olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo uma 

relação com o texto escrito, o conto de fadas; assim, ela está participando de um 

evento de letramento (porque já participou de outros, como o de ouvir uma historinha 

antes de dormir) (p. 18).

O termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas está associada 

a ela. Atualmente pode-se dizer que existe um alto índice de analfabetos que não 

podem ser considerados como iletrados, tendo em vista que mesmo sem saber ler e 

escrever, eles se envolvem em práticas de leitura e escrita através da mediação de 

uma pessoa alfabetizada, e nessas práticas desenvolvem uma série de 

conhecimentos sobre os gêneros que circulam na sociedade – gêneros orais e 

escritos – jornalísticos, informativos, instrucionais etc. Por exemplo, as crianças 

pequenas que escutam, freqüentemente, histórias lidas por adultos, usando, para 

isso, a linguagem característica desse gênero, podem não ser, ainda, alfabetizadas, 
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mas com certeza podemos considerá-las, em certo nível, letradas. (Morais e 

Albuquerque, 2004). 

 Refletindo sobre essas questões, Soares (2003), defende que a alfabetização 

seria o processo pelo qual o sujeito se apropria do sistema de escrita alfabético e 

ortográfico e das habilidades e procedimentos utilizados para ler e escrever, e 

letramento seria,

o exercício efetivo e competente da escrita que implica a 
capacidade de ler ou escrever para atingir objetivos, tais como: 
informar ou informar-se, interagir com os outros, para emergir 
no imaginário, no estético, ampliar conhecimento, para seduzir 
ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à 
memória, para catarse...; habilidade de interpretar e produzir 
diferentes gêneros de textos; habilidade de orientar-se pelos 
protocolos de leitura que marcam o texto ou lançar mão desses 
protocolos, ao escrever; atitudes de inserção  efetiva no mundo 
de escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever, sabendo 
utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações e 
conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, 
segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor... (p. 91-
92).

A referida autora afirma que é preciso compreender que a alfabetização e o 

letramento são dois processos diferentes: a alfabetização é um processo contínuo, 

de certo modo linear, mas com limites claros que podem ser definidos objetivamente, 

e o letramento é também um processo contínuo, não linear, com muitas dimensões, 

englobando múltiplas práticas e funções. Dependendo das situações e contextos, 

são múltiplas e variadas as habilidades, conhecimentos e atitudes de leitura e de 

escrita demandadas, não havendo gradação nem progressão que permita fixar um 

critério objetivo para que se determine que ponto, no contínuo, separa letrados de 

iletrados (p. 95).

A autora diz, ainda, que não devemos dissociar a alfabetização do letramento 

porque a entrada do alfabetizando no mundo da escrita se dá simultaneamente pela 

aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo 
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desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e 

escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. O que 

significa que esses dois processos – a alfabetização e o letramento – são diferentes, 

mas interdependentes e indissociáveis. 

Nas práticas de sala de aula, os professores ainda encontram muitas 

dificuldades: Como alfabetizar sem tratar a escrita alfabética como um código, como 

fazem os métodos e as antigas cartilhas de alfabetização? Quais gêneros devem 

circular nas salas de alfabetização? Como conciliar o trabalho dos gêneros textuais 

com o aprendizado do sistema de escrita alfabética? Ou como alfabetizar na 

perspectiva do letramento? 

De acordo com Morais e Albuquerque (2004), a escola precisa assegurar a 

todos os alunos a vivência de práticas reais de leitura e produção de textos 

diversificados. É necessário que o aprendiz vivencie no cotidiano escolar, situações 

em que os textos sejam lidos e escritos para atender a uma determinada finalidade 

(por prazer, para buscar informações, alcançar uma meta). No entanto, concebem 

que a escrita não é um código, mas um sistema notacional, e que para seu 

aprendizado não basta apenas conviver com textos, é preciso dissecar as palavras 

que os constituem, exercer uma reflexão metalingüística, em especial aquela 

modalidade que observa os segmentos das palavras.

Albuquerque (2005, p. 20) sugere que, diariamente, os professores realizem 

atividades com palavras que envolvam a reflexão sobre as propriedades do sistema 

de escrita, a comparação entre palavras quanto à quantidade de letras e sílabas e a 

exploração de rimas e aliterações. Essas atividades devem ser inseridas na leitura e 

produção de textos como histórias, poemas, cantigas, lendas etc. 
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 Enfim, é preciso reconhecer as possibilidades e necessidades de promover a 

conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

integrando alfabetização e letramento sem perder a especificidade de cada um 

desses processos, o que implica reconhecer as facetas de um e de outro e, 

conseqüentemente, a diversidade de métodos e procedimentos de ensino de um e 

de outro. 

Não se pode deixar, de acordo com Santos e Albuquerque (2005, p. 98), que o 

aluno produza escritos ou leia apenas quando já dominar o nosso sistema de escrita.

Em situação de aprendizagem na qual os alunos ainda não dominam o sistema de 

escrita alfabético, faz-se necessário que o professor atue como mediador, seja lendo, 

ou registrando por escrito os textos produzidos oralmente pelos alunos.  E, ainda, 

que desde o início de sua alfabetização, os alunos sejam levados a testar suas 

hipóteses a respeito da escrita, podendo ser utilizados textos memorizados (cantigas, 

quadrinhas, entre outros). Como os professores têm desenvolvido suas práticas de 

alfabetização? É sobre essa questão que trataremos nos tópicos a seguir. 

1.6  “A fabricação das práticas de alfabetização”

O domínio da leitura e da escrita tem sido o grande objetivo da escola, 

principalmente nas séries iniciais. Mas será que a escola tem atingido esse objetivo?  

Pesquisas indicam que as diferenças culturais relativas a essas questões 

perpetuam-se para além da escolarização e que a escola, de certa forma, tem 

contribuído muito mais para conservar as diferenças sociais do que superá-las. 

 Nessa perspectiva, é importante considerar que os professores são atores 

sociais que possuem saberes diversos e que esses dialogam no palco da escola. 

Nessa perspectiva, os saberes dependem tanto das condições concretas nas quais o 
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trabalho é realizado, como da interação entre a vida pessoal e profissional do 

professor, devendo estar assentado num processo constante entre o que somos (as 

emoções, a cognição, as expectativas, a história pessoal e coletiva) e o que 

fazemos. De acordo com Tardif (2002) o que somos e o que fazemos ao ensinar não 

devem ser vistos como dois pólos  separados, mas como resultados dinâmicos das 

relações construídas no processo de trabalho escolar, na interface entre o pessoal e 

o social. 

Assim, são necessários alguns questionamentos: Quais são os 

conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que os professores 

mobilizam diariamente, nas salas de aula, a fim de realizar concretamente as suas 

tarefas? São conhecimentos técnicos, de saberes da ação, de habilidades, 

adquiridos através das experiências de trabalho? São conhecimentos racionais, 

baseados em argumentos, ou se apóiam em crenças implícitas, em valores, na 

subjetividade dos professores? 

Questões como essas têm norteado pesquisas sobre os saberes que 

alicerçam o trabalho e a formação dos professores. O autor citado acima diz ainda, 

que o saber não é algo que flutua no espaço e que não é neutro “... o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, 

com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na 

escola....” (TARDIF, 2002. p. 11).

 Esse autor defende que o saber é social porque é compartilhado por um grupo 

de profissionais que possuem uma formação comum, trabalham num mesmo tipo de 

organização e estão sujeitos a condicionamentos e recursos comparáveis, 

porque sua posse e utilização repousam sobre todo um 
sistema  que garante a sua legitimidade e orienta a sua 
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definição e utilização; porque seus próprios objetos são objetos 
sociais, as práticas sociais; porque o que os professores 
ensinam (os ‘saberes a serem ensinados’) e a sua maneira de 
ensinar (o ‘saber-ensinar’)  evoluem com o tempo e as 
mudanças sociais;  porque os saberes são adquiridos no 
contexto de uma socialização profissional, onde são 
incorporados, modificados, adaptados em função dos 
momentos e das fases de uma carreira, ao longo de uma 
história profissional (TARDIF, 2002. p. 11). 

Lopes (1997) defende que o problema em questão é o processo de 

apropriação do conhecimento pela escola sem a sua historicidade e problemática. Os 

saberes ensinados no cotidiano da escola aparecem como saberes sem produtores, 

sem origem, sem lugar, sem um tempo. Nesse sentido, percebe-se que ao 

fabricarem as suas práticas cotidianas, os professores muitas vezes, não têm 

consciência da autoria dessas práticas.  Além disso, esses professores quando 

tentam reproduzir o que prescrevem os documentos do saber, representam um papel 

que eles não escolheram, tendo em vista não terem participado da discussão sobre o 

conteúdo desses documentos (o saber a ser ensinado). Esses conteúdos são frutos 

de acordos, ideologias, interesses políticos.  

No contexto da sala de aula, o conhecimento das práticas cotidianas, de 

acordo com Michel de Certeau (1990), centra-se muito mais na busca da 

compreensão das estratégias e táticas das práticas cotidianas dos sujeitos sociais do 

que na identificação e estruturação dos conceitos nas múltiplas realidades.

Ferreira (2003), concordando com Certeau (1990), considera que a escola 

constrói, no seu dia-a-dia, táticas e estratégias de ações próprias, a partir das 

conjunturas e contextos em que estão inseridas, por intermédio dos seus sujeitos e,  

ainda,  que  no espaço escolar a convivência com diferentes formas de cultura 

favorece  uma construção contínua de acordos e fabricações que possibilitam a 

dinâmica de sua existência (p. 10). Por se constituírem sujeitos de diferentes formas 
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de cultura, os professores produzem suas práticas, adaptando-as à sua realidade, 

seus interesses e os interesses de sua comunidade, considerando os contextos em 

que estão inseridos, o tempo e o espaço vividos, através de acordos e fabricações 

cotidianas, independente das prescrições contidas nos currículos oficiais.

Para darmos conta das aprendizagens dos educandos, neste caso, à 

alfabetização, é necessário pensarmos em alguns saberes específicos à prática dos 

professores alfabetizadores, tais como: conhecimentos sobre o significado da 

alfabetização e letramento; conhecimentos sobre a especificidade do objeto – a 

língua; conhecimentos sobre estratégias de ensino – a didática da alfabetização; e 

conhecimentos sobre como o sujeito aprende – os  processos de aprendizagem. 

Para Zabala (1998) é necessária uma maior reflexão em torno dos elementos 

da prática pedagógica: o planejamento, a relação ensino-aprendizagem e o processo 

avaliativo, sem desconsiderar as condições de trabalho dos profissionais da 

educação e os contextos históricos e sociais dos alunos. O autor defende ainda que 

é necessário contextualizar o currículo, flexibilizando os objetivos, os conteúdos e a 

forma de ensinar e avaliar.

Para garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem é necessário que 

os docentes considerem a realidade sócio cultural e cognitiva de seus alunos, seus 

percursos e a pertinência dos conteúdos selecionados para os mesmos, a partir de 

questões como: quem são meus alunos? Quais são os seus conhecimentos prévios, 

seu conhecimento de mundo, suas experiências, seus interesses, o que são capazes 

de aprender? 

Leal (2005), diz que para exercermos nossas funções de professores 

alfabetizadores, é preciso que tenhamos muitos saberes: 1) o que é alfabetização, 

articulando tal conceito ao de letramento, para garantirmos, de fato, a formação de 
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leitores e produtores de diferentes espécies de textos; 2) o que é esse objeto de 

ensino, a escrita alfabética além de compreendermos o que é texto, gênero textual e 

termos uma concepção clara sobre os princípios gerais que adotamos nos processos 

de ensino e de aprendizagem, 3) quais são as hipóteses que os alunos elaboram e, 

conseqüentemente, o que sabem e não sabem ainda sobre a escrita alfabética, 

sabendo diagnosticar com clareza o grau de conhecimento que possuem sobre o 

sistema, além de conhecermos o grau de letramento desses alunos e os tipos de 

eventos de letramento de que fazem parte; 4) os percursos que fazem na 

apropriação desse sistema e as estratégias de aprendizagem que utilizam, 

articulando a aprendizagem do sistema às aprendizagens gerais sobre o 

funcionamento da língua e sobre os textos; 5) os tipos de intervenção didática que 

são utilizados para ajudá-los a percorrerem esses caminhos, assim como as 

conseqüências dessas diferentes intervenções pedagógicas; dentre outros. 

Esta mesma autora propõe que, em sala de aula, existam momentos em que 

diferentes atividades estejam sendo conduzidas pelo docente de forma paralela, e 

sugere quatro modos de organização das atividades: situações didáticas em grande 

grupo; situações didáticas em pequenos grupos (com e sem variação de atividades); 

situações didáticas realizadas em duplas e situações didáticas em que as atividades 

são realizadas individualmente. 

 A seguir, apresentaremos resultados de pesquisas em alfabetização na 

perspectivas das práticas cotidianas sobre o que fazem os professores na sala de 

aula e o que dizem sobre a sua prática. 
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1.6.1 As práticas de alfabetização: o que dizem e fazem os professores 

Brandão e Guimarães (1997), desenvolveram um estudo sobre as relações 

entre diferentes formas de tratar a alfabetização e seus efeitos para a formação do 

leitor e produtor de textos.  Foram selecionadas duas escolas que trabalhavam com 

distintas concepções de alfabetização, apresentando conseqüentemente práticas de 

alfabetização bastante diferenciadas. Em uma das escolas a ênfase era no trabalho 

com a fixação de associações grafema-fonema, entendendo a alfabetização como 

mera aquisição de um código. E na outra, as professoras enfatizavam situações que 

faziam os alunos refletirem sobre o sistema de escrita e as suas funções sociais. A 

preocupação fundamental era com o significado da leitura e da escrita, a partir do 

contato com textos interessantes e diversificados e o estímulo à produção escrita 

com sentido para o aluno.

Na primeira, a leitura-escrita era reduzida a um mecanismo combinatório de 

letras, sílabas e palavras, cabendo à professora seguir fielmente a seqüência de 

ensino proposta na cartilha adotada (hierarquia na apresentação dos padrões 

silábicos em função da “simplicidade” ou complexidade desses padrões). Já na 

segunda, a cartilha não era utilizada e a alfabetização era vista como a construção 

de um sistema de representação, cabendo à criança compreender a natureza e o 

funcionamento desse sistema. 

Comparando os resultados, as pesquisadoras observaram um melhor 

desempenho na 2ª escola, tanto em relação às habilidades de leitura, como em 

relação à competência narrativa de seus alunos, defendendo que os estudos têm 

demonstrado que o conhecimento das correspondências som-grafia, combinado com 
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reflexões metalingüísticas (fonêmicas/sintática/semânticas) pode levar a um melhor 

domínio ortográfico e sintático, necessário ao bom leitor/escritor.

As autoras concluíram que uma prática pedagógica que ofereça variados 

textos com significado, e que promova situações de produção em que a leitura e a 

escrita sejam consideradas instrumentos de combinação, inseridos em um sistema 

de interações sociais, parecem conduzir à formação de leitores/ escritores que mais 

cedo se tornam capazes de buscar significado no que lêem e produzirem significados 

no que escrevem.

 A partir da década de 1980, o uso das cartilhas baseadas em métodos 

tradicionais passou a ser muito criticado principalmente nas redes públicas. Na 

década de 1990, com a implantação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

os livros de alfabetização começaram a ser avaliados e apenas aqueles 

recomendados pelo Guia do Livro Didático poderiam ser usados nas escolas 

públicas.

 Pesquisas apontaram para o fato de os livros recomendados pelo PNLD 

estarem chegando nas escolas, mas em muitas situações os professores não os 

utilizavam, recorrendo ou às antigas cartilhas, ou a outros materiais. Os docentes 

justificavam o não uso argumentando que os “novos livros de alfabetização” não 

alfabetizavam, ou seja, não possuíam atividades específicas de alfabetização. 

Sobre essa questão, Morais, Albuquerque e Ferreira (2005), em recente 

investigação, buscaram investigar as diferenças entre as cartilhas consideradas 

tradicionais e os livros de alfabetização recomendados pelo PNLD 2004. Eles 

analisaram três cartilhas usadas em Recife até os anos 1990 (duas silábicas e uma 

fônica) e quatro livros de alfabetização recomendados pelo PNLD-2004 (dois 

recomendados e dois recomendados com ressalvas). As atividades voltadas ao 
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ensino do SEA foram classificadas em dez categorias: leitura, comparação, 

contagem, partição, formação, exploração, cópia, escrita, produção de textos, 

desenho. Essas atividades foram analisadas em relação: 1) ao ensino do SEA 

prescrito pelas cartilhas e pelos novos Livros Didáticos - LD de alfabetização; 2) ao 

que os alunos eram solicitados a ler; e 3) às atividades mais diretamente voltadas à 

apropriação do SEA.

Em suas considerações, os autores enfatizaram as diferenças significativas 

entre as atividades do Sistema de Escrita Alfabética presentes nas cartilhas e nos LD 

recomendados, destacando que esses últimos buscaram distanciar-se dos princípios 

que permeavam as cartilhas. No entanto, perceberam que os livros recomendados 

pelo PNLD 2004 apresentavam poucas atividades que possibilitassem uma reflexão 

sobre os princípios do SEA, e que as atividades não eram diversificadas. Chamam a 

atenção, inclusive, para a quantidade muito pequena de atividades que envolvem 

análise fonológica, ainda que os livros apresentem diversidade de gêneros que 

possibilitariam um trabalho fonológico (cantigas, poemas, parlendas, etc.). Eles 

concluíram que havia uma maior influência dos estudos sobre o letramento nos 

novos livros didáticos, em detrimento de uma proposta de ensino sistemático da 

notação alfabética na escolarização inicial e sobre as dificuldades de se encontrar 

estratégias didáticas que levem os alunos a refletirem sobre as relações entre partes 

escritas e partes faladas das palavras, no sentido de ajudá-los a construir a hipótese 

alfabética da escrita. Por outro lado, os autores destacaram que os novos livros são 

de boa qualidade e que apresentam textos muito bons, o que significa que devem ser 

usados em sala de aula, ainda que precisem de complementação.
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 Coutinho (2005) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de analisar como 

duas boas professoras3 de alfabetização (1o ano do 1o ciclo da rede municipal de 

ensino do Recife) usavam o livro didático adotado na rede e que atividades 

desenvolviam para alfabetizar seus alunos. A pesquisa teve como procedimentos 

metodológicos à análise do livro didático utilizado na rede para a alfabetização no 

ano de 2003, entrevistas com as duas docentes para saber o que elas pensavam 

sobre o livro didático que utilizavam em suas salas de aula e que atividades 

desenvolviam para alfabetizar os alunos e observações das práticas de alfabetização 

das duas professoras. 

Em relação ao livro utilizado pelas professoras, ela percebeu que ele 

contemplava mais atividades de leitura de diferentes textos e algumas atividades de 

produção de textos. Quanto às atividades de apropriação do SEA, elas eram poucas 

e não muito diversificadas. Quanto às práticas das professoras, ela constatou que 

ambas, no trabalho com os textos do livro didático, realizavam as atividades de 

leitura e de apropriação do SEA, e acrescentavam outras, como a exploração de 

palavras que rimavam ou a contagem de sílabas e letras das palavras presentes nos 

textos.  

Enfim, a autora constatou que as professoras criavam táticas de uso do livro 

didático, rompendo com a seqüência proposta pelos autores e com a realização de 

todas as atividades do livro, recriando as atividades e acrescentando outras. 

Destacou também a preocupação das professoras com o alfabetizar-letrando, em 

que procuravam escolarizar as práticas sociais de leitura, desenvolvendo atividades 

que envolviam a leitura de gêneros e materiais diversificados e finalidades distintas, 

3 As professoras eram consideradas “boas professoras” porque, em anos anteriores, seus alunos tinham 
sucesso no final do ano. 
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mas também articulando as atividades de leitura com as de apropriação do sistema 

de escrita alfabética. 

Ainda sobre a fabricação de práticas de alfabetização, em recente trabalho, 

Albuquerque, Ferreira e Morais (2006), investigaram as práticas que estão sendo 

construídas por professoras do 1º ano do primeiro ciclo da Secretaria de Educação 

da Cidade do Recife e qual a relação dessas práticas com o desempenho dos alunos 

no aprendizado da leitura e escrita, mais especificamente no que se refere ao 

domínio do Sistema de Escrita Alfabética.

 A pesquisa teve como procedimento metodológico a observação participante 

das professoras envolvidas, realizadas no período de junho a dezembro de 2004, 

totalizando 10 observações de cada professora. Para relacionar as práticas das 

professoras com o desempenho dos alunos no final do ano, no que diz respeito ao 

aprendizado do sistema de escrita, foi aplicado um instrumento avaliativo (ditado de 

palavras e frase e leitura de palavras a partir da correspondência entre figuras e 

palavras) a todos os alunos das professoras investigadas.

 As práticas das professoras foram categorizadas em atividades de rotina, 

atividades de leitura e produção de textos, atividades de desenho e atividades de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética - SEA. Essa última foi dividida em sub-

categorias (leitura e escrita de letras, sílabas e palavras, contagem de letras e 

sílabas, identificação de letras, sílabas e palavras, partição e comparação de sílabas 

e palavras, identificação, exploração e produção de rimas e aliterações, formação de 

palavras e exploração de diferentes tipos de letras).  

 Os resultados mostraram que das 09 professoras, quatro professoras 

desenvolviam práticas sistemáticas de alfabetização, realizando atividades 

diferenciadas, diariamente, que envolviam a reflexão sobre os princípios do SEA; três 
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professoras tinham uma prática intermediária, que equilibrava as atividades de leitura 

e produção de textos com as de apropriação do SEA (estas não eram realizadas 

diariamente); e duas desenvolviam uma prática assistemática de alfabetização, que 

priorizavam as atividades de leitura e produção de textos, contemplando muito pouco 

as atividades relacionadas à apropriação do SEA. 

 Em relação aos alunos dessas professoras, as autoras constataram que os 

mesmos apresentaram desempenhos diferentes de aprendizagem do sistema: das 

quatro professoras que trabalhavam sistematicamente as atividades de apropriação 

do SEA, três apresentaram um resultado de 70% dos alunos nos níveis silábico-

alfabético e alfabético, enquanto uma que trabalhava com atividades mais 

tradicionais de repetição e memorização, terminou o ano com apenas 44% dos 

alunos naqueles níveis e alguns alunos ainda na fase pré-silábica. Já os alunos das 

professoras que trabalhavam de forma assistemática as atividades de apropriação do 

SEA, apresentaram desempenhos diferenciados, o que demonstra que não 

avançaram da mesma forma que os alunos das três professoras que realizavam uma 

prática sistemática envolvendo não atividades de reflexão sobre os princípios do 

SEA.

 Como os professores alfabetizadores que participam do projeto Alfabetizar 

com Sucesso estão fabricando suas práticas de alfabetização e qual a relação 

dessas práticas com a formação de alunos alfabetizados é o que pretendemos 

investigar nesse estudo.
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OBJETIVOS

Objetivo Geral 

Analisar a relação existente entre as práticas de alfabetização dos professores que 

participam do Projeto Alfabetizar com Sucesso e a formação de alunos alfabetizados. 

Objetivos Específicos: 

Analisar as estratégias/atividades de ensino propostas pelas professoras para a 

apropriação do sistema de escrita alfabético. 

Caracterizar as práticas de alfabetização das professoras tomando como base as 

relações entre alfabetização e letramento 

Verificar até que ponto as concepções de alfabetização das professoras se 

aproximam das concepções do Projeto Alfabetizar com Sucesso. 

Analisar o processo de aprendizagem dos alunos das professoras investigadas no 

que se refere à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 

Relacionar a aprendizagem dos alunos com as práticas vivenciadas pelas 

professoras.
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA E TRATAMENTO DOS DADOS
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2.1 Os sujeitos participantes 

Optamos pela realização de dois estudos de caso por considerarmos que esta 

metodologia de pesquisa possibilita investigações de fenômenos à medida que 

ocorrem, correspondendo a uma investigação detalhada, visando uma análise do 

contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em estudo (Hartley, 1994 apud 

Dias, 2000).  

A nossa pesquisa foi realizada com duas professoras da 1ª etapa do 1º ciclo 

do Ensino Fundamental da rede estadual de Pernambuco. A escolha das 

professoras baseou-se nos seguintes critérios: 

 Ser professora regente atuando na 1ª etapa do 1º ciclo; 

 Ter atuado no ano de 2005 na 2ª etapa do 1º ciclo; 

 Ter terminado o ano anterior com a maioria dos alunos alfabetizados; 

 Ter disponibilidade em participar da pesquisa. 

A seguir, descreveremos as duas professoras. É importante salientarmos que 

a forma como estão sendo denominadas, Assunção e Ângela, representa uma opção 

das mesmas.

2.1.1 Quem eram as professoras? 

Professora Assunção

 Tem formação em magistério, em nível médio, concluído em 1984 e é 

licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia do Recife - FAFIRE, com 

conclusão em 1993. Seus pais possuem nível médio completo. Leciona há 21 anos 

na rede municipal de ensino do Recife e está com 17 anos na rede estadual de 
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Pernambuco.  Nesses anos, tem lecionado em turmas de 1ª e 2ª séries do Ensino 

Fundamental.  

Professora Ângela:

 Tem formação em magistério, nível médio, concluído em 1978. Seus pais 

possuem nível fundamental completo. Leciona há 27 anos na rede estadual de 

Pernambuco, em turmas de 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental. A professora tem 

tempo de magistério completo, está aguardando apenas a idade para aposentar-se.

 As duas professoras lecionaram, em 2004 e 2005, em turmas da 1ª e 2ª 

etapas do 1º ciclo, com os mesmos alunos. O Projeto Alfabetizar com Sucesso

orienta que uma mesma professora trabalhe nos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental com um mesmo grupo de alunos, visando à concretização do processo 

de alfabetização das crianças. As turmas dessas professoras apresentaram 

desempenho superior a 70% de alunos alfabetizados no final do segundo ano. Em 

2006, as professoras assumiram novas turmas de alunos da 1ª etapa do 1º Ciclo, na 

mesma escola.

2.1.2  As escolas 

 A escola em que Assunção trabalhava era de pequeno porte, (uma casa 

adaptada para escola) fica localizada no bairro de Prazeres, município de Jaboatão 

dos Guararapes (Região Metropolitana do Recife) e atende à comunidade de Jardim 

Jordão, especificamente moradias em espaços invadidos, próximo ao canal do 

Jordão. Possuía uma diretora, uma educadora de apoio, sete professoras, uma 

merendeira e um auxiliar de serviços gerais. As salas de aula eram apertadas, com 

capacidade para, no máximo, quinze alunos. Tinha três salas de aula com sete 
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turmas distribuídas em três turnos, com uma média de 140 alunos da 1ª a 4ª série do 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. A turma em que ensinava 

tinha 17 alunos com idades de 07 a 10 anos. Desses alunos, 10 possuíam 

experiência escolar anterior e 07 eram oriundos do lar. 

 A escola em que Ângela trabalhava era de porte médio. O prédio pertencia ao 

Lyons Clube, que era responsável pelo ambiente físico da escola e pela realização 

de eventos como o dia das crianças, natal, entre outros. Fica localizada no bairro de 

Candeias, Município de Jaboatão dos Guararapes (nas proximidades da Lagoa das 

Garças, com as moradias construídas, em sua maioria, em terrenos invadidos 

próximos à lagoa).  Possuía uma diretora, dezesseis professoras, uma merendeira e 

auxiliares de serviços gerais. Na época da coleta de dados não havia educadora de 

apoio, mas tinha uma professora responsável pelas questões pedagógicas. A escola 

tem dez salas de aula, uma sala vídeo, uma biblioteca, um laboratório de informática, 

e as vinte turmas eram distribuídas em três turnos, com uma média de 539 alunos da 

Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos.  A turma da professora Ângela tinha 27 alunos com idade média entre 07 e 

11 anos.  Desses alunos, 22 possuíam experiência escolar anterior e 04 eram 

oriundos do lar. 

Essas professoras tinham participado, nos últimos três anos, de capacitações 

sistemáticas do Projeto Alfabetizar com Sucesso . O objetivo dessas capacitações 

era discutir a prática pedagógica das professoras, oferecendo subsídios teóricos que 

possibilitassem a atualização e conseqüentemente a melhoria de suas práticas.   
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2.2. Procedimentos Metodológicos 

Para analisar as práticas das professoras no ensino da alfabetização 

utilizamos três procedimentos metodológicos, os quais serão descritos a seguir: 

2.2.1. Observação das aulas 

Optamos pela observação das dinâmicas da sala de aula, pois a observação 

possibilita o "contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para colher 

as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de suas perspectivas e seus 

pontos de vista” Chizzotti (1998, p. 90).

De acordo com Laville & Dionne (1999), a observação revela-se como um  

privilegiado modo de contato com o real, pois é observando que nos situamos e 

orientamos nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos 

sobre elas. A observação possibilita uma ampla variedade de descobertas e de 

aprendizagens realizadas pelos homens, tendo um papel importante na construção 

dos saberes, no sentido em que a expressão é entendida em ciências humanas (p. 

176).

Inicialmente realizamos uma conversa com as duas professoras selecionadas 

para observarmos a dinâmica de suas aulas e os materiais que elas utilizavam em 

sala de aula (os livros, o fluxo de aulas...). As observações das aulas das 

professoras foram realizadas no período de maio a agosto de 2006 e ocorreram 

durante dois ou três dias seguidos, semanalmente. Além das observações, 

analisamos também o material utilizado pelas docentes (os livros de literatura, os 

livros didáticos, as tarefas disponibilizadas).
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2.2.2. Entrevista 

Realizamos entrevista com as professoras com objetivo de verificar, através 

dos seus discursos, até que ponto elas estavam se apropriando das do Projeto 

Alfabetizar com Sucesso. Posteriormente, com o intuito de compreender melhor às 

práticas observadas, sentimos a necessidade de questionar as professoras acerca 

de alguns encaminhamentos metodológicos observados durante as observações, as 

mesmas foram solicitadas a falar sobre suas experiências de ensino, conforme 

roteiro apresentado (anexo I), compreendendo que por meio da entrevista não se 

pode ter acesso à prática em si, mas às representações que os professores fazem 

dela.  Assim, buscamos uma relação entre os saberes, relacionando as concepções 

acerca da alfabetização, os processos de aprendizagem e a didática da alfabetização 

com as suas práticas.

As entrevistas de natureza semi-aberta foram gravadas em fita cassete e, 

posteriormente transcritas. O instrumento utilizado contemplou os seguintes tópicos: 

Os objetivos do seu trabalho em relação à turma; 

As atividades que elas realizavam em suas rotinas diárias; 

As atividades específicas que ela realizava para alfabetizar; 

As contribuições do livro didático e de outros materiais auxiliares; 

Os procedimentos de avaliação; 

As contribuições da formação continuada. 
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2.2.3. Análise documental 

Para verificar até que ponto as atividades realizadas pelas professoras 

contribuíam para as aprendizagens dos alunos, optamos pela análise do perfil de 

entrada e de saída dos alunos dessas professoras. Essa análise contribuiu para 

estabelecer uma relação entre os conhecimentos prévios dos alunos (as 

aprendizagens construídas) e as práticas das professoras, a natureza das atividades 

e a forma como essas atividades foram desenvolvidas na sala de aula, e a 

contribuição dessas práticas para o avanço das aprendizagens dos alunos. 

Para verificar o perfil de entrada dos alunos das professoras sujeitos da nossa 

pesquisa, analisamos o instrumento utilizado pelo Sistema de Avaliação do Estado 

de Pernambuco – SAEPE, aplicado no mês maio de 2006, bem como os resultados 

dessa avaliação, através dos relatórios fornecidos pela Gerência de Avaliação da 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Pernambuco (anexo II). No mês de 

setembro aplicamos um instrumento semelhante, com a finalidade de verificar o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos no final do processo. A seguir, 

apresentaremos cada um desses instrumentos. 

2.2.2.1 Perfil de entrada dos alunos 

 O instrumento aplicado, conforme modelo abaixo, para a verificação do perfil 

de entrada dos alunos era organizado em quatro blocos e constava de: escrita de 

palavras com e sem apoio de desenho, identificação de sons iniciais e finais em 

palavras e leitura de palavras com apoio de desenhos. As palavras do ditado oral 

foram: cebola, leite, maracujá, chá.
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2.2.2.2 Perfil de saída dos alunos 

Para verificar o perfil de saída dos alunos, utilizamos o instrumento da pré-

testagem do SAEPE destinado aos alunos do turno da tarde. As palavras do ditado 

oral foram: tomate, carne, abacaxi e mel. As outras questões do instrumento podem 

ser observadas no instrumento abaixo.  
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A seguir, descreveremos as concepções, as orientações didáticas, os 

materiais utilizados, o modelo de formação continuada e as formas de 

monitoramento das práticas dos professores e aprendizagem dos alunos do Projeto 

Alfabetizar com Sucesso.

2.3  Projeto Alfabetizar com Sucesso 

O Projeto "Alfabetizar com Sucesso" surgiu na rede estadual de Pernambuco 

em 2002, pela necessidade de se reverter os índices de reprovação das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, provocando números indesejáveis de alunos com 

distorção idade/série na faixa etária de 09 a 14 anos. Nessa perspectiva, o objetivo 

do Projeto era investir na formação de professores alfabetizadores, oportunizando 

estudos sistemáticos relativos à teoria e à prática de alfabetização. Além da 
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formação continuada, as professoras receberam materiais específicos para o 

trabalho com os alunos: livros de literatura, abecedários e jogos. 

Para garantir mudanças das práticas dos professores da 1ª série do Ensino 

Fundamental da rede estadual de ensino, e conseqüente aprendizagem dos alunos, 

em 2003, o Projeto iniciou a formação de 51 formadores de professores, localizados 

nas 17 Gerências Regionais de Educação - GERE. Esses formadores tinham a 

responsabilidade da formação de 25 a 30 professores (16 horas mensais) e o 

acompanhamento de suas práticas. A formação dos formadores era de 

responsabilidade de uma equipe de técnicos da Secretaria de Educação/ SEDE e/ou 

especialistas convidados. 

 Em 2004, os alunos da 1ª série não foram reprovados, passando 

automaticamente para a 2ª série. Com isso, houve uma ampliação do número de 

professores (além dos professores da 1ª série foram incluídos no projeto, também, os 

professores da 2ª série). A partir desse segundo ano do Projeto ficou definida a 

implantação do 1º Ciclo do Ensino Fundamental, denominando as duas primeiras 

séries de 1ª e 2ª etapas do 1º Ciclo. 

 A ação pedagógica dos professores deveria estar voltada para atividades que 

possibilitassem o contato com material impresso, que servissem para explorar a 

descoberta e compreensão dos princípios básicos de organização da escrita, suas 

convenções e suas funções. Ou seja, era necessário pensar estratégias para 

desenvolver a compreensão da funcionalidade da linguagem escrita e a 

compreensão da natureza fonológica e alfabética do sistema de escrita da língua 

portuguesa.
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Os princípios que norteavam as ações pedagógicas do projeto eram:

A – considerar a hipótese da criança. 

 O ponto de vista conceitual da criança deve ser tomado como ponto de partida 

para a construção de outros conhecimentos. Isto significa explorar as habilidades, 

estratégias e noções iniciais que a criança apresenta (conhecimento intuitivo e 

informal) e, a partir daí, estabelecer pontes entre este conhecimento e formas mais 

próximas da língua escrita convencional (conhecimento formal). 

B – desenvolver a habilidade metacognitiva. 

 A solicitação de justificativas e explicações, a colocação de perguntas 

pertinentes e desafiadoras e de contra-exemplos, propiciam momentos de discussão 

e reflexão sobre os erros e acertos, as formas de pensar e de conduzir 

procedimentos de resolução frente às questões da escrita e da leitura. Isto é, 

favoreciam a metacognição, convidando a criança a refletir sobre a língua escrita, 

sobre suas próprias concepções e sobre as concepções dos colegas, confrontando-

as, a partir de contra-exemplos, com a forma convencional da escrita. Este retorno 

cognitivo deverá levar a criança a perceber as regularidades de sua língua e a 

inviabilidade de sua hipótese, possibilitando que reestruturasse, concebesse e 

explicitasse hipóteses cada vez mais próximas da convencional. 

C – Favorecer a interação cooperativa. 

 Estimular a interação cooperativa entre as crianças e entre estas e o professor 

na construção de um saber compartilhado. Para tanto, era importante que as 

atividades fossem realizadas em pequenos grupos heterogêneos e depois 

compartilhadas com o restante da turma, enriquecendo, assim, as possibilidades de 

trocas e negociações. 
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D – Favorecer o papel de mediador do professor nas etapas de aquisição. 

 Para tal, foi necessário investir na formação continuada necessária à formação 

do professor, tanto no que diz respeito ao seu conhecimento sobre os processos de 

aprendizagem do aluno como sobre a natureza do objeto de conhecimento – a língua 

escrita. A posse desses conhecimentos é básica para que o professor possa 

desempenhar com eficácia o seu papel de mediador, possibilitando compreender os 

fundamentos das suas intervenções didáticas para que se tornem flexíveis e 

adequadas às necessidades de aprendizagem do aluno. 

O Projeto tem as seguintes orientações didáticas específicas: 

1 – Inserção no mundo da escrita através de atividades diárias de leitura e escrita de 

textos que motivem o aluno ingressar no mundo letrado, explorando a linguagem 

própria dos livros: 

 Atividades de leitura, compreensão e produção de textos escritos visam promover 

o interesse da criança pela leitura e facilitar a aquisição peculiar aos textos 

escritos, assim como favorecer o desenvolvimento dos processos cognitivos e 

sócio-comunicativos da produção textual. O material didático adquirido 

especificamente para estas atividades foram os livros de literatura infantil. 

2 – Compreensão do sistema alfabético de escrita através de atividades que 

levassem os alunos a refletirem sobre as relações entre letras e sons: 

 Atividades de escrita de palavras selecionadas dos textos lidos pelas professoras 

ou do universo cultural dos alunos, tais como listas de feira, de frutas preferidas, 

dos nomes dos colegas etc. com nomeação das letras e comparação entre partes 

das palavras salientando as semelhanças e diferenças entre as mesmas. 
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 Atividades de estimulo à consciência metalingüística/consciência fonológica, que 

tivessem como objetivo estimular a atenção das crianças para as características 

sonoras das palavras e sua relação com a escrita.

A implantação do projeto seguiu as seguintes diretrizes: 

1. Definição de um conjunto de competências em leitura e escrita a serem 

desenvolvidas pelos alunos no primeiro ciclo de escolaridade que compreendia as 

duas séries iniciais (ou etapas) do Ensino Fundamental. Essas competências 

foram definidas com base na concepção do projeto, nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, tendo como referência os descritores do SAEPE. 

2. Diagnósticos sistemáticos do nível de desenvolvimento dessas competências 

pelos alunos (no início da 1ª etapa e no final da 2ª etapa), através de avaliações 

efetuadas e coordenadas pela Gerência de Avaliação da Secretaria de 

Desenvolvimento da Educação. 

3. Discussão dos diagnósticos efetuados com os formadores e destes com os 

professores para assegurar a aprendizagem de todos os alunos. 

4. Formação continuada e acompanhamento sistemático da prática pedagógica dos 

professores, buscando a articulação entre articulando teoria e prática. 

 Quanto ao processo de formação continuada, este era realizado por técnicos 

das gerências regionais de ensino (GERE). A maioria dos técnicos tinha participado 

do PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – MEC 

2002/2003), com carga horária de 180 horas. Os formadores faziam a formação de 

25 a 30 professores, semanalmente, nas GEREs. Competia também ao formador 

visitar as turmas e verificar as necessidades de formação do seu grupo de 

professores a partir da observação da prática pedagógica. Nas escolas em que havia 
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o educador de apoio, este participava também da formação e apoiava o formador na 

supervisão dos professores em formação. O contato entre formadores e equipe 

central era mensal, constituindo-se em momentos de fortalecimento da formação, 

orientação, reflexão e troca de experiências. Além disso, em cada Gerência 

Regional, foi montada uma biblioteca para o professor com títulos atuais, versando 

sobre as questões da alfabetização. 

 Em 2005, o Projeto atinge 100% dos professores e alunos matriculados de 1ª 

e 2ª e 3ª séries (1ª e 2ª etapas do 1º ciclo e 1ª etapa do 2º ciclo) do Ensino 

Fundamental, com uma média de 860 escolas, 3.381professores e 70.000 alunos. 

Nesse ano, passou a contar com a parceria do Instituto Ayrton Sena, responsável 

pelo monitoramento através do Sistema Ayrton Sena de Informações (SIASI), cujo 

papel era monitorar a freqüência dos professores e alunos, a realização das tarefas 

de casa, a quantidade de livros lidos pelos alunos, (e os avanços da leitura e da 

escrita). Esse controle era feito mensalmente através de fichas preenchidas pelo 

professor, pela escola, pela GERE e SEDUC e através de três avaliações durante o 

ano letivo. 

 Ainda nesse momento, a formação continuada dos professores passou a ser 

realizada pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem – CEEL/UFPE e os 

educadores de apoio foram convocados a assumir o papel de formadores dos 

professores em suas escolas ou em formatos de nucleação (um grupo de escolas). 

Essa formação ocorreu, inicialmente, através da oferta de dois cursos: uma para os 

educadores de apoio (Curso de Formação de Formadores com carga horária de 40 

horas) e o outro para os educadores de apoio e professores (Curso de Apropriação 

do Sistema de Escrita Alfabético, com carga horária total de 100 horas). 
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 O curso de Formação de Formadores buscou promover reflexões sobre os 

princípios pedagógicos e estratégias de formação continuada, de modo a ampliar as 

capacidades desses profissionais e gerar conhecimentos sobre o tema. Teve como 

conteúdos: as diferentes concepções de formação continuada, com ênfase na 

abordagem crítico-reflexiva; os saberes docentes e o cotidiano da sala de aula; o 

papel das experiências pessoais e profissionais na construção da identidade 

profissional; a importância do resgate da trajetória pessoal para a compreensão das 

práticas pedagógicas; as diferentes estratégias didáticas de formação continuada de 

professores; e atividades propostas para formação continuada de professores. 

O Curso de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético envolveu o estudo 

das seguintes temáticas: os métodos de alfabetização e as concepções de 

alfabetização subjacentes a eles; a escrita como um sistema notacional e não um 

código, a teoria da psicogênese a partir da análise dos princípios do sistema 

alfabético de escrita; as relações entre consciência fonológica e alfabetização; as 

alternativas didáticas para o ensino do sistema alfabético de escrita; as atividades de 

leitura e produção de textos na alfabetização, além de discutir os critérios para 

análise de LDs, de modo a fornecer ao professor elementos para que ele possa 

avaliar e selecionar bons livros. 

Materiais didáticos disponibilizados pelo Projeto 

Para atender aos objetivos didáticos do projeto, cada turma recebeu um kit de 

livros de literatura infantil para leitores iniciantes com a coleção “Mico Maneco", da 

autora Ana Maria Machado e a coleção “Contigo Criamos Leitores", de diversos 

autores, além de abecedários.
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A primeira coleção, de acordo com Lenice Bueno da Silva4, nasceu quando a 

maioria das crianças ainda era alfabetizada com o auxilio de cartilhas. A coleção foi 

“Criada a partir de pressupostos então considerados válidos, seus textos eram 

escritos para atender exatamente às necessidades dos métodos de alfabetização”. A 

coleção é composta por vinte livros, organizados em cinco coleções, com níveis 

crescentes de dificuldades de leitura, “Mas em todos eles o leitor iniciante encontra 

algo em comum: alegria de ler e alimento para sua imaginação”. Possui um manual 

com textos teóricos sobre alfabetização: “O que é alfabetizar?” “As várias formas de 

alfabetizar” e “E aí nasceu à série Mico Maneco” e “Alguns lembretes” e sugestões 

de como trabalhar com cada um dos livros, conforme anexo III.

A segunda coleção é composta de treze títulos de gêneros diversos: 

travadinhas, advinhas, parlendas, carta enigmática, texto de imagem e histórias 

(Adivinhe se Puder, Se essa Rua fosse minha, Por enquanto sou pequeno, O 

sanduíche de Maricota, A casinha do tatu, Era uma vez uma Bruxa, O amigo da 

bruxinha,  A caixa maluca...)

Nos dois primeiros anos, as professoras foram orientadas a trabalhar com 

esse material, construindo atividades que favorecessem a leitura e a produção de 

textos e a apropriação do sistema de escrita; planejando aulas e avaliando a 

aprendizagem dos alunos. Cada professora recebeu, além do kit de livros (33 títulos), 

abecedário, bloco-lógico, alfa-numérico e um kit de material pedagógico (papel ofício, 

papel crepom, cola, papel 40kg, lápis de cor e piloto, tesoura...). 

4 Lenice Bueno da Silva é editora da Salamandra,  do grupo Editora Moderna, responsável pelo Manual 
“Alfabetizando com os livros da série Mico Maneco”.  
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   CAPÍTULO 3 - Análise e discussão dos resultados 
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Neste capítulo descreveremos e analisaremos o perfil de entrada e de saída 

dos alunos e as práticas desenvolvidas pelas duas professoras da 1ª etapa do 1º 

ciclo do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, durante o 

período das observações. Na análise, enfocaremos a didática adotada pelas mestras 

e nesse contexto, as atividades relacionadas ao desenvolvimento da leitura e da 

produção de textos e, principalmente, aquelas que envolviam a apropriação do 

sistema de notação alfabética (SNA), fundamentais para auxiliar as crianças em seus 

processos de alfabetização.  

 Para a análise das atividades, tomamos como referência a pesquisa 

desenvolvida por Albuquerque, Ferreira e Morais (2006), descrita no primeiro capítulo 

desse trabalho.

Ressaltamos que o nosso interesse em analisar esses elementos está 

relacionado à identificação de lacunas, dificuldades e avanços percebidos em 

algumas práticas escolares de alfabetização, elementos que permitirão compreender 

as concepções das professoras acerca do ensino do SNA, e as possíveis 

implicações dessas concepções para a prática da alfabetização. 

A análise seguirá a seguinte ordem: para cada uma das professoras, 

iniciaremos apresentando os níveis de desenvolvimento da escrita dos seus alunos 

no começo do ano letivo, em seguida, faremos uma discussão acerca das 

seqüências didáticas e atividades desenvolvidas pelas professoras durante o período 

das observações, relacionadas à alfabetização e, por fim, analisaremos o perfil de 

saída dos alunos, fazendo uma reflexão sobre os resultados e as práticas de ensino. 
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3.1- Práticas de alfabetização da professora Assunção e a aprendizagem dos 

alunos sobre o Sistema de Notação Alfabética - SNA.  

3.1.1.Perfil de entrada dos alunos (18 alunos cadastrados) 

 Dos 18 alunos cadastrados na turma da professora Assunção, 14 participaram 

da pré-testagem realizada em maio de 2006, através dos instrumentos descritos no 

capítulo anterior. O quadro a seguir apresenta, com base no Relatório Sintético 

fornecido pela Gerência de Avaliação da Secretaria de Educação Cultura e Esportes 

de PE, o número de alunos em cada nível de escrita. 

        Blocos I e II 

Nº de alunos por níve

escrita

Nível de Escrita (ditado e escrita de palavras com apoio de 

figuras)

5 Pré-silábico (com uso de letras com traçado específico) 

1 Silábico quantitativo  

3 Silábico qualitativo  

1 Silábico-alfabético 

4 Alfabético 

 Os resultados revelaram, em relação ao I e II blocos, que 5 alunos estavam no 

nível pré-silábico com uso de letras com traçado específico, 1 aluno estava no nível 

silábico quantitativo, 3 alunos estavam no nível silábico-qualitativo,  1 aluno estava 

no nível silábico-alfabético e 4 alunos já estavam alfabéticos. Esses dois últimos 

níveis de escrita representaram um percentual de 35,7% dos alunos. 

 Em relação aos blocos III e IV - níveis de consciência fonológica e 

desempenho em leitura de palavras respectivamente -, os resultados revelaram que 

dos 14 alunos participantes do teste, 13 tinham consciência dos sons no início das 
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palavras e 08 tinham consciência no final das palavras, e que 55,4 % desses alunos 

conseguiram ter um bom desempenho na leitura das palavras, conforme quadro 

abaixo.

Bloco III - Consciências fonológica 

No início da palavra No final da palavra 

          Bloco IV 

Desempenho na leitura de palavras % 

13 08 55,4 

A seguir apresentaremos o resultado das observações da professora 

Assunção, analisando as práticas desenvolvidas no dia a dia de suas aulas, bem 

como o que ela dizia sobre essas práticas. 

3.1.2. Análise das observações: O que fazia e o que disse a professora 

Assunção?

Foram realizadas dez observações de aulas da professora Assunção, no 

período de maio a junho de 2006, com o objetivo de analisar como ela estava 

desenvolvendo sua prática relativa à alfabetização e ao letramento. Para cada 

observação, assim como fizeram Albuquerque, Ferreira e Morais (2006), elaboramos 

um protocolo de aula e, a partir da análise do conjunto de protocolos, as atividades 

foram categorizadas nos seguintes eixos: atividades de rotina, atividades de leitura e 

escrita e atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA). No último 

eixo, elencamos um conjunto de subcategorias, como poderá ser observado mais 

adiante.

A professora Assunção desenvolveu durante todos os dias uma seqüência de 

atividades bem definidas, como pode ser observado na tabela a seguir: 
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Tabela I 

Categoria/Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total 

Atividades de Rotina 

Oração  x x x x x x x x x x 10 

Roteiro da aula (faz a leitura) x x x x x x x x x x 10 

Chamada (com registro no quadro de freqüência) x x x x x x x x x x 10 

Correção da tarefa de casa individualmente (com 

 Registro no quadro do “Para Casa”) 

x x x x x x x x x x 10 

Recebimento e entrega do livro de empréstimo, 

com leitura individual pelos alunos (com registro no 

cartaz de “Livros lidos”) 

x x x x x x x x x x 10 

Preenchimento do calendário (com a participação do

alunos)

x x x x x x x x x x 10 

Leitura do alfabeto separando vogais e consoantes x x x x x x x x x x 10 

Leitura das sílabas e palavras nos “Cartazes

sistematização dos padrões e palavras trabalhadas”

x  x x x x x x x x 09 

Leitura e compreensão de textos x x x x x x x x x x 10 

Tarefa de classe mimeo. E caderno x  x x x x x x x x 09 

Lanche x x x x x x x x x x 10 

Correção da Tarefa de Classe x  x x x x x x x x 09 

 Explicação da Tarefa de Casa (mimeografada) x x x x x x x x x x 10 

Apresentaremos, a seguir, a análise das atividades desenvolvidas pela 

professora Assunção durante as dez observações:

Atividades de rotina 

 Assunção tinha uma rotina bastante definida. Todos os dias ela iniciava a aula 

com uma oração, momento em que todos de pé oravam pedindo proteção a Deus 

pelo dia que se iniciava ou pela semana, ou pela saúde de alguém (por exemplo: o 

pai da professora que estava doente), ou rezavam o “Pai Nosso”, ou faziam um 
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agradecimento, repetindo com a professora. Depois, ela escrevia o roteiro da aula no 

quadro e o lia para a turma. Fazia a chamada dos alunos de um por um, os alunos 

iam até a professora, que ficava sentada, e entregavam a folha da tarefa de casa.

Essas tarefas estavam sempre relacionadas ao texto da aula anterior, e geralmente 

correspondia à leitura e escrita de palavras: caça-palavras, nomear desenhos, 

recortar e colar palavras para nomear desenhos, fazer desenho que tivesse o som 

inicial de outra figura, recortar letras para formar palavras, completar palavras com 

sílabas dadas. A professora pedia, nesse momento, para os alunos, individualmente, 

lerem as respostas, perguntava se alguém tinha ajudado na tarefa e aproveitava para 

questioná-los sobre as letras e as sílabas das palavras, como pode ser verificado no 

trecho abaixo:

 A tarefa de casa foi: (obs.3)  

 1) Pesquise e desenhe símbolos da Páscoa e escreva os nomes 

 2) Marque com X nas respostas certas: (  ) coelho  (  ) Jesus  (  ) ovo 

 A professora refletiu com cada um dos alunos à medida que os chamavam 

para corrigir a tarefa, levando-os a confrontar suas escritas e buscar as letras nas 

palavras dos cartazes afixados na parede. A professora perguntou, por exemplo, a 

um aluno: 

P.: /MA/ é de quê? 

A.: de Maneco 

P.: Diga uma coisa que comece com /CA/ 

No quarto dia de observação, a professora corrigiu uma tarefa que consistia em 

nomear desenhos utilizando um banco de palavras (banana, boi, bolo, boneca, 

batata, bolo). A professora perguntou, levando os alunos a observarem no banco de 

palavras, onde estavam as palavras dos desenhos e disse que eram importantes o 



92

trabalho individualizado e a reflexão fonológica. A esse respeito, questionei a 

professora posteriormente e ela disse: 

É esse tipo de intervenção que faz com que os alunos reflitam 
sobre o pensamento deles. Na hora que ele escreve, por 
exemplo, bola e ele escreve o b e o a, aí eu vou questionar 
com ele olhando o cartaz que a gente ...  ta lá no cartaz, mas 
ele vai escrever com o alfabeto móvel sem ir pesquisar lá, no 
momento ele não tem essa maturidade de lembrar que tem um 
referencial na sala, só quando eu vou lá junto dele eu vou 
questionar com ele como seria essa sílaba bo, ele diz pra mim 
que é um b, mas é só o b? não tem mais um som de nenhuma 
vogal aí, até ele descobrir que tem mais alguma letra aí. 

No momento da correção da tarefa de casa, os alunos entregavam, também, 

os livros de literatura lidos. Semanalmente os alunos levavam livros de literatura para 

casa e os trocavam à medida que liam. Eram livros da coleção Mico Maneco ou da 

coleção Contigo Criamos Leitores, disponibilizados às turmas do Projeto. Durante a 

entrega dos livros, os alunos eram questionados sobre a leitura (se tinham lido 

sozinhos ou se alguém tinha lido para eles, se gostou da história etc.). Nesse 

momento, a professora trocava os livros lidos por outros e perguntava se alguém 

queria ler ou contar sua história. As crianças iam à frente e contavam as histórias, 

lendo nas palavras (aqueles que sabiam ler) ou apontando nas gravuras (aqueles 

que ainda não estavam lendo). As crianças apresentavam grande desenvoltura 

nessa atividade. A professora e as outras crianças escutavam com interesse as 

histórias lidas ou inventadas. A professora dizia que como não dava para todos 

lerem, os outros fariam a leitura em outro dia.  Nos dias seguintes, essa atividade foi 

realizada junto à professora no momento da entrega do livro.

Perguntamos à professora sobre as contribuições do empréstimo dos livros de 

literatura e da prática da leitura desses livros. A professora disse: 

...  eu já estou começando assim: quem está lendo? Quando 
vejo que já tá começando a ler, aí eu estou pedindo que leia. 
Leiam alguma palavra, e quando ler, circule a palavra, mas não 
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pode mentir, não pode pedir a mãe para ler e você decorar, leia 
o que você souber o que não souber não tem problema. Os 
que tão alfabético, tão alfabéticos, tão fazendo isso. Agora tem 
aqueles que tão decorando a leitura. Zé Amaro decorou e 
quando eu fui fazer essa estratégia de ler alguma palavra, eu 
aleatoriamente folheio o livro e digo leia aqui, era exatamente a 
palavra que Zé Amaro tinha decorado. Esse trabalho com a 
literatura tem ajudado a desenvolver o gosto pela leitura. 

Outra atividade da rotina da professora Assunção era o preenchimento do 

calendário. Havia um calendário afixado na parede com espaços vazios e todos os 

dias a professora o preenchia, como ilustra o seguinte trecho da aula:  (obs 5) 

P.: Que dia foi ontem? 

A.: Dia 19. 

P.: Dia 19 é dia de que? “Dia do Índio”. Agora a gente vai entrar na casa do 

20.

P.: Como foi a casa do 10? 

A.: um e zero, um e dois, um e três ...  (vai  apontando e dizendo junto com os 

alunos ) 

P.: E a casa do 20? Dois e zero, dois e um ... Amanhã como vai ser?  22. Dois 

mais dois e  o 23?    

A.: Dois e três

P.: E Segunda-feira?  24, dois e quatro ... Depois do calendário é o quê? 

A.: A leitura do alfabeto. 

  A leitura do alfabeto também era realizada diariamente pela professora e 

depois pelos alunos individualmente. Havia um cartaz com as letras do alfabeto e 

nele as letras eram separadas por cores: as vogais eram pretas, as letras do inglês 

(W, Y e K) vermelhas e as consoantes em cores diversas.  A leitura era feita de 

forma seqüenciada: A, B, C...  depois a professora buscava relacionar cada letra às 

figuras dos cartazes da parede (B de batata, bolo, boneco, bola; C de caneco, cutia, 

macaco, boneco; o P de Poti, pai, pote, panela; S de sapo; T de tatu, batata; V de 

vela.  Para finalizar esse momento de trabalho com o alfabeto, em alguns dias a 

professora cantava a música da Xuxa ( A de amor, B de baixinho ... (obs.1). 
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Perguntei à professora sobre a importância da leitura do alfabeto (vogais e 

consoantes) e ela fez o seguinte comentário: 

Estamos trabalhando a memória, é preciso aprender a cantar o 
alfabeto porque quando a gente esquece, começa pela 1ª letra 
até chegar à letra que quer lembrar...  A finalidade dos cartazes 
é para visualização da letra, visualização da palavra como um 
todo, globalmente, como sílabas também...A leitura diária do 
alfabeto é importante para saber escrever as palavras...  vou 
chamar de um por um para ler o alfabeto.

Após a leitura do alfabeto, a professora fazia a leitura dos padrões silábicos e 

das palavras trabalhadas, escritas em cartazes afixados na parede da sala. Essa 

leitura era feita pela professora e os alunos repetiam à medida que ela lia. Após essa 

leitura, ela chamava os alunos para fazer a leitura das palavras individualmente. Os 

cartazes eram organizados em cinco blocos de palavras com figuras 

correspondentes:

TATU
POTE

PANELA
      BATATA

CUTIA
CANECO

BOLA
BOLO

BONECO

POTI
PAI

BANANA
MACACO

VACA
CAVALO 

TICO-TICO
MALA

TUCANO 

SAPO
BOI

RATO
GATO

 A professora lia pausadamente, sílaba por sílaba das palavras acompanhada 

pelos alunos e em seguida trabalhava algumas palavras, perguntando sobre as letras 

que as formavam, como no exemplo a seguir: 

Na leitura da palavra VACA (obs. 3), a professora perguntou: 
 P.: Qual a 1ª letra? E a 2ª letra?  A outra? E a última?  Quantas letras têm? 

Quando eu abro a boca temos quantos sons? 

A.: Dois.

P.: Cada som é uma ... sí...lába.  Então a palavrinha VACA tem quantas 

letras? Quatro letras e quantas sílabas?  

A.: Duas sílabas.

P.: Quais são?  (e repete)  A palavra VACA tem duas sílabas. Quais são? VA  
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CA. O VA está em outra palavra? Aonde?  

A.: No TUCANO, CANECO, CAVALO  

P.: E o CA está na CUTIA?  

A.: Não.

P.: O que está na CUTIA?

A.: CU. 

 Como podemos observar, eram palavras com padrões simples, BA, CA, GA, 

MA, PA, TA, SA, RA, VA. Perguntamos como esses padrões eram selecionados para 

ser trabalhados em sala de aula e ela disse: 

Levo em consideração a maior facilidade das sílabas, com 
duas letras. Isso não impede que a gente trabalhe sílabas 
travadas também, apareceu, se trabalha. Por exemplo, essa 
semana eu trabalhei sobre alimentação, então um texto que eu 
trabalhei a alimentação falava sobre carboidratos, proteínas, 
lipídios, vitaminas e sais minerais. Eu trabalhei uma sílaba 
travada... de proteínas e eles pegaram rapidamente, 
perceberam o som do r no meio. Não existe sílaba fácil e sílaba 
difícil pra quem não sabe ler, existe o que ele não conhece e o 
que eu vou dar. 

A professora era muito organizada em relação ao controle das atividades 

realizadas durante a sua rotina.  À medida que fazia a correção da tarefa de casa e 

recebia os livros de literatura, registrava a freqüência dos alunos no “cartaz de 

freqüência”, marcava as tarefas de casa feitas e não feitas no cartaz “Para Casa”  e a 

entrega dos livros de literatura no cartaz “Livros lidos”. Esses cartazes eram uma 

exigência do Sistema Ayrton Sena de Informações – SIASI, responsável pelo 

monitoramento do Projeto. 

A leitura e a compreensão de textos aconteciam diariamente. Os textos eram 

lidos em seus suportes (livro de literatura, jornal, revista), em cartazes afixados no 

quadro ou escritos no caderno. O quadro II apresenta os textos lidos e escritos nas 

aulas observadas.
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As tarefas de classe eram, na maioria dos dias, em folhas mimeografadas e se 

baseavam nos textos trabalhados.  Das dez observações, percebemos que em cinco

dias (obs. 3, 4, 7, 8,  9 e 10), os alunos foram solicitados a escrever palavras 

(utilizando abecedário, com apoio de desenho ou sem apoio). Em duas observações 

foram realizadas atividades de caça-palavras, em uma observação houve uma 

atividade de recortar e colar letras formando palavras, e em duas outras observações 

foram realizadas produção coletiva de textos (anúncio e regra de jogo). Das dez 

observações, em oito as palavras eram palavras retiradas do texto e duas eram 

palavras trabalhadas anteriormente. As crianças também foram solicitadas a 

escrever frases para um questionário de pesquisa e um gráfico do resultado dessa 

pesquisa. Em todas as atividades as crianças eram solicitadas a refletir sobre a 

escrita da palavra.

No intervalo do lanche os alunos permaneciam na sala, pois a escola não 

oferecia condições para o recreio. Após esse momento, a professora fazia a correção 

coletiva da tarefa de classe no quadro, retomando os questionamentos e as 

explicações que havia feito durante a realização da atividade. A aula terminava 

sempre com a explicação da tarefa de casa.

A seguir, discorreremos sobre as atividades de leitura e produção de textos e, 

em seguida, sobre as atividades que envolviam a apropriação do sistema de escrita 

alfabética.
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Atividades de leitura e produção de textos 

 O quadro 1  a seguir, apresenta os textos lidos e produzidos nas dez aulas 

observadas.

Quadro 1 - Textos lidos e produzidos nas dez aulas 

Atividades de leitura e Produção de textos 
Leitura Produção/gênero 

Obs. Suporte Gênero textual Título/tema  
01 Cartaz Parlenda Hoje é domingo  
02 Bíblia/Fita Texto bíblico Páscoa  
03 Livro  História Mico Maneco  
04 Jornal Anúncio Procurar Mico  Anúncio 
05 Revista  Informativo  Animais em extinção  
06 Caderno Fábula   
07 Livro/caderno História e Poemas Boladas e amigos Questionário 
08 Diarinho Artigo de opinião Toda mentira tem pernas cur Regra de jogo 
09 Livro História Boladas e amigos Gráfico 
10 Livro História Fome danada  

Conforme podemos observar no quadro acima, durante as dez aulas a 

professora leu textos de diferentes gêneros: parlendas, texto bíblico, histórias, 

anúncio, texto informativo, fábula, poemas, artigo de opinião, utilizando suportes 

diversificados, livros de literatura, revista, jornais, Bíblia, cartazes ou textos em 

cadernos ou em cartazes e encaminhou, em quatro dias, a produção dos gêneros 

anúncio, questionário, regra de jogo e gráfico.  Durante as dez observações a 

professora Assunção não utilizou livro didático. Questionei a professora sobre o uso 

desse material e ela fez o seguinte comentário: 

Eu ainda não entreguei o livro didático. Existe uma cobrança 
dos pais em relação ao livro didático, o livro que nós temos é o 
livro de alfabetização que tem algumas atividades 
interessantes, mas eu não tenho usado, prefiro trabalhar com 
os livros de literatura. E as atividades que eu trabalho, busco 
nos livros didáticos e nas sugestões que foram dadas pelo 
CEEL, vou buscando as atividades caça-palavras, cruzadas... 
não uso o livro para escreverem,  mas uso as atividades que 
estão no livro. 
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Na tabela a seguir, verificamos a freqüência em que as atividades de leitura e 

produção de textos aconteceram durante as dez aulas observadas. 

Tabela  II 

Categoria/Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total 

Atividades de Leitura e compreensão de texto  

Leitura do texto afixado no cartaz pela professora com

acompanhamento dos alunos 

x            01 

Leitura de texto escrito no caderno pela professora      X X    02 

Leitura do texto em seus suportes pela professora  

com acompanhamento dos alunos 

 x x x x  X x x x 08 

Leitura individual do texto no cartaz  x            01 

Leitura individual do texto em seus suportes (literatura       X   x 02 

Interpretação/ reconstituição coletiva do texto  x x   X X x  x 06 

Produção coletiva de texto com escrita no quadro pela

Professora

   x   X x x    04 

Durante as dez observações percebemos que houve diferentes 

encaminhamentos de leitura e que esses encaminhamentos dependiam dos gêneros 

textuais e dos objetivos para aquele texto. Na leitura dos textos fábula e história, a 

professora, antes de iniciar a leitura do texto, fez o levantamento dos conhecimentos 

prévios sobre o autor, título, conteúdo da história, garantindo a compreensão durante 

a leitura do texto e interpretação oral, através de questionamentos que retomaram as 

idéias e informações contidas no texto. O objetivo era o de garantir a leitura e a 

compreensão do texto, conforme podemos verificar nos trechos abaixo: 

Na leitura do texto “Mico Maneco” (obs. 3), a professora perguntou o título da 

história e o nome do autor, depois pediu para um aluno fazer a leitura pelas 

ilustrações.  A criança ia passando as páginas do livro e fazendo a leitura 

(pseudoleitura), com o livro aberto para os colegas. Quando o aluno terminou a 
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leitura, a professora explicou que a leitura também podia ser feita pelas gravuras.  

Em seguida, ela retomou o texto, disse o nome da autora, o título e a editora e 

explicou quem era Mico Maneco. À medida que lia, ia questionando os alunos sobre 

o significado das palavras, e respondendo quando os alunos não acertavam: 

P.: A autora é Ana Maria Machado, o titulo é Mico Maneco e a editora é 

Salamandra. 

P.: o que quer dizer levado?

A.: Miolo mole.  

P.: O que quer dizer miolo mole?

A.: Meio doida.

P.: O que é bananada?

A.: Doce de banana.  (A professora ia lendo e mostrando o texto escrito no 

livro, aberto para a turma). 

P.: "Mico Maneco ficou todo melado..." de que ele ficou melado?  

A.: De bananada.

P.: "Mico Maneco deu uma canecada em Nona Maluca ..." Será que doeu?  

A.: Doeu. Ela ficou mais doida ainda. 

P.: Como a gente sabe que doeu? 

A.: Por causa das estrelinhas (leitura das imagens). 

Na leitura da Fábula (obs. 6), a professora iniciou questionando sobre  o que 

era uma fábula e explicou que esse texto servia para ensinar coisas. Após a leitura 

do texto, a professora quis garantir sua compreensão, perguntando: 

 P..: Onde foi que aconteceu a história? 

A.: No navio. 

P.: Quem eram os personagens? 

A.: O macaco, os golfinhos, a tripulação, o marinheiro... (com a ajuda da profª) 

P.: O que foi que aconteceu? 

A.: Uma tempestade. 

P.: Essa tempestade era forte ou fraca? (os alunos fizeram os gestos). 

P.: Quem pulou? 

A.: a mãe, o marinheiro, o golfinho, a tripulação 

P.: E depois, o que foi que aconteceu? 



100

A.: O golfinho ajudou, pensando que a mãe era um homem. 

P.: O que ele perguntou ao macaco? 

A.: Você conhece o Pireu. (E o que é o Pireu?) 

P.: É um porto. É uma estação de navio. Lugar para carregar e descarregar 

mercadoria e pessoas.  O macaco era muito mentiroso. E o golfinho o que 

fez?

A.: Ele descobriu. 

P.: O que essa fábula ensina? 

A.: Que não se deve mentir 

P.: A bíblia diz que a mentira será sempre descoberta. 

 Na leitura de texto "Fome danada" (obs. 10), a professora ia passando as 

páginas enquanto os alunos iam lendo nas gravuras. Quando terminou essa 

atividade, a professora disse:

P.: Agora eu vou contar a história lendo nas letras. Vou ler o título.  

 Após a leitura do título, leu a história com entonação, mostrando as gravuras e 

fazendo os gestos de Mico Maneco na história. Depois confrontou com a leitura que 

eles fizeram: 

P. Vocês leram: “comeu queijo” não foi? Na história tem: “comeu bolo de 

nata”, explicou o que é nata e continuou a história: 

P.: Comeu também  bife com batata .... 

  A professora garantiu a participação e compreensão do texto a partir de 

questionamentos realizados durante toda a leitura, conforme pode ser observado nos 

trechos a seguir: 

P.: O que ele comeu? 

A.: Bolo de nata, feijoada e bife com batata ... 

P.: Será que ele vai comer mais alguma coisa? 

A.: Acho que vai. 

P.:  "O fubá não estava no fogo ..." e perguntou: 
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P.: O que foi que ele comeu  mais? 

A.: Melado    (retoma que o fubá não estava no fogo) 

P.: E então o que foi que ele comeu? 

A.: Acho que foi fubá com melado 

P.: Vamos ver o que foi que ele comeu até agora?  

A.: Comeu beiju de tapioca.  

P.: O que foi que ele comeu mais? 

P.: O que foi que aconteceu agora? Releu..."o tatu jeca ..." e continua : "aí o 

tatu jeca falou ..."

Em relação aos textos informativos e de opinião, estes foram lidos pela 

professora no suporte próprio e antes de iniciar a leitura a professora também 

questionava os alunos sobre o que ia ser lido, fazendo levantamento dos 

conhecimentos prévios sobre o conteúdo e o gênero dos textos. Percebemos que a 

finalidade da leitura desses textos era subsidiar a produção de outros textos, 

conforme podemos verificar nos trechos abaixo: 

  Na leitura do texto de opinião “Toda mentira tem pernas curtas”, (do 

suplemento “o Diarinho”, do jornal “Diário de Pernambuco”, obs. 8), a professora 

iniciou questionando sobre o título e perguntou se os alunos queriam que ela lesse o 

texto.  Depois, leu outro texto: “Dicas para saber se alguém está mentindo” no final 

da página do jornal. Leu esse último texto mostrando as gravuras e depois as 

opiniões de crianças, escritas em balõezinhos, sobre a mentira. Nessa leitura, a 

professora fez a distinção entre o texto informativo e o texto de opinião, refletindo 

sobre as características de cada um. A professora leu também uma manchete 

"Esqueça a decoreba, tarefa de casa ajuda a aprender melhor" e as “orientações 

para a realização de tarefas de casa” escritas no jornal, e depois fizeram o 

levantamento das brincadeiras de sua época e das brincadeiras atuais, dizendo: 

P.: A gente agora vai escolher uma dessas brincadeiras para elaborar o 

manual de instrução (como se brinca).  
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Fez uma eleição, ganhou “Barra Bandeira”. A brincadeira foi registrada no 

quadro com a ajuda das crianças: 

Nome da brincadeira: Barra-bandeira 

Participantes: 5 pessoas de cada lado 

Modo de jogar: Marca o chão com linhas de cada time. Coloca a bandeira 

(sandália) por traz do time adversário.  

Objetivo do jogo: conseguir passar pelo campo adversário, pegar a bandeira e 

voltar para o nosso campo. Ganha, quem conseguir a bandeira primeiro. 

  Em relação ao "Anúncio" (obs.4), a professora fez levantamento dos 

conhecimentos prévios sobre o suporte e o gênero textual, e explorou as 

características e finalidades do texto, perguntando: 

P.: O que tem no jornal?

A.: ladrão.

P.:  Não é só isso, tem também religião, política, esporte ... O jornal tem vários 

cadernos: de política, de diversão, de anúncio, esse caderno de anúncio 

chama-se classificados, onde são colocadas coisas para vender, emprego, 

chamado para um emprego ou pessoas que estão desempregadas que 

oferece o seu trabalho.  

  Antes de iniciar a leitura do anúncio, a professora disse: 
P.: Eu quero vender o meu estojo. Como é que eu faço isso?  

A.: Liga para o jornal. 

P.: E digo que quero vender o meu estojo.

P.: Ai como é que a gente faz isso:  Vende-se um estojo contendo várias 

canetas azuis .... preço: 100,00. 

P.: Eu escolhi um anúncio, o anúncio pode ser para comprar ou vender. O 

anuncio era: Vende-se um gato persa... interessado deve ligar para fone ... 

 Alguns alunos disseram que tinham galo, gato, cachorro... e contaram 

as histórias de seus animais. A professora disse: 
P.: Eu trouxe esse anúncio para a gente aprender a fazer um anúncio, nós 

vamos fazer um anúncio para achar Mico Maneco que está perdido. A gente 

conhece Mico Maneco. Então nós vamos fazer o anúncio colocando o que a 

gente sabe do Mico Maneco.  

Fez o levantamento das características de Mico Maneco, dizendo que estas 
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poderiam ser físicas ou da personalidade. Surgiram: atrapalhado, risonho, orelhudo, 

medroso, olhos grandes. Uma criança queria colocar olhudo, a professora explicou 

que olhudo era uma característica da personalidade, que o significado era diferente.  

Depois perguntou: 

P.: O que foi que aconteceu com o Mico?  

A.: Ele se perdeu. 

P.: Nós vamos fazer um anúncio para achar o Mico, colocando essas 

características que estão aqui. Se ele se perdeu, começaremos com uma 

palavra... que palavra é essa? No gatinho a palavra chave foi vende-se. No 

nosso anúncio a palavra vai ser qual? Acha-se? ... Que outra palavra pode 

substituir essa palavra?  

A.: Procura-se?

 A professora disse que o anúncio deve ser pequeno por causa do custo que é 

caro, depois iniciou a organização da escrita do texto no quadro, perguntando: 

P.: Como ele é? (características físicas e da personalidade). 

A.: De olhos grandes, orelhudo, atrapalhado, medroso e risonho.  

P.: Será que só com isso a pessoa vai devolver o MICO? 

A.:Tem que ter recompensa ... 

P.: Como é que ela sabe se é recompensa? Eu vou escrever o quê? Como é 

que eu vou fazer para a pessoa que vai ler saber que eu vou dar 

recompensa? Como é que a pessoa vai saber aonde vai entregar o MICO? 

No outro anúncio o que foi colocado para encontrar o vendedor?  

A.: O número do telefone. 

P. : Vamos colocar então, o telefone da escola. O anúncio fica assim: 
PROCURA-SE MICO DE OLHOS GRANDES, ORELHUDO, ATRAPALHADO, 

MEDROSO E RISONHO. PAGO R$ 20,00. LIGUE PARA 33418045. 

 Como vimos, o objetivo da leitura nas duas últimas aulas foi especificamente 

subsidiar os alunos para a produção de textos: um anúncio e um texto instrucional 

(regra de brincadeira). Essas produções foram realizadas coletivamente e 

registradas no quadro pela professora, conforme trechos acima. Duas outras aulas 
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também tiveram esse objetivo: a escrita de perguntas para um questionário sobre as 

brincadeiras dos pais (obs. 7) e a produção de uma tabela com os resultados dessa 

pesquisa (obs. 9).  

Os momentos de leitura, em geral, aconteceram de forma muito rica, 

articulando diversos gêneros textuais, com diferentes características, além da 

oportunidade de discussão de diferentes temáticas apropriadas à faixa etária das 

crianças. Os textos também foram lidos em seus suportes originais.

 Nos momentos em que a professora encaminhou a produção de textos, 

percebemos o cuidado em oferecer as condições necessárias para o 

desenvolvimento dessa atividade: houve discussão sobre o gênero a ser produzido e 

os objetivos da escrita do texto, ainda que algumas situações fossem fictícias.

Percebemos que apesar da preocupação da professora em trabalhar a 

compreensão de leitura e a produção de textos, o que contempla um trabalho na 

perspectiva do letramento, essas atividades desdobraram-se, em todas as aulas, na 

leitura, escrita e reflexão sobre palavras dos textos, o que demonstra uma 

preocupação com o desenvolvimento de um trabalho sistemático de apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética. Essas atividades serão analisadas no tópico a seguir.

Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético 

 Como já dissemos, apesar das atividades de leitura e compreensão de textos 

terem sido realizados diariamente na sala de aula, a ênfase da professora era em 

relação às atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética.

 Em quase todas as atividades, durante a rotina diária, a professora propôs 

exercícios de apropriação do sistema de escrita alfabética: na correção da tarefa de 

casa, na leitura do alfabeto, na leitura de sílabas e palavras trabalhadas em aulas 
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anteriores, na leitura de alguns textos e na realização e correção das tarefas de 

classe. Durante os dez dias de aulas observados, a professora Assunção realizou as 

seguintes atividades de Apropriação do SEA: 

Tabela III 

Categoria/Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total 

Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético 

Leitura das letras do alfabeto com ajuda da professora x x x X x X x x x x 10 

Leitura de sílabas trabalhadas c/ ou sem ajuda da 

 Professora 

x  x X x X x x x x 09 

Leitura de palavras trabalhadas c/ ou sem ajuda 

da professora 

x  x X x X x x x x 09 

Leitura de palavras do texto (cartaz/ ou título do livro) x          01 

Leitura de frases individual ou coletiva   x    x    02 

Identificação de letras em posição inicial, medial e final x  x X x X x x x x 09 

Identificação de letras e silabas (iguais) em palavras, 

Com e sem correspondência escrita 

x  x    x    03 

Identificação de letras (iguais) com sons diferentes em

Palavras com correspondência escrita (r inicial e media

    x      01 

Identificação de sílabas (em posição inicial, medial e 

Final) sem correspondência escrita 

x   X   x    03 

Identificação de sílabas (em posição inicial, medial e 

Final) com correspondência escrita 

  x  x  x   x 04 

Identificação de palavra que possua a letra/sílaba x
 (em posição inicial, medial e final) 

x x     x   x 04 

Identificação de palavras iguais x   X          02 

Identificação de rima com correspondência escrita       x       01 

Cópia de palavras   x        01 

Cópia de frases       X   x    02 

Contagem das letras de palavras x  x X x X x x x x 09 

Contagem das sílabas de palavras x  x X x X x x x x 09 

Partição oral de palavras em sílabas x  x        02 

Partição escrita de palavras em sílabas x      x   x 03 

Escrita de palavras com padrões silábicos trabalhados x  x   X x    03 
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Com ajuda

Escrita de palavras a partir de letra com ajuda    x  x        02 

Escrita espontânea de palavra          x  01 

Escrita de palavras com ajuda       x  x x 03 

Escrita de palavra com apoio de desenho    X  X     02 

Escrita de frase com ou sem ajuda da professora   x    x    02 

Formação de palavras com o uso do alfabeto móvel   x        01 

Comparação de palavras quanto ao número de letras x  x X x   x x  06 

Comparação de palavras quanto ao número de sílabas x  x X x   x x  06 

Comparação de palavras com letras/sílabas  (inicial/ 

medial/final) semelhantes ou diferentes  

x  x X x  x  x x 07 

Composição/decomposição de palavras x  x X x         04 

Reflexão sobre formação das sílabas (cv/ cvc/ ccv)           0 

Reflexão sobre os fonemas /p/ e        x    01 

Reflexão sobre os segmentos sonoros da palavra  x x    x    03 

 Percebemos, no quadro acima, que algumas atividades eram realizadas com 

maior freqüência. A leitura das letras do alfabeto com ajuda da professora foi feita 

todos os dias, enquanto a  leitura de sílabas e palavras trabalhadas foi realizada em 

nove dos dez dias de observação. A identificação de letras em posição inicial, medial 

e final, assim como a contagem das letras e sílabas das palavras também foi feita em 

90% das aulas observadas.  

 As atividades de leitura de letras, sílabas e palavras, e as de identificação e 

contagem de letras e sílabas, como vimos na seção anterior, foram realizadas em 

quase todas as atividades da rotina diária, como na leitura dos cartazes, em que a 

professora destacava as letras do alfabeto e as sílabas das palavras presentes nos 

cartazes, marcando cada segmento sonoro das palavras na medida em que as lia.  

Ex. Na palavra: B O N E C O, a professora marcava cada uma das sílabas: BO, NE,

CO, e na palavra  P A I, marcava apenas um traço embaixo da palavra. Assim, 
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depois da leitura das palavras, a professora sempre contava as letras e as sílabas 

delas, perguntando: Com qual letra começa? Quais são as letras que formam a 

sílabas x?  Quais eram as letras que formavam a palavra x? São quantas letras?  

São quantas sílabas? Essas perguntas envolviam a contagem de letras e sílabas nas 

palavras e a identificação de letras nas palavras.

As categorias comparação de palavras com letras/sílabas (inicial/medial/final) 

semelhantes ou diferentes, comparação de palavras quanto ao número de letras e 

comparação de palavras quanto ao número de sílabas foram realizadas em 70% e 

60% das aulas, conforme ilustra o Quadro 3.

Essas atividades foram realizadas tanto no momento inicial da aula que 

envolvia a leitura de palavras dos cartazes, como na correção da tarefa de casa e de 

classe. A seguir, apresentaremos um trecho de aula envolvendo a leitura de palavras 

e algumas das categorias acima citadas.

Depois da leitura do alfabeto a professora fez a leitura da parlenda trabalhada 

na aula anterior “Hoje é domingo...”. Em seguida, a professora foi para os 

cartazes para fazer a leitura das palavras. Na palavra  VACA, perguntou:  

P.: Qual a 1ª letra? E a 2ª? E a outra? ... Quantas letras têm?  Quando eu 

abro a boca temos quantos sons? Cada som é uma... sí...laba?   

P.: Então a palavrinha VACA tem quantas letras? Quatro letras e quantas 

sílabas?

A.: Duas sílabas. 

P.: A palavra VACA tem duas sílabas. E Quais são? 

A.: VA  CA 

P.: O VA está em outra palavra? Aonde? E o CA?

A.: No TUCANO, CANECO, CAVALO. 

P.: O CA está na CUTIA? 

A.: Não. 

P.: O que está na CUTIA?

A.: CU.

  Depois a professora analisou a palavra CAVALO 
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P.: Quantas letras? Quais são?  Agora quantas sílabas? (sílaba é toda vez 

que a gente abre a boca).  Vamos ver: CA  VA  LO

P.: O nome VACA está no CAVALO?  (Escreveu no quadro e refletiu): 

                                                                 VACA
                                                                      CAVALO 

 A professora perguntou: 
P.: Vocês sabem de outra palavra que tenha CA? 

A.: VACA e CAVA.  (A professora aproveitou e escreveu no quadro: ) 

P.: A  VACA CAVA.. (Depois perguntou:) 

P.: Cava o quê? 

A.: .Cava no chão 

P.: O chão onde? 

A.: da rua. 

A professora escreveu: A VACA CAVA O CHÃO DA RUA DOS BOBOS. 

P.: Ta vendo como vocês já sabem fazer frases! 

Essa atividade de leitura de palavras estudadas nos cartazes envolveu a 

identificação de letras e de sílabas, a comparação de palavras com sílabas 

semelhantes, a identificação de sons em palavras, a contagem de letras e sílabas, a 

identificação de sílabas no começo e no final das palavras. É importante destacar 

que essas atividades foram realizadas de forma coletiva com a mediação da 

professora. Os alunos participavam através de questionamentos da professora. 

 As tarefas de classe e de casa, também envolviam a leitura ou escrita de 

palavras. No momento da correção, a professora fazia a comparação de palavras, a 

identificação de letras, a contagem de letras e sílabas, etc, como pode ser observado 

no exemplo a seguir: 

Tarefa de classe contendo um caça-palavras com as palavras 

da tarefa de casa: BOLO, BATATA, BANANA, BONECO e BOI. 

Os alunos deveriam encontrar e ler as palavras. As palavras 

correspondiam a desenhos existentes na folha. Durante a 
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intervenção, a professora ajudou os alunos a refletir sobre as 

semelhanças e diferenças sonora nas palavras, a partir de 

questionamentos.

Nas palavras BOI e BOLO, a professora levou os alunos a 

comparar a letra inicial das palavras com outras palavras 

escritas nos cartazes. As crianças levaram muito tempo para 

descobrir as palavras. A professora ajudou dizendo: 

P.: BOI se escreve com as letras B O I e está cruzada com 

BANANA.   

Durante a correção, a professora sempre fazia a comparação das palavras 

das tarefas com as palavras dos cartazes. Para achar a palavra BATATA, a 

professora disse: 

P.: Onde tem outro TA?  E responde: na palavra TATU. Onde está a palavra  

TATU? O TA do TATU? (apontando para as palavras do cartaz). 

Durante a realização das tarefas de classe, percebemos que havia um certo 

controle por parte da professora sobre a escrita dos alunos, inibindo de certa forma a 

escrita espontânea dos alunos, a tentativa de escrever sem medo de errar.  A 

professora exigia a escrita convencional das palavras, mesmo que eles não 

estivessem nessa condição. Percebemos alguns alunos na fase pré-silábica e 

silábica com dificuldade de realizar a tarefa, tendo em vista a distância entre a sua 

hipótese e a escrita convencional. 

As atividades de identificação envolveram, além da identificação de letras e de

sílabas nas palavras, a identificação de palavras no texto e de rimas entre palavras,

esta última apenas uma vez. A seguir apresentaremos um exemplo de atividade de 

identificação de palavras. 

Durante a leitura do texto “Hoje é domingo...” a professora questionou os 

alunos sobre as letras e as palavras: 
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P.: Onde está a palavra MUNDO?  (A professora mostrou a palavra no final do 

texto) e perguntou: 

P.: De quem é a letra M? 

A: Do MACACO 

P.: Como é o nome da letra? 

A.: EME. 

P.:  Onde está a palavra CACHIMBO? 

A.: Aqui.  (Outra criança termina a leitura antes do final da linha) a professora 

questiona:

P.: Já terminou? E esse que sobrou? 

P.: Com que letra começa a palavra? Só tem uma vez a palavra CACHIMBO? 

A.: Não 

P.: Onde está a outra?  Chamou outra criança para mostrar 

P.: E a palavra TOURO? Só tem uma? Chama outra criança para mostrar. 

A.: Aqui. 

P.: As palavras são iguais ou diferentes? As letras são iguais ou diferentes? 

A.:  Iguais. 

P.: E a palavra GENTE?

P.: No cartaz tem um dia da semana. Qual é? 

A.: DOMINGO. 

P.: Tem também um nome de animal, qual é? 

A.: TOURO. 

P.: Tem também um metal precioso, qual é esse metal? 

A: OURO 

 A professora marcou as três palavras e disse: 
P.: Tem uma palavra que tirando uma letra forma outra. 

A.: TOURO. 

P.: E a outra qual é? 

A.: OURO. 

P.: Certo, se tirar T fica?  OURO e se colocar o T fica? TOURO. 

Nesse trecho, a professora solicitou que os alunos identificassem algumas 

palavras da parlenda, mas não explorou ou pediu para que identificassem as 

palavras que rimavam.  A professora fez a comparação entre a palavra TOURO e 

OURO, por exemplo, mas no nível da presença ou ausência de uma letra (T), e não 

da presença de uma seqüência de letras iguais (OURO) que possuem o mesmo som 
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e que constituem uma rima. 

As atividades com rima, fundamental para a reflexão das partes sonoras da 

palavra e para a compreensão de um dos princípios do nosso sistema (relação 

grafofônica), foi realizada, de forma explícita, apenas em um momento, que envolveu 

a leitura de dois textos: “Jogo de bola” de Cecília Meireles e “Brinquedos” de José 

Paulo Paes. Em um desses textos, a professora aproveitou para explorar as rimas 

(amarela/Arabela e Raul/azul), limitando-se à identificação, conforme podemos 

verificar no trecho abaixo: 

A professora leu a poesia “Jogo de bola” com entonação. Depois

mostrou os poemas escritos numa folha, leu novamente e após a leitura 

perguntou:
P.: A 1ª poesia falava sobre o quê?  

A.: A bola.

P.: Qual era a cor da bola? Ela era de quem?

A.:  A azul de Raul.  

P.: E a outra, a amarela?

A.: Era de Arabela. 

P.: Azul rima com que, Raul ou Arabela? 

A.: com Raul. 

P.: E a amarela? 

A.: com Arabela. 

De acordo com Freitas (2004, p. 182), é necessário o reconhecimento de que 

uma palavra é, na verdade, um conjunto de sons (fonemas) que podem ser 

identificados (Que palavra rima com flor?) ou produzidos (Diga uma palavra que rime 

com golfinho).  As rimas podem ser de sílabas (Foca-Vaca), de unidades maiores 

que a sílaba ((balão – salão, chocolate – abacate) e de fonemas (Café-boné).

Portanto, as atividades em que as crianças sejam solicitadas a identificar e produzir 
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rimas podem contribuir para a percepção dos sons da fala e seus correspondentes 

escritos. Essas atividades, no entanto, eram pouco exploradas por Assunção. 

 A atividade de escrever palavras foi realizada em sete dos dez dias de 

observação. Ela tanto envolveu a escrita espontânea de palavras pelos alunos como 

a escrita de palavras de forma coletiva, com a mediação da professora. 

Descreveremos algumas dessas modalidades. 

 A escrita espontânea aconteceu em três dias: durante um ditado (Obs. 9) e 

nas tarefas de classe que envolviam um ditado mudo (obs 4 e 6). Após as crianças 

escreverem as palavras, a professora fez a correção coletiva, no momento em que, 

como já abordado, realizava outras atividades tais como a identificação de letras e 

sílabas, a comparação de palavras, contagem de letras e sílabas das palavras. A 

escrita coletiva foi feita em cinco momentos e no geral consistia na escrita de 

palavras retiradas de algum texto lido, tendo a professora como escriba. O exemplo a 

seguir ilustra essa situação: 

A partir da leitura do texto “Animais em extinção” da Revista Ciência 

Hoje (obs. 5), que tratava de alguns animais em extinção: a ARARA, o 

BEIJA-FLOR e o TATU CANASTRA, e após o trabalho de leitura e 

compreensão do texto, a professora pediu aos alunos que a ajudassem 

a escrever o nome dos animais que apareceram no texto, fazendo 

questionamentos.

Na palavra ARARA, perguntou:
P.: Quais são as letras? (Pede para procurar no alfabeto). Leva os alunos a 

refletir sobre os sons do /R/  

ARA (som fraco) 

RATO (som forte) 

Na palavra  BEIJA-FLOR, perguntou:
P.: São quantas palavras? São quantas sílabas? Começa com que letra?  

A.: A.  (A professora escreveu e perguntou: ) 

P.: E antes? E no meio? 
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A.: B 

P.: Se eu colocar A, fica /BAIJA/. Se eu colocar o E fica como? Vamos ver? 

Escreve BEI

P.: E o JÁ? 

A.: Ela colocou  BEI A Qual é a letrinha que está faltando? 

A.: G 

P.: Vamos ver como é que fica: BEIGA. É /já/ e não /ga/. Qual é a letra do 

/já/? E a palavra FLOR? ...  

A professora mandou os alunos procurarem as letras no alfabeto, 

dizendo que estava entre o E e o  G, e depois o O e o L. E disse: a 

outra letra a gente faz força na garganta, faz o som forçado do /R/ final. 

Em outra aula (Obs. 3), a professora solicitou que os alunos, em duplas, 

formassem palavras com o alfabeto móvel. Após organizar os alunos em duplas, 

entregou uma caixinha com o alfabeto móvel para cada uma e iniciou a atividade 

dizendo:

P.: Agora a gente vai construir os nomes Mico Maneco e Nona Maluca com o 

abecedário (em duplas).  

Uma dupla formou a palavra MICO. A professora perguntou:
P.: Quantas sílabas têm?  

Outra dupla escreveu MI. Ela disse: 
P.: A palavra é MI – CO.  (pronunciando silabicamente as palavras)   

 Eles mostraram a letra O. Uma das crianças (Alex de seis anos) juntou várias 

letras, colocando o M no início (MVRO). A professora formou, ela mesma, a palavra 

MICO e pediu para ele ler. Ele leu MICO no pedacinho MI, e MANECO no pedacinho 

CO. A professora fez novamente a leitura: /MI/ /CO/  e pediu para separar os sons 

com as letras que ele tinha selecionado. Ele separou MV  RO. A professora chamou 

a atenção para o quadro, colocou MI, foi junto de Alex e perguntou: 

P.:  Como escreve CO?

Depois perguntou: 
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P.:  Onde tem o CO?  (apontando no cartaz)  

Um aluno disse que tinha em CANECO. (ela perguntou): 

P.:  Onde é que está CANECO? Qual é a letra?  (e completou o nome MICO) 

Na hora do intervalo apenas as crianças alfabéticas tinham formado as 

palavras solicitadas. A professora estava ansiosa com a dificuldade dos alunos. Sua 

preocupação era com a escrita convencional das palavras, parecia não perceber os 

diferentes níveis de desenvolvimento da escrita das crianças.  

Quando voltaram do lanche, a professora retomou as duplas, depois foi ao 

quadro e escreveu as palavras com a participação das crianças alfabéticas. Em 

seguida, fez a comparação da palavra MONA (Mona Maluca, personagem de Mico 

Maneco) com BANANA, perguntando: 

P.: Na palavra BANANA tem quantos NA? E na palavra MONA? (analisou a 

palavra panela) 

P.: Na palavra PANELA tem o mesmo som?  (Aproveita para revisar os 

padrões: na, ne, ni, no, nu)

Podemos refletir sobre alguns aspectos dessa aula. A professora possibilitou 

que os alunos formassem, do seu jeito, palavras já trabalhadas (personagens da 

história lida). Os alunos formaram segundo suas hipóteses de escrita, mas a 

professora não se preocupou em identificá-las, preocupando-se com a escrita 

convencional. No momento da correção, ela realizou outras atividades, como a 

comparação de palavras (MONA, BANANA e PANELA), enfatizando e apontando 

para a presença de sílaba igual e diferente, retomando as famílias silábicas 

estudadas, no caso, o NA NE NI NO NU.

Percebemos um grande empenho da professora em relação às atividades que 

possibilitam a ampliação das experiências de letramento dos alunos (diversidade de 

gêneros textuais, lidos nos seus suportes originais) e a apropriação do Sistema de 
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Escrita Alfabética- SEA (atividades de identificação, comparação, contagem, 

formação de palavras etc.). Entretanto, percebemos, ainda, um certo apego em 

atividades de memorização das letras e de alguns padrões silábicos, principalmente 

nas atividades iniciais da rotina. Sentimos falta, no entanto, de um maior 

acompanhamento dos diferentes níveis de compreensão da escrita dos alunos, tendo 

em vista que esse acompanhamento poderia ajudá-la a direcionar as atividades, 

considerando as necessidades dos alunos.

 O Projeto “Alfabetizar com Sucesso” define como boas práticas de 

alfabetização, aquelas que inserem os educandos no mundo da escrita, através de 

atividades de leitura, compreensão e produção de textos, atividades de escrita de 

palavras selecionadas dos textos lidos pelas professoras ou do universo cultural dos 

alunos, com nomeação das letras e comparação entre partes das palavras 

salientando as semelhanças e diferenças entre as mesmas e atividades de estimulo 

à consciência metalingüística/consciência fonológica, que tivessem como objetivo 

estimular a atenção das crianças para as características sonoras das palavras e sua 

relação com a escrita. 

Como vimos anteriormente, no início da nossa coleta de dados havia 18 

alunos cadastrados na sala de Assunção, desses alunos, foram pré-testados apenas 

14 alunos. Esses foram pós-testados no final do mês de setembro, respondendo a 

um instrumento semelhante ao da pré-testagem, com escrita de palavras sem e com 

apoio de desenhos, identificação de sons iniciais e finais em palavras e leitura de 

palavras com apoio de figuras  (o instrumento que foi utilizado no turno da tarde no 

momento da pré-testagem, conforme modelo no capítulo anterior). O quadro abaixo 

apresenta o resultado das aprendizagens desses alunos durante esses quatro 

meses.
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3.1.3 Perfil de saída dos alunos

        Blocos I e II 
Nº de alunos por ní

de escrita
Nível de Escrita (ditado e escrita de palavras com apoio de 
figuras)

2 Pré-silábico (com uso de letras com traçado específico) 
0 Silábico quantitativo  
1 Silábico qualitativo  
5 Silábico-alfabético 
6 Alfabético 

 De acordo com o quadro acima, a turma apresentou um resultado diferente da 

testagem anterior. Dois alunos estavam no nível pré-silábicos, não havia alunos 

silábicos quantitativo, um aluno estava no nível silábico-qualitativo, cinco alunos 

estavam no nível silábico-alfabético e seis alunos estavam alfabéticos, 

representando, esses dois últimos níveis (silábico-alfabético e alfabético) um 

percentual de 78% dos alunos. 

Bloco III - Consciências fonológica 

No início da palavra No final da palavra 

          Bloco IV 

Desempenho na leitura de palavras % 

14 08 (de 56 certou 50 )  89,3 

 Quanto ao nível de consciência fonológica, conforme quadro acima, quatorze 

alunos tinham consciência dos sons no início das palavras e oito apresentavam 

consciência no final das palavras. Desses alunos, 89,3% apresentaram bom 

desempenho de leitura de palavras. 

 Percebemos, portanto, a evolução: os níveis pré-silábico, silábico-quantitativo 

e silábico-qualitativo (menor compreensão do sistema) diminuem de 09 para 03, 

enquanto que os níveis silábico-alfabético e alfabético (compreensão do sistema) 

aumentam de 08 para 11 alunos. Quanto à leitura de palavras, temos um avanço de 

55% para 89,3%, o que demonstra um avanço. 
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 Os resultados, de acordo com o quadro acima, revelam que, apesar do 

pequeno espaço de tempo (maio a setembro de 2006), houve um grande avanço nas 

aprendizagens dos alunos. 

3.2- Práticas de alfabetização da professora Ângela e a aprendizagem dos 

alunos sobre o Sistema de Notação Alfabética - SNA.  

3.2.1. Perfil de entrada dos alunos (26 alunos cadastrados) 

 O quadro a seguir apresenta, com base no Relatório Sintético fornecido pela 

Gerência de Avaliação da Secretaria de Educação Cultura e Esportes de PE, o 

número de alunos em cada nível de escrita. 

        Blocos I e II 

Nº de alunos por níve

escrita

Nível de Escrita (ditado e escrita de palavras com apoio de 

figuras)

10 Pré-silábico (com uso de letras com traçado específico) 

0 Silábico quantitativo  

4 Silábico qualitativo  

1 Silábico-alfabético 

8 Alfabético 

 Dos 26 alunos cadastrados, 23 alunos participaram da pré-testagem realizada 

em maio de 2006, através dos instrumentos descritos no capítulo anterior, que 

envolveu atividades de escrita de palavras com e sem apoio de desenho, de 

identificação de sons iniciais e finais em palavras e de leitura de palavras com apoio 

de desenhos. Os resultados revelaram, em relação ao I e II blocos, que 10 alunos 

estavam no nível pré-silábico com uso de letras com traçado específico; não havia 
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alunos no nível silábico quantitativo, 4 alunos estavam no nível silábico-qualitativo, 1 

aluno estava no nível silábico-alfabético e 8 alunos já estavam alfabéticos. Esses 

dois últimos níveis de escrita (silábico-alfabético e alfabético), representam um 

percentual de 39% dos alunos.

 Em relação aos blocos III e IV, níveis de consciência fonológica e 

desempenho em leitura de palavras, os resultados revelaram que dos 26 alunos 

participantes do teste, 22 demonstraram consciência dos sons no início das palavras 

e 16 tinham consciência no final das palavras e que 75% desses alunos conseguiram 

ter um bom desempenho na leitura das palavras, conforme quadro abaixo. 

Bloco III - Consciências fonológica 

No início da palavra No final da palavra 

          Bloco IV 

Desempenho na leitura de palavras % 

22 alunos acertaram 16 alunos acertaram 75,0 

 A seguir, apresentaremos a análise das observações da professora Ângela no 

que se refere às atividades de rotina, de leitura e produção de textos e de 

apropriação do Sistema de Notação Alfabética. 

3.2.2. Análise das observações: O que fazia e o que disse a professora Ângela? 

Foram realizadas dez observações de aulas da professora Ângela, no período 

de junho a agosto de 2006, com o objetivo de analisar como ela estava 

desenvolvendo sua prática relativa à alfabetização e ao letramento. Para cada 

observação, elaboramos um protocolo de aula e, a partir da análise do conjunto de 

protocolos, as atividades foram categorizadas nos seguintes eixos: atividades de 

rotina, atividades de leitura e escrita e atividades de apropriação do sistema de 



119

escrita alfabético (SEA). Em cada eixo, elencamos um conjunto de subcategorias, 

semelhantes às da professora anterior.  

A professora Ângela desenvolveu, durante os dias de observação, as 

seguintes atividades: 

Tabela IV 

Categoria/ Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total 

Atividades de Rotina 

Música do dia x x x        03 

Oração     x x X x x x x 07 

Exercícios de relaxamento     x x X x x x x 07 

Conversa informal sobre temas diversos x   x x X x x x x 08 

Recebimento e entrega do livro de empréstimo    x       01 

Preenchimento do calendário (com a participação do

alunos)

x x x x x X x x x x 10 

Leitura e compreensão de textos x  x x x X x  x  07 

Leitura do alfabeto, das sílabas e palavras estudada x x    X x    04 

Reconto do texto pelos alunos x       x   02 

Produção de textos x      x    02 

Tarefa de classe no livro/ no caderno  x x x x x X x x x x 10 

Lanche x x x x x X x x x x 10 

Correção da tarefa de classe x x x x x X x x x x 10 

Correção da tarefa de casa  x x x x x X x x  x 09 

Tarefa de casa x x x x x X x  x x 09 

Apresentamos a seguir a análise das atividades desenvolvidas pela professora 

Ângela durante as dez observações.

Atividades de rotina 

Ângela também seguia uma rotina durante as suas aulas. Como na entrada 

interna da escola havia um espaço amplo, as crianças entravam sempre em filas e a 

professora iniciava a aula pontualmente às 7h e 30 mim, com uma oração de 
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agradecimento ou pedindo proteção pelo dia ou a semana que se iniciava, ou pela 

saúde de uma amiga que estava doente. Ela rezava o “Pai nosso” ou fazia uma 

oração espontânea junto com os alunos (ela dizia e os alunos repetiam). Sobre a sua 

rotina diária, Ângela dizia: 

Eu me preocupo em ver o que ele trouxe de casa, o cotidiano 
dele, o que está acontecendo, na mídia, pra puxar tudo aquilo 
que ele ta vendo, como agora é a copa, então sempre existe 
isso não é? Fazer o placar e ver o que aconteceu pra ver como 
estão os jogadores, isso tudo, se choveu  muito, se encheu o 
canal como é que foi na sua casa, e daí eu desenvolvo o meu 
trabalho, tudinho, no meu dia a dia.. puxando muito do aluno. 
Tem atividades diárias, como você sabe, o calendário do dia o 
que aconteceu com o aluno, é centralizar o aluno, os dia da 
semana, o dia do mês, o nome do dia da semana  tudo aquilo 
... começa com o calendário. (Ângela) 

No entanto, conforme podemos perceber no quadro acima, as atividades não 

aconteciam sempre na mesma seqüência como na prática de Assunção. Após a 

oração, a professora, durante os três primeiros dias, cantou com os alunos e nos 

outros dias fez exercícios de relaxamento/alongamento. Após o momento inicial, a 

professora em todas as aulas conversou com os alunos, abordando temáticas de 

interesse da turma, tais como: os jogos da copa do mundo, as festas juninas, o final 

de semana (se tinham ido à igreja, sobre a importância de ter uma religião), 

violência, etc.. Percebemos, nesses momentos, que havia uma grande preocupação 

da professora com o resgate da fala das crianças. Eram momentos descontraídos, 

com muito diálogo entre a professora e os alunos. Depois, lia o calendário que 

estava afixado na parede, circulando o dia da semana com a participação dos alunos 

Nessa atividade a professora sempre perguntava: 

P.: Que dia é hoje? Estamos no começo ou no fim do mês? Por que 

estamos no fim? 

A.: Porque já estamos terminando.

Lê os dias do mês, a partir do 1º dia e pergunta: 

P.: E hoje? 
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A.:  27 

P.:  E ontem, foi quanto? 

A.:  26 

P.: Esse mês foi qual? E o próximo mês é qual? 

A.:  julho 

Não percebemos os quadros de controle da freqüência, da tarefa de casa e 

dos livros de literatura lidos, como na sala da professora Assunção, (os quadros de 

controle faziam parte dos instrumentos do monitoramento do Projeto)5. Quanto aos 

livros de literatura para empréstimo, observamos que em apenas um dia (obs. 4), a 

professora fez a troca com os alunos, no entanto esses livros eram utilizados durante 

as aulas, como veremos mais adiante.

A sala de aula era ampla e limpa e possuía nas paredes cartazes com os 

padrões silábicos estudados, os textos lidos e as embalagens de alimentos trazidos 

pelos alunos. Em duas observações (obs. 2 e 8), a professora realizou a leitura 

desses padrões silábicos e das palavras estudadas em aulas anteriores. As palavras 

eram compostas de padrões simples: MA, PA, TA, BA, CA e VA (consoante + vogal), 

com exceção das palavras com os dígrafos RR (barraco, carrapato, barro...), 

conforme verificamos no quadro abaixo: 

RATO PATO MALA TAPA BARRACO MALA 

BIRA PAPAI MAMÃE TAPETE CARRAPATO MALETA

PARA POTE MALETA TIO BARRO TATU 

MURO PAPO MATA TATO BURRO CUTIA 

RATA PIPA MACACO TETO SERRA CAVALO 

  MAMÃO  SOCORRO VACA 

Estavam afixados junto às palavras, os padrões referentes às mesmas. Os 

5 O Projeto Alfabetizar com Sucesso é monitorado pelo Sistema Ayrton Sena de Informações-SIASI, que 
controla a freqüência das professoras e alunos, a realização das tarefas de casa, a freqüência de leitura de livros 
de literatura, através de fichas preenchidas mensalmente. 
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padrões eram pa, pe, pi, po, pu, pão; ta, te, ti, to, tu, tão; ma, me, mi, mo, um, mão; 

ba, be, bi, bo, bu, bão. A leitura era feita pela professora, que apontava nos cartazes 

e à medida que lia, os alunos também participavam.  Em alguns momentos, ela 

solicitava a leitura individual de alguns alunos. Em uma das aulas observadas, a 

professora colocou na porta do armário o cartaz da LATA, junto com os outros 

cartazes das letras e famílias silábicas trabalhadas. Era o desenho da lata com o 

nome "milho" e os padrões silábicos: LA LE, LI, LO, LU. (obs 8). Os alunos leram 

silabando:

A.: mi - lho,

Depois a palavra: 

A.: la - ta.

Depois a professora leu junto com os alunos as sílabas:  la, le, li, lo, lu, lão e

perguntou:

P.:  Quem já comeu milho de latinha? Onde se coloca milho, em que 

comida? Os alunos respondem:  

A.: Na galinha, no cachorro quente, no arroz ...   

 Como vimos, as questões levantadas pela professora não contemplaram a 

reflexão da relação entre os sons e a grafia das palavras, limitando-se à leitura das 

sílabas e dos padrões silábico e à relação com o significado das palavras. Em outros 

momentos, a professora fazia a leitura dos padrões já estudados, relembrando o 

contexto em que cada padrão havia sido estudado, conforme podemos verificar no 

trecho abaixo (obs. 5): 

P.: MA da mala, de Cabe na Mala,  

P.: RA do rato, de O Rato roeu a roeu do rei de Roma. 

P.:  O rato faz bem ou mal? É útil ou é nocivo?

P.: E a vaca, faz mal ou faz bem? O que ela dá pra gente?  

A.: Leite.
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P.: Como é que se escreve  l- e- i- t- e?   

 Quando questionada sobre a escolha dos padrões silábicos que ela trabalha 

na sala de aula, se os mesmos seguem alguma seqüência  (do mais fácil para o mais 

difícil, da letra ...), a professora respondeu: 

Eu retiro geralmente desses livros infantis ou do poema dado, 
até de uma piada que chega na escola, até uma história 
contada pelo aluno, qual foi a história que você contou, que 
levou pra casa e que trouxe?...  Repito aquele que já trabalhei 
e só passo para um novo depois que aquele já está bem 
mastigadinho não é?  Esses padrões ...eu sei que tem tantos 
pra trabalhar não é? ... se já se trabalhou lá atrás pai eu não 
quero saber se já tem o p com a e c com a, eu vou fazendo a 
mistura, eu sei quantos falta  e quantos eu já trabalhei mas eu 
não sigo uma regra não. Mas não importa a ordem que eles 
vêm, eu sei que vou trabalhar tantos né? Eu sei que tem uma 
série, senão eu não vou conseguir alfabetizar né verdade? . 
Mas eu não sigo um esquema pra eles. Eles vão surgindo pra 
mim.

Insisti sobre a escolha dos padrões silábicos, se ela iniciava pelos padrões 

simples e depois os complexos, a professora disse: 

Pra mim, no caso meu, da 1ª série eu quero terminar com 
todos os simples, pra me preocupar com os padrões travados 
no próximo ano. Apesar de que eu já estou, à medida que eu 
vou lendo o enunciado, aqueles que já estão se apropriando 
eles já vão pegando outros por tabela. Tudo o que eu coloco na 
sala é lido. Tudo o que eu colocar na sala não deixa de ser lido 
pelo aluno. Todo enunciado com as letras, se aparece a 
palavra galinha, mesmo que eu não tenha trabalhado o padrão 
nha mas eu já vou lendo pra eles então, de tabela eles já vão 
também se apropriando daquilo. 

Na rotina sempre havia atividades de leitura. Os textos foram lidos em 

cartazes afixados no quadro ou escritos no quadro, com exceção do gênero história, 

lido em seu suporte próprio. O quadro V, mais adiante apresenta os textos lidos e 

escritos nas aulas observadas.  

Nas dez aulas observadas os alunos realizaram tarefas de classe. Essas 

tarefas eram escritas no quadro e copiadas pelos alunos no caderno e, em alguns 
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momentos, realizadas no livro de Português dos alunos, “Primeiros Textos-

Alfabetização” (obs. 3, 8, 9 e 10). As tarefas foram realizadas, individualmente, com a 

ajuda da professora ou de uma estagiária (do Curso Normal Médio), que estava na 

sala em alguns dias da semana. Quando não havia a leitura de textos, a atividade de 

classe acontecia logo no início da rotina. Durante as observações, as tarefas foram: 

bingo de palavras, completar palavras com letras que estavam faltando, formar 

frases a partir de palavras dadas, nomear figuras, formar palavras com o alfabeto 

móvel, separar e contar as letras de palavras de um poema, pesquisar palavras, 

circular palavras que terminavam iguais, realizar ditado de palavras estudadas, ligar 

palavras ao desenho correspondente, copiar os padrões silábicos, escrever 

individualmente palavras e frases no quadro a partir de sílabas estudadas ou do texto 

lido, copiar o texto lido preenchendo lacunas. Estas serão analisadas mais adiante, 

no tópico Atividades de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 

Os alunos não tinham recreio, saiam para o lanche e voltavam para continuar 

a tarefa de classe ou a sua correção. A correção era realizada coletivamente, e após 

a  correção, a professora ou a estagiária passava junto aos alunos para dar visto nos 

cadernos ou, durante a resolução, ajudá-los a escrever as palavras e a organizar o 

caderno.

Em relação às tarefas de casa, estas foram realizadas no livro de Português, 

Primeiros Textos-Alfabetização, em nove dos dez dias observados e, em apenas um 

dia, a professora entregou folhas com atividades diversificadas para os alunos que já 

sabiam ler. As tarefas foram: pintar as palavras que terminavam com sons parecidos, 

ligar palavras com sílabas semelhantes, escrever palavras que rimavam, escrever 

palavras de acordo com as figuras e completar palavras, ler uma canção, circular 

palavras e escrever outras com a mesma letra, formar palavras com as sílabas 
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selecionadas, completar o nome dos objetos que apareciam em uma gravura, 

destacar as vogais das palavras, escrever palavras que começavam com vogais, 

fazer a leitura de uma gravura e responder as questões de interpretação, completar 

uma quadrinha com palavras dadas, escrever ou completar palavras que rimavam 

com outra palavra ou frases que rimavam, entre outras. 

Observamos que a correção da tarefa de casa foi feita sempre no final da 

rotina, sendo realizada no início da aula em apenas dois dias (obs. 1 e 6). A correção 

era feita de forma coletiva com a participação dos alunos e individualmente pela 

professora, após a correção coletiva. Após a correção da tarefa, a professora 

explicava a tarefa de casa. 

Como podemos perceber, durante todas as atividades da rotina diária, a 

professora preocupou-se com a leitura e escrita de palavras e para ensiná-las, 

encaminhou atividades que levavam os alunos a ler e escrever letras, sílabas e 

palavras, identificando, completando palavras, ligando palavras etc., conforme 

relatamos acima.  Percebemos, também, que era na tarefa de classe e de casa que 

a sistematização da escrita acontecia com maior freqüência. Essas atividades serão 

analisadas posteriormente. 

A seguir, discorreremos sobre as atividades de leitura e produção de textos e 

atividades que envolveram a apropriação do sistema de escrita alfabética.

Atividades de Leitura e Produção de textos 

Durante as dez observações à professora leu gêneros textuais diversos: 

histórias, trava-linguas, cantigas de ninar, poemas, música, piada, parlenda, 

conforme podemos verificar no quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2 - Textos lidos e produzidos nas dez aulas 
Atividades de leitura e Produção de textos 

Leitura Produção/gênero 
Obs. Suporte Gênero textual Título/tema  
01 Livro (lit.) História/  Reconto oral O Barraco do Carrapato  
02  Dramatização    
03 Cartaz Trava-língua O rato roeu a roupa do rei de

Roma
04 Cartaz (liv) Cantiga de Ninar 

Poema
Boi, Boi/ Ciranda Cirandinha
flor amarela 

05 Cartaz Música 
Piada

A taça do mundo é nossa 
Rindo à toa 

06 No quadro Música Cai, cai balão Lista 
07 Livro (lit.) História Uma arara e sete papagaios Lista
08  Reconto oral   
09 Cartaz(liv) Parlenda Hoje é domingo  
10 Aviso    

Em relação aos textos que utilizava nas atividades de leituras, Ângela fez o 

seguinte comentário durante a entrevista:

Gosto muito de trabalhar com livro infantil. Os meninos gostam 
muito, porque tem bichos, tem tudo ali numa situação didática 
que me deixa muito a vontade. Eu gosto de tá atrelada a isso: 
um livro infantil, um texto de literatura infantil. Por isso eu gostei 
muito do trabalho do Projeto Alfabetizar, porque eu via muito 
isso, pra mim  ... me deixou bem a par disso ai, o que podia 
fazer com o livro infantil. 

A leitura de textos não acontecia numa seqüência fixa, podia ser realizada no 

início da rotina ou após a correção da tarefa de casa, ou ainda como tarefa de 

classe, acompanhada de questões relacionadas à escrita de letras e palavras, 

dependendo da natureza do gênero textual lido. 

Na tabela a seguir, verificamos a freqüência em que essas atividades 

aconteceram durante as dez aulas observadas. 
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Tabela V 

Categoria/ Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total 

Atividades de leitura e produção de texto

Leitura coletiva de texto pela professora com a 

participação dos alunos  

x  x x x x x  x  07 

Leitura individual do texto pelos alunos (nas pala- 

vras  ou imagens) 

Interpretação/ reconstituição coletiva do texto x x x x x  x   x 07 

Reconto oral do texto x       x   02 

Produção coletiva de texto com escrita no quadro 

 pela professora 

     x x    02 

De acordo com o quadro acima, percebemos que das dez observações, em 07 

a professora fez leitura de textos. As leituras foram feitas sempre pela professora 

com a participação dos alunos e, dependendo do gênero textual e do objetivo da 

leitura, aconteciam encaminhamentos diversificados.   Quando a professora fez a 

leitura de histórias, “O barraco do carrapato”, por exemplo, a professora fez a 

interpretação oral e a dramatização do texto e encaminhou a escrita do reconto da 

história; e na leitura de “Uma arara e sete papagaios”, após a interpretação, foi 

realizado o reconto oral. Ela iniciou a leitura solicitando a participação individual dos 

alunos, resgatando seus conhecimentos prévios. Os que ainda não sabiam ler, 

faziam a leitura através das ilustrações. O trecho abaixo ilustra a forma como a 

leitura dos livros da coleção Mico Maneco era feita: 

Na leitura do texto “Uma arara e sete papagaios” a professora pegou o livro e 

perguntou:

P.:  Quem é esse menino aqui na capa? 

A.: O índio Poti. 

P.: Como é que Poti? Está aqui no livro. Olhe o rosto dele, está triste ou 

alegre?

A.: Alegre 
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P.: Como é o cabelo dele? Quem aqui na sala parece com um índio? Quem 

tem o cabelo liso? 

A.: Glaudistone 

P.: Como é o nome da autora? Todo mundo já sabe não é?  (Os livros do 

Mico Maneco são da mesma autora e do mesmo ilustrador)  

P.: Como é o nome deles? 

A.: Ana Maria Machado e Claudius 

P.: O menino está com as mãos aonde? 

A.: Nos ouvidos, assim (faz o gesto). 

P.: Querem saber porquê? Vamos ouvir a história? 

P.: Vocês sabiam que papagaio é da cor da Bandeira do Brasil? São quantos 

animais na história? 

A.: São oito. Uma arara e sete papagaios. 

P.: O que aconteceu aqui?  Que animal é esse? 

P.: Ele encontrou o quê? 

A.: Encontrou uma Arara. 

P.: Índio vive aonde? 

A.: Na floresta.

P.: O que é a taba?

A.: É a casa dos índios. 

P.: Como foi que o índio levou a Arara? (mostra a Arara no dedo do índio). 

P.: Onde a Arara foi encontrada, longe ou perto da casa do índio? Onde eles 

estão agora, perto da casa dele?  (volta ao texto).  

Os alunos aproveitaram para contar suas histórias de passarinho que ficava 

na gaiola, de gato que comeu o passarinho. A professora falou que os passarinhos 

não deviam ficar na gaiola porque eles ficavam tristes e conversou sobre a cadeia 

alimentar. Como vimos no trecho acima, há um clima de descontração entre 

professara e alunos durante a leitura. A professora procura oportunizar a fala dos 

alunos, incentivando aqueles que não falam a contar suas histórias. Aproveita 

também para discutir valores, através de temas como ecologia, respeito aos animais, 

entre outros.
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Os textos Cantigas de Roda e de Ninar (Boi, Boi e Ciranda Cirandinha), e o 

poema (A flor Amarela), foram retirados do livro didático e lidos em cartazes afixados 

no quadro. A leitura foi feita apontando as palavras, com a participação dos alunos e, 

em alguns momentos, a professora solicitava aos alunos que já sabiam ler, que 

lessem individualmente. Ela ressaltava que na fala pronunciávamos as palavras de 

forma agarrada e que na escrita estas não podiam ficar agarradas, porque senão a 

gente não conseguiria ler. As cantigas de ninar foram lidas e cantadas, e depois a 

professora perguntou: 

P.: Qual a diferença entre as duas cantigas? 

A.: Uma é de colocar criança para dormir e a outra é de brincar de roda. 

P.: A cantiga de ninar é para cantar bem baixinho. 

Quanto ao poema “Flor Amarela”, a professora escreveu o texto no quadro e 

leu apontando as palavras. Depois perguntou se os alunos conheciam flores 

amarelas e de outras cores. Eles falaram de flores vermelhas, azuis, brancas. Um 

aluno falou de flor preta. A professora disse que não existia flor preta e que as flores 

eram criadas por Deus.  Depois perguntou: 

P.: Para que servem as flores? 

A.: Pra quando as pessoas morrem, pra quando vai casar. 

P.: Onde usa flores quando vai casar? 

A.: Enche de flores na casa da noiva. Onde a noiva vai casar. 

P.: Isso mesmo, na igreja, no buquê da noiva, também pra dar de presente à 

namorada, à esposa, também ao marido. Um aluno pergunta: 

A.: Quem manda na casa é a mulher tia? 

P.: Quem Deus colocou primeiro na Terra? 

A.: Foi a mulher. 

A.: Foi o homem, a mulher foi feita de um pedacinho da costela do homem. 

Em relação ao texto “Cai, Cai, Balão” (obs. 6), a professora pediu para os 

alunos cantarem a música e, à medida que cantavam, ela ia apontando as palavras. 
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O texto estava escrito em um cartaz. Depois perguntou se eles sabiam outras 

músicas de São João. Um dos alunos lembrou de "Pula a fogueira Iaiá" e cantou a 

música. Outro cantou "Com a filha de João" Os alunos cantaram as músicas que 

conheciam, a professora não escreveu a letra dessas músicas no quadro e 

encaminhou uma atividade de escrita de uma lista de palavras, dizendo: 

P.: Vou listar algumas palavras. Falamos em fogos, como é que se escreve 

fogos?

A.: f o g o s (dizendo letra por letra) 

(As palavras da lista foram: fogos, fogueira, bandeira, quadrilha, matuto, 

milho, canjica, pamonha, tapioca, dança e bolo). 

 Depois fez a leitura de cada palavra sublinhando toda palavra, e comentou: 

P.: Fizemos uma lista de nomes de palavras juninas. Quando é que 

escrevemos listas em nossa casa? 

A.: Quando vamos fazer compras. 

P.: Quando vamos à feira, listamos o que vamos comprar. 

Na leitura de texto "O Barraco do Carrapato", a professora mostrou a capa do 

livro e pediu para os alunos recontarem a história.  Eles iam lembrando e os outros 

ajudando. Depois a professora resolveu retomar a história escrevendo no quadro e 

perguntando:

P.: O que aconteceu depois ...   (Os alunos disseram)     

P.: Que foi que ela perguntou ao burro?

P.: Esse nome (você) tá escondendo o nome de quem?  

P.: A sapa foi...  (mostra a gravura)   a carroça estava dando supapo) 

P.: Será que ela gostou? 

A.: Não.  (Fez a leitura novamente): 

P.: Quando eu fico toda dolorida é porque eu estou com... 

A.: Com dor. 

P.: Quando ela desistiu,  quem foi que chegou? 

A.: O sapo 

 Percebemos, no entanto, que mesmo sendo do gênero história, o texto servia 
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também a outros propósitos. A professora à medida que levantou questões para 

garantir a compreensão do texto, fez questionamento sobre palavras maiores e 

menores, sobre a pontuação e a ortografia das palavras, conforme verificamos 

abaixo:

P.: Qual é a palavra maior: ela ou encontrou?  
A.: Encontrou. 

P.: Por que é maior? 

A.: Porque tem mais letras.    
P.: Vamos ler?    (fez a leitura marcando cada sílaba e perguntou); 

P.: Falta o ponto da pergunta, o ponto de interrogação. (e coloca (?) diz que 

toda vez que a gente vê esse ponto é uma pergunta). 

Chamou a atenção do rr e leu a frase com os alunos 

Percebemos que as atividades de leitura de textos, como a descrita acima, 

envolviam também um trabalho com as palavras, promovendo a reflexão sobre 

princípios do nosso SEA. É sobre esse trabalho que falaremos na seção a seguir.

Atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

Assim como na prática da professora Assunção, a ênfase da professora 

Ângela também era nas atividades de apropriação do SEA. Durante os dez dias de 

aulas observadas, a professora Ângela realizou as seguintes atividades de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética: 
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Tabela VI 

Categoria/ Observação 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 total

Atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabético 

Leitura das letras do alfabeto com ajuda da professora x x      x  x 04 

Leitura de sílabas com ou sem ajuda da professora x x   X   x    04 

Leitura de palavras com ou sem ajuda da professora  x x X X X x x x x 09 

Leitura de frases individual ou coletiva        x     01 

Escrita de palavras com ajuda da professora         x    01 

Escrita de palavra como souber     x   x   02 

Escrita de palavras com a sílaba final semelhante  x         01 

Escrita de frase com ou sem ajuda da professora  x      x   02 

Cópia de sílabas/ letras     x X     02 

Cópia de palavra no caderno                                   x x X x X   x  06 

Cópia de frases/texto                                              x x x        03 

Contagem das letras de palavras    X       01 

Contagem das sílabas de palavras      X x    02 

Partição escrita de palavras em sílabas    X       01 

Identificação de letras em posição inicial, medial 

 e final 

x x x  x  x   x 06 

Identificação de letras e silabas (iguais) em palavras, s

com e sem correspondência escrita 

        x  01 

Identificação de sílabas (em posição inicial, medial e 

final) com correspondência escrita 

    x      01 

Identificação de palavra que possua a letra x (em  

Posição inicial, medial e final) 

    x      01 

Identificação de rima/ aliteração com e sem correspon

Dência escrita 

 x  X x      03 

Identificação de sinais de pontuação    X       01 

Exploração de dígrafos  rr/ ss                          x x x  x      04 

Comparação de palavras quanto ao número de letras    X x      02 

Comparação de palavras com sílabas/letra iniciais/ 

final diferentes 

    x      01 

Comparação de palavras com sílaba inicial/ final  

Semelhante

    x      01 
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Comparação de palavras quanto ao tamanho x   X       02 

Exploração da pontuação/ concordância  x      x   02 

Completar com letras  x  X  X     03 

Formação de palavras com o uso do alfabeto móvel          x 01 

Como dissemos acima, a professora nas atividades de leitura de textos, após 

realizar a compreensão oral do texto, encaminhava atividades (nas tarefas de classe 

e de casa) de leitura e escrita de palavras. Na correção dessas atividades ela fazia 

questionamentos levando os alunos a identificar letras, sílabas e palavras; comparar 

palavras quanto às letras iniciais e finais e quanto ao número de letras e sílabas; 

fazer composição e decomposição de palavras, etc. Percebemos, de acordo com o 

quadro acima, que as atividades de leitura foram as mais freqüentes, principalmente 

a leitura de palavras com ou sem ajuda da professora, realizada em nove dias. Já a 

Leitura das letras do alfabeto e de sílaba foram realizadas em quatro dias. A seguir 

selecionamos alguns trechos que exemplificam como essas atividades foram 

desenvolvidas na sala de aula.

Na realização de um bingo, em duas aulas (obs. 2 e 9), a  chamada das 

palavras exigia que os alunos lessem as palavras e as marcassem na cartela. As 

palavras foram lidas antes, depois cada aluno recebeu uma cartela com 04 palavras, 

devendo marcar de acordo com a chamada. A professora chamava: 

P.: Quem tem a palavra Roma? 

Os alunos que tinham essa palavra, marcaram em suas cartelas. 

 Em outra observação, a professora mostrou algumas figuras e pediu à 

estagiária  para escrever o nome delas no quadro, com a ajuda das crianças, que 

iam dizendo as letras das palavras (as palavras foram: picolé, tatu, mala, cavalo, 

sapato, macaco, apito e pote). Depois de escritas no quadro, as crianças escolhiam 
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quatro e copiaram em suas cartelas. Batia quem marcasse as quatro palavras 

primeiro.

 Nessa mesma atividade, a professora pediu para os alunos escreverem os 

nomes ao lado dos desenhos. A primeira criança escreveu para o desenho do apito, 

as letras AIO, demonstrando estar na fase silábica. A professora não refletiu com a 

criança sobre a escrita da palavra, ignorando sua hipótese.

 Em uma atividade de leitura de palavras (Obs . 8), a professora pegou um 

papel com palavras dobradas em sílabas e foi abrindo sílaba por sílaba, e os alunos 

iam lendo as sílabas. Depois a professora chamou o aluno para escrever a palavra 

no quadro. As palavras foram: 

TA PI O CA 

                       

PA PA GA IOS 

Na leitura da palavra ARARA, a professora escreveu as três primeiras letras 

(ARA) e depois perguntou:

P.: Que palavra é essa?: 

Os alunos falaram: 

A: ARARA  

Ela mostrou a última sílaba e confirmou a palavra ARARA. Chamou outra 

criança para escrever uma nova palavra no quadro, mostrando a 1ª sílaba TA, e a 

outra sílaba BA. Os alunos disseram:  

A.: TABA 

Dando continuidade, mostrou a sílaba BO, depois a NI, e a TA, e mandou um 

aluno escrever no quadro a palavra. Ele escreveu olhando o modelo. A professora 

ajudou o aluno a ler de forma silábica: 

P.:  BO bo NI ni TA ta.
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Nessa atividade, percebemos que o que a professora chama de escrita de 

palavras é, na realidade, cópia de palavras a partir das sílabas das mesmas. As 

crianças eram colocadas em situação de leitura de palavras e não de escrita. Só 

escreviam as crianças que já estavam alfabéticas.

As atividades de identificação de letras apareceram em 7 das 10 aulas (70% 

das aulas), já a identificação de sílabas foi realizada em apenas uma aula e a 

identificação de rimas em 3 dias. Exemplificaremos, a seguir, cada uma dessas 

atividades.

As tarefas de identificação de letras, em geral, envolviam a leitura de palavras 

e das letras que as compunham, como no caso abaixo: 

A professora pediu para formar frases com palavras dadas e na leitura 

das palavras ia perguntando o nome das letras. As palavras foram: 

burro e sapo.
P.: Que letra é essa?                              

A.: B 

P.: E essa? 

A.: U 

P.: Vamos ver a palavra toda. 

A.: BURRO        
P.: Veja dois erres, veja a garganta treme, na frase vai ter a palavra  burro.  

 Outra atividade de classe solicitava que as crianças ligassem palavras ao 

desenho e pintassem a letra N. As palavras eram: navio, janela, ninho, (tucano e 

nuvem). A professora disse: 

P.: É pra marcar o N de Navio, em janela.  Onde está o N? e Ninho? e 

Tucano?. (marcando a letra N em cada uma das palavras). 

 Agora, copie as sílabas que você pintou: 
NA, NE, NI, NO, e perguntou: 

P.: Isso foi o quê? A família do N, as consoantes com vogais, a família do na, 

ne, ni, no, nu. 
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 Já as atividades que envolviam rimas foram, no geral, retiradas do livro 

didático6. A professora, no entanto, estava mais preocupada com as sílabas finais 

das palavras do que com o segmento sonoro que caracterizava a rima. Para mostrar 

como a professora encaminhava essas atividades, selecionamos alguns trechos de 

aulas:

 Na correção da tarefa de casa (obs. 2), na atividade com a canção  “Boi, Boi 

Da Cara Preta”, ela disse que era para cantar baixinho, que essa música era cantada 

devagar e baixinho, que ninar significava dormir, e perguntou:

P.: Qual foi a palavrinha que rimou.

 Dois alunos descobriram: preta rimando com careta. A professora apenas  

circulou as palavras. Era para pintar as palavras que rimavam com CARETA. A 

professora escreveu no quadro as palavras: PRETA, CARETA, MALETA, CHUPETA, e 

disse que todas as palavras rimavam porque terminavam com TA.

Depois perguntou: 
P.:  Para que serve a rima?  E respondeu: 

P.: A rima serve para fazer poesia e música. Um aluno disse: 

P.: Rima com ATLETA   (ela respondeu:) 

P.: Não. Terminava com TA, mas não rima.

A professora disse que não rimava mas não explicou o porquê. Ela parecia não 

perceber a rima /eta/. Na 2ª questão, ligar as palavras parecidas: 

Gola   mato 

Gato   vela 

Fivela   bola 

Pelo   lata 

Batata   camelo 

6 A unidade do livro era “Você gosta de brincar com o som das palavras? Neste Módulo você vai 
trabalhar com canções, parlendas e trava-linguas” . LEITE,  MORELLI e GUIMARÃES. 2001.  
Primeiros Textos – Alfabetização. P. 56 A 76. 
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A professora leu os dois grupos de palavras, depois perguntou as palavras que 

combinavam. Alguns alunos marcaram sozinhos, outros precisaram de ajuda das 

estagiárias. À medida que ela ia ajudando a encontrar as palavras que combinavam 

(rimavam), a professora marcava as sílabas iguais, circulando nos pares de palavras 

as sílabas: ( la, to, la, lo, ta). 

Percebemos, nesses exemplos, que a professora demonstrou 

desconhecimento em relação à rima, não percebendo que nessas atividades o 

segmento sonoro que rimava era maior que a última sílaba (as rimas eram ato, ela, 

ola, ata, elo). 

 Na atividade com o Poema “A flor amarela”, novamente surgiu o trabalho com 

rimas, no entanto a professora limitou-se a perguntar: 

P.: Arabela combina com amarela? 

A.:Combina 

P.: Por que? 

A.: Porque termina com LA. (E disse) 

P.: Agora vou circular o LA das palavras do poema. 

 Ela, então, escreveu palavras do poema no quadro e circulou o LA das 

palavras. As palavras foram: JANELA/  BELA/   ARABELA/   AQUELA /  AMARELA 

Este momento poderia ter sido muito rico com a exploração de rimas (janela/ 

bela/ Arabela/ aquela/ amarela) e aliterações (Arabela/ aquela/ amarela). A 

professora não fez o trabalho de análise fonológica que o texto possibilitava, não 

oportunizando a descoberta das rimas no poema, nem em outras palavras. A ênfase 

era apenas no padrão silábico, como nas outras atividades. Os alunos não eram 

levados a refletir sobre as palavras que rimavam que, por possuírem a mesma 

seqüência de sons, também terminavam com a mesma seqüência de letras. 

Em outras atividades que permitiriam a exploração de rimas, a professora 
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limitou-se à identificação de letras, como no exemplo a seguir:  

Na leitura da parlenda “Hoje é domingo” (obs. 9), a professora destacou as palavras: 

DOMINGO/  BARRO/ OURO /VALENTE/ GENTE/ FRACO/ FUNDO/ MUNDO, escrevendo-

as no quadro. Depois fez a leitura das palavras, perguntando:

P.: Qual é a última letrinha dessas palavras? 

A.: O e  E 

P.: Quais são as palavras que tem a última letra diferente? 

A.: Valente e Gente. 

Durante as aulas observadas, os alunos foram solicitados, também, a copiar 

palavras, frases e textos em 7 dias. Essas atividades eram realizadas em tarefas de 

classe no caderno, colocadas no quadro. Nesses momentos, a professora sempre 

fazia intervenções, indo junto às crianças para observar a letra, as palavras, o 

parágrafo, as linhas do caderno.  Durante a intervenção ela aproveitava para pedir 

que lessem o que estava escrito, ajudando-os. 

As atividades de comparação de palavras quanto ao número de letras, ou de 

palavras com sílaba/letra inicial/final diferentes, ou de palavras quanto ao tamanho 

aconteceram em apenas 3 dias (obs. 1, 4, 5). Os trechos seguintes mostram como 

essas atividades foram realizadas: 

Durante o reconto do texto (0bs. 1) a professora fez comparação de palavras 

questionando:

P.: Qual é a palavra maior: ela ou encontrou?

A.: Encontrou. 

P.: Por que é maior? 

A.: Porque tem mais letras. 

P.: :  "A flor", qual é a palavra maior "A" ou "flor"?  

A.: flor. 

P.: Por que flor é maior? 

A.: Porque a letra é maior. 
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P.: É porque a letra é maior? 

A.: Não. 

P.: Claro que não, é porque tem mais .... 

A.: letras. 

Essa atividade envolveu a comparação de palavras quanto ao tamanho. Ouras 

envolveram uma reflexão sobre palavras que possuem letras iniciais iguais, como a 

seguinte:

Na leitura da canção “A taça do mundo é nossa” (obs. 5), a professora 

compara as palavras POSSA e NOSSA, perguntando: 
P.: Com que letra começa a primeira palavra? E a segunda? 

A.: Com P e com N. 

P.: O que elas tem de igual e o que elas tem de diferente? 

A.: Só muda o P e o N  

 A atividade poderia ter envolvido uma reflexão sobre rimas, e a professora 

inclusive perguntou sobre o que as palavras tinham de iguais, mas a ênfase foi nas 

letras iniciais diferentes. 

 As atividades de escrita de palavras apareceram apenas em quatro aulas, e

foram escritas no momento do ditado (obs). O ditado era de palavras com padrões 

simples (mola, bola, ralo, bala), e estudadas anteriormente, confirmando que 

algumas crenças (“primeiro aprende-se os padrões simples e depois os complexos”, 

“os padrões simples são mais fáceis, aprende-se por memorização”) ainda estão 

presentes nas práticas escolares. A categoria escrita com ajuda esteve presente no 

momento em que a professora entregava o alfabeto móvel para as crianças 

escreverem palavras. A professora guiava a escrita das crianças perguntando sobre 

as letras e sílabas e informando quando eles não acertavam. Em uma aula, a 

professora pediu para os alunos formarem palavras (abacaxi, sapo, pião, rolo, vaca, 
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peru, bule, pato, pirulito, pipa, balão, pipoca, panela, tapete, lua, lata, banana,

peteca), distribuídas em cartelas com desenhos. A professora foi junto das crianças, 

fazendo intervenções:

P.: "Como é que começa, com que letra?".  

  Na palavra PANELA, perguntou:  
P.: Cadê o LA?

A menina mostrou PA. A professora pediu para ler: PA NE LA, apontando as 

sílabas e perguntou novamente:  

P.: E o LA?

A menina entregou a letra L, ela perguntou: 

P.: É só essa letra, o LA?

A menina entregou o A. 

P.: E o NE?  

A menina entregou o N. Ela novamente questionou: 

 P.: É só uma?

 A menina entregou o E 

Em relação ao trabalho com alfabeto móvel a professora disse: 

Gosto muito de trabalhar com o alfabeto móvel, com ele você 
conta e junta as letrinhas formando palavras e produz frases. O 
alfabeto móvel foi um achado!  Eu já fazia assim ... dava mais 
trabalho porque ele vinha picotado pra recortar e agora já vem 
no saquinho E me deixa mais livre né?  

 Em outra aula com o alfabeto móvel, a professora limitou-se à identificação 

de letras do alfabeto e em suas intervenções, pegava as letras e as entregava as 

crianças para que elas formassem as palavras.  Foi junto de um grupo de alunos e 

ajudou a pegar as letras BARR e perguntou:

P.: Cadê o O?

A criança pegou a letra e ela pediu para ele  lê.  A criança leu as letras 

B A R R O. A professora formou a palavra  BURRO, dizendo:  
P.: Vou trocar uma letrinha e vai formar outra palavra. Tire o B, tire o O e 

coloque no começo ORR, coloque na frente, antes do O a letra M e no fim 

outro O, os alfabéticos leram: MORRO.  
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Surgiram outras palavras:  JARRO   CARRO   BARRO. 

P.: Coloque agora S de sapato,  junto do S a letrinha E. Como é que ficou? 

A.: SE 

P.: Agora coloque dois /R/ e agora A Leiam: 

A.: SERRA. 

Nessa atividade a professora compõe e decompõe palavras a partir da troca 

das letras iniciais das palavras. Percebemos em todas as observações um trabalho 

centrado na palavra.  No entanto, a professora afirma:

Eu trabalho com a silabação, gosto muito apesar de dizer que 
já tá muito antiquado, mas eu gosto, pra mim não pode existir 
sem você partir da sílaba e depois juntar e depois partir de 
novo trabalho com... gosto muito de fazer tanto de letra como 
de palavras. Depois que eu faço tudo isso eu parto para uma 
frase e volto pra o texto e reconto novamente aquela história. 
Meu trabalho é assim, só vendo.

 Percebemos, algumas vezes, que a professora tinha uma grande dificuldade 

de distinguir a escrita com a cópia de palavras. A escrita de palavras, de fato, se 

efetivou em apenas dois momentos, no momento do ditado (escrita espontânea) e 

em um dos momentos em que as crianças formaram palavras utilizando o alfabeto 

móvel, como podemos verificar acima.  

As atividades de Contagem das letras e de sílabas das palavras apareceram 

em três aulas das dez aulas observadas. Na questão separe as letras das palavras e 

conte quantas são (obs. 4), a professora leu o enunciado, dizendo: 

P.:  Eu estou pedindo duas coisas: separar as letras e contar as letras como 

no exemplo, e perguntou: Na paLavra MAMADEIRA (a atividade era para 

completar com as vogais), quais foram as letras que estavam faltando?  

Alunos: a  e  i 
A.: Mamadeira 

P.: Que letrinhas estão faltando? 

P.: Vamos ver?  Ma/ ma/ dei /ra    
P.: Tem quantas sílabas? Quais foram as letras que estavam faltando?  

A.: a  e  i 
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Observamos que as atividades de Partição oral e escrita de palavras 

estiveram presentes em apenas uma aula. Verificamos que durante as dez aulas a 

partição aconteceu apenas em relação às letras e que a partição em sílabas não foi 

realizada, apesar de ser freqüente em livros didáticos de alfabetização.

 Enfim, destacamos que a professora não esteve presa apenas ao trabalho 

com a palavra, pois em suas aulas ela oportunizou a leitura de textos de gêneros 

adequados à faixa etária dos alunos e apropriados ao trabalho da alfabetização.  

Essa professora, de acordo com a classificação de Albuquerque, Ferreira e 

Morais (2006), apresentava uma prática sistemática de alfabetização, desenvolvendo 

atividades de apropriação do SEA, além de atividades de leitura e escrita de textos 

de diferentes gêneros. Em relação às atividades de apropriação do SEA, ela propõe 

atividades diversificadas: de leitura, identificação e cópia de palavras, com maior 

freqüência como vimos anteriormente, e as atividades de comparação, contagem e 

partição em menor quantidade. Percebemos, no entanto, um certo apego na 

repetição e memorização de letras e, principalmente, de sílabas. Além disso, 

sentimos falta de um acompanhamento mais individualizado, em relação à 

identificação dos níveis de aprendizagem dos alunos (suas hipóteses de escrita). 

Consideramos que esse conhecimento ajudaria a professora a diversificar as 

atividades e com isso atender mais especificamente as diferentes necessidades. 

Como vimos anteriormente, no início da nossa coleta de dados, havia 26 

alunos cadastrados na sala de Ângela, desses alunos, foram pré-testados apenas 23 

alunos. Esses foram pós-testados no final do mês de setembro, respondendo a um 

instrumento semelhante ao da pré-testagem, com escrita de palavras sem e com 

apoio de desenhos, identificação de sons iniciais e finais em palavras e leitura de 
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palavras com apoio de figuras (o instrumento que foi utilizado no turno da tarde, no 

momento da pré-testagem, conforme modelo no capítulo anterior. O quadro abaixo 

apresenta o resultado das aprendizagens desses alunos durante esses quatro 

meses).

3.2.3. Perfil de saída dos alunos

        Blocos I e II 
Nº de alunos por níve

escrita
Nível de Escrita (escrita de palavras sem e com apoio de figuras)

4 Pré-silábico (com uso de letras com traçado específico) 
0 Silábico quantitativo  
1 Silábico qualitativo  
7 Silábico-alfabético 

11 Alfabético 

De acordo com o quadro acima, em setembro esses alunos evoluíram: dos 

dez alunos pré-silábicos, apenas quatro permaneceram nesse nível, não 

compreendendo que a escrita é a notação da pauta sonora das palavras. Dos quatro 

alunos silábicos, apenas um continuou com essa hipótese. A maioria dos alunos da 

turma atingiu os níveis mais elevados (silábico-alfabético e alfabético) representando 

um percentual de 78% dos alunos nesses níveis.. 

 Quanto ao nível de consciência fonológica, dos vinte três alunos testados, 

vinte demonstraram ter consciência dos sons no início das palavras e quinze alunos 

demonstram essa consciência no final das palavras. Em relação à leitura de palavras 

(92 palavras deveriam ser lidas por todos os alunos), no início foram lidas 75% das 

palavras e no segundo momento da testagem, os alunos conseguiram ler 84 

palavras, representando um percentual de 91,3% das palavras, conforme quadro 

abaixo, o que demonstra um grande avanço. 
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Bloco III - Consciência fonológica 
No início da palavra No final da palavra 

          Bloco IV 
Desempenho na escrita de palavras % 

20 alunos acertaram 15 alunos acertaram (de 92 palavras acertaram 84) 91,3% 

 Os resultados, de acordo com o quadro acima, revelam que, apesar do 

pequeno espaço de tempo (maio a setembro de 2006), houve um avanço nas 

aprendizagens dos alunos, o que significa que a realização de um trabalho 

sistemático envolvendo atividades de apropriação do SEA é importante. Acreditamos 

que se essas atividades envolvessem mais uma reflexão fonológica e a consideração 

dos níveis de escrita dos alunos, o desempenho deles poderia ser melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Gostaríamos de destacar alguns elementos que elucidam como as 

professoras estão “fabricando” suas práticas de alfabetização com base nas 

orientações do Projeto “Alfabetizar com Sucesso” e nas atividades de formação 

continuada vivenciadas por elas nos últimos anos.

As professoras organizam as suas práticas em rotinas diárias, cujas 

seqüências de atividades contemplam a leitura e compreensão oral de textos, que 

são desencadeadoras de produções textuais coletivas e/ou de atividades de 

apropriação do sistema de escrita: atividades formação de palavras, de comparação 

de letras, sílabas e palavras, identificação de letras, sílabas e palavras, composição 

e decomposição de palavras, partição de palavras e sílabas. 

 Nessa perspectiva, percebemos um esforço de ambas as professoras em 

realizar, diariamente, atividades relacionadas à perspectiva do letramento, 

principalmente a leitura de textos de diferentes gêneros; e ao eixo da alfabetização, 

com tarefas que exploram alguns princípios do Sistema de Escrita Alfabética.

 Em relação ao trabalho de alfabetização, as professoras, na construção de 

suas práticas, parecem ter rompido com certos princípios dos “Métodos tradicionais”. 

Elas, por exemplo, trabalham as palavras a partir da leitura de textos de diferentes 

gêneros e não usam os chamados “pseudotextos” presentes nas cartilhas também 

consideradas “tradicionais”. Elas realizam algumas atividades que levam à reflexão 

de alguns princípios do Sistema de Escrita Alfabética, como a identificação e 

contagem de letras e sílabas nas palavras, a identificação de palavras nos textos, a 

escrita de palavras com ou sem o uso de alfabeto móvel, etc.
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Percebemos, no entanto, que as professoras ainda se prendem muito a certos 

aspectos do método silábico (provavelmente o que norteou seus processos de 

alfabetização), principalmente quando se referem a uma seqüência de padrões 

silábicos que vai dos mais simples aos mais complexos, embora enfatizem que essa 

seqüência não invalida a leitura e escrita de palavras com os padrões não 

trabalhados, o que, de certo modo, diferencia suas práticas das tradicionais. Uma 

das professoras diz, no entanto, que só trabalha um novo padrão silábico quando o 

anterior tiver sido “aprendido” pelos alunos, como relatou a professora Ângela na 

entrevista:

listo palavras do texto, depois divido em letras e depois mando 
procurar em revistas, livros, depois volto de novo a dividir em 
sílabas, depois formar a palavra novamente e depois 
transformar em frases e depois em textos. Eu retiro geralmente 
desses livros infantis ou do poema dado... até uma história 
contada pelo aluno. Repito aquele que já trabalhei e só passo 
para um novo depois que aquele já está bem ‘mastigadinho’. 

 A forma como tratam a escrita das crianças, porém, é reveladora do processo 

de “fabricação” de suas práticas de alfabetização e de como estão se apropriando 

das “novas” abordagens teóricas na área de alfabetização. Embora permitam a 

escrita de palavras diversas, sem controle dos padrões silábicos ensinados, elas não 

sabem, ainda, como as escritas são reveladoras da forma como os alunos pensam 

sobre o SEA. Assim, quando um aluno escreve uma palavra de forma silábica, por 

exemplo, elas trabalham a escrita correta dessas palavras com base nos padrões 

trabalhados que estão presentes nos cartazes das salas, sem considerar as 

características do nível de escrita em que o aluno se encontra.   

Por outro lado, as professoras parecem não perceber ou talvez ainda não 

saibam o que fazer com o diagnóstico das crianças: o que fazer com o conhecimento 
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de que o seu aluno está, ou ainda está na hipótese pré-silábica, por exemplo? Ou 

ainda, quais os conhecimentos que os aprendizes nessa fase já adquiriram? São 

todos iguais? Qual o encaminhamento pedagógico adequado para alunos nessa 

fase? Quais os alunos que já estão fonetizando a escrita? As crianças estão 

quantificando os sons das palavras com letras aleatórias ou já estão marcando a 

pauta sonora com as letras correspondentes aos sons das palavras? Que atividade 

ou que questões deverão ser colocadas para que ele possa avançar em relação à 

notação alfabética?

 Embora trabalhem com diferentes atividades, elas não as diversificam no 

sentido de atender aos diferentes níveis de escrita, nem propõem diferentes 

agrupamentos de alunos, de modo a possibilitar que, na interação entre pares, os 

alunos progridam em suas hipóteses de escrita. No entanto, as professoras 

compreendem que o seu papel como mediador da aprendizagem é fundamental, 

tendo em vista estarem atentas o tempo todo, às respostas dos alunos, observando, 

fazendo intervenções durante a realização das tarefas, questionando sobre as letras, 

as sílabas etc.

Quando questionamos sobre as formas utilizadas para avaliar, a professora 

Assunção disse: 

Eu não tenho o hábito de registrar o que o meu aluno faz, eu achou uma falha 
minha, só que eu não consigo, ao mesmo tempo em que tô dando aula, estar 
registrando, ainda não consegui, é .. essa técnica de fazer isso. Eu percebo, 
eu consigo ver o avanço na correção da tarefa de casa, na atividade que é de 
escrita com o alfabeto móvel, porque eu tô vendo naquele momento... mas eu 
não tenho o hábito de perceber e registrar, porque eu fico muito ansiosa de 
ver que eles avancem, pra mim isso é uma coisa de tempo. 

 Essa professora relatou que o que mais tem ajudado são as atividades de 

reflexão sobre a sílaba, sobre as letras, “eles constroem palavras aprendidas 

globalmente, eles memorizam a palavra e depois eles vão formar a palavras junto da 
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gente e a gente faz toda a análise, sílaba e letra” . E o que tem mais dificultado a 

aprendizagem é a falta de assistência da família, disse que aqueles que são 

acompanhados avançam mais rápido. Mas que também depende muito da criança.

“Quando a criança sente uma valorização da leitura e da escrita ele avança mais 

rápido”.

Embora compreendam a importância do trabalho no nível da sílaba, este ainda 

é realizado muito na perspectiva da memorização dos padrões silábicos e das 

correspondências som-grafia. Nesse sentido, as professoras exploram as atividades 

de reflexão fonológicas com menor freqüência, ainda que alguns textos oportunizem 

essa reflexão, como é o caso das parlendas e poemas, canção de ninar, cantiga de 

roda, que contribuem para a identificação e exploração de rimas e aliterações.  

 Morais e Leite (2005) defendem que as atividades de reflexão fonológica 

podem ser realizadas através de diferentes jogos (dominós, bingo, entre outros) 

cujos nomes compartilham propriedades quanto à semelhança sonora e à 

quantidade de sílabas ou letras. Percebemos, no entanto, que mesmo não tendo 

dado muita ênfase nas atividades de reflexão fonológica das palavras, algumas 

crianças fazem essa reflexão, no momento em que a professora faz a intervenção 

individual na correção das tarefas de casa e de classe.

As professoras, além das histórias dos livros da coleção Mico Maneco 

trabalham com outros gêneros e suportes textuais, com temas apropriados aos 

alunos, encaminhando para atividades de compreensão ou de produção textual de 

acordo com o gênero, diferentemente do que acontecia em métodos tradicionais de 

ensino. As professoras foram orientadas pelo Projeto “Alfabetizar com Sucesso” para 

utilizar livros de literatura na sala de aula (Coleção Mico Maneco e a Coleção Contigo 

Criamos Leitores), essa última coleção possui livros de gêneros diversos 
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(travadinhas, parlendas, poemas), com possibilidades de exploração de rimas e 

aliterações. No entanto, não percebemos a utilização desses últimos livros na sala de 

aula.

 Esses livros das duas coleções acima citadas foram colocados como 

prioridade para os professores. Durante as entrevistas, elas diziam não seguir o livro 

didático, mas afirmavam que o livro didático tinha atividades interessantes. Assunção 

disse: “o livro que nós temos é o livro de alfabetização que tem algumas atividades 

interessantes, mas eu não tenho usado, prefiro trabalhar com os livros de literatura”,

mas disse que buscava algumas atividades nos LD, além das sugestões fornecidas 

nas formações: “vou buscando as atividades, caça-palavras, cruzadas... não uso o 

livro para escreverem, mas uso as atividades que estão no livro”. Ângela ao 

contrário, disse: 

Pra mim, eu sou uma pessoa da antiga, eu gosto de ter essa 
amarração no livro didático, o conteúdo, ele vai ter que tá 
amarrado, então eu gosto muito, inclusive hoje eu apliquei “Os 
primeiros textos”, que eu gosto muito, e tem atividades que eu 
uso no meu dia a dia, passo pra tarefa de casa, uso muito pra 
isso, pra tarefa de casa, mas gosto muito do livro, esse é até 
um livro que eu indico, “Primeiros Textos”, um livro que 
organiza sua cabeça e a do seu aluno. Então, a gente tem que 
ter, pra isso o aluno vai ter um espaço de leitura pra ele, 
convencional. Eu gosto de ter um espaço de leitura 
convencional, o livro didático. 

 Enfim, embora não sigam o livro didático que receberam na íntegra, as duas 

professoras assumem seu uso nas atividades selecionadas para as tarefas de classe 

e de casa. Ângela corrigia a tarefa de casa sempre no final da aula, e ao fazer a 

correção, quase sempre dava continuidade à outra atividade, justificando que estava 

explicando a tarefa de casa daquele dia. Essa atitude mostra o conflito das 

professoras, em relação à substituição do livro didático pelo livro de literatura na sala 

de aula. Percebemos que mesmo tendo o livro de literatura como prioridade, as 
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professoras utilizavam estratégias para a utilização do livro didático, sustentadas por 

suas crenças e saberes, frutos de suas experiências e suas histórias como 

estudantes e como profissionais. É importante considerar, no entanto, que elas 

reconhecem que os livros mudaram, e que têm boas atividades e bons textos. 

 Um outro aspecto que gostaríamos de destacar é que os alunos das duas 

turmas progrediram em suas aprendizagens sobre o Sistema de Escrita Alfabética, 

mesmo que o trabalho de ambas as professoras não contemple de forma suficiente 

às atividades de análise fonológica e enfatizam mais a memorização de sílabas e 

palavras. Consideramos que o desenvolvimento de um trabalho sistemático de 

alfabetização, com atividades diferenciadas e interessantes (identificação e 

contagem de letras e sílabas nas palavras, partição de palavras, escrita de palavras, 

etc.), contribui para a aprendizagem do SEA. No entanto, consideramos que a 

realização de um maior número e diversidade de atividades, com uma ênfase maior 

nas que envolvem uma reflexão fonológica, poderia resultam num desempenho 

ainda melhor dos alunos, com a maioria atingindo o nível alfabético de escrita ainda 

no 1º ano do 1º ciclo (os alunos das turmas investigadas eram da 1ª etapa do 1º 

ciclo, que corresponde ao 1º ano do 1º ciclo em outras redes de ensino).

 Por fim, gostaríamos de discutir um pouco sobre a importância do processo de 

formação continuada na construção de práticas de alfabetização. Se, por um lado, as 

práticas das duas professoras revelam a manutenção de procedimentos tradicionais 

de alfabetização (trabalho com padrões silábicos através de uma ênfase na 

memorização deles), por outro, no dia-a-dia elas têm construído práticas que 

envolvem a leitura e escrita de diferentes gêneros e a realização de atividades que 

levam os alunos a refletirem sobre certos princípios do Sistema de Escrita Alfabética. 
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E, nesse processo de construção, elas afirmam que as experiências de formação 

têm ajudado.

 Consideramos, portanto, que as práticas de alfabetização dessas professoras 

podem estar relacionadas tanto à formação inicial dessas professoras (ambas têm 

mais de 20 anos de magistério, como também revelam o discurso e a prática 

pedagógica  hoje dominante no campo da alfabetização que privilegiam a realização 

de práticas de leitura e produção de textos desde o início da escolarização, e a 

presença de atividades específicas para a apropriação do SEA. Essas práticas estão 

relacionadas, também, à formação continuada oferecida pelo Projeto Alfabetizar com 

Sucesso, inicialmente sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Cultura e 

Esportes de PE – SEDUC (equipe técnica da SEDE e Regionais) e posteriormente 

vivenciada pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem - CEEL, através do 

curso de Apropriação do Sistema de Escrita Alfabético, oportunidade em que as 

professoras se reuniam para estudar e planejar suas aulas à luz das teorias mais 

atualizadas). 

 Consideramos, com base em Albuquerque, Ferreira e Morais (2006), que além 

das oportunidades de formação continuada, as estratégias e táticas utilizadas pelas 

professoras são resultantes de suas histórias, enquanto sujeitos que foram 

alfabetizados; dos seus processos de formação inicial e de suas vivências/ 

experiências profissionais.  

 Enfim, apesar dos avanços percebidos, sabemos que os dados coletados não 

são suficientes para afirmar uma relação direta entre as aprendizagens dos alunos e 

os princípios e as orientações didáticas do Projeto, tendo em vista que as práticas 

fabricadas demonstraram que as professoras possuíam saberes que eram frutos de 
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suas experiências profissionais adquiridas ao longo de suas vivências na profissão 

de ensinar. 

 Para confirmar ou não uma relação mais efetiva entre a prática das 

professoras e o Projeto, seria necessária uma análise mais apurada da formação, 

além de um trabalho longitudinal das práticas e do acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos, bem como o envolvimento de um maior número de 

professores na pesquisa. 

 Pesquisas futuras precisam considerar esses aspectos.
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ROTEIRO DE ENTREVISTA

1) Como você desenvolve seu trabalho para ensinar seus alunos a ler e a

escrever?

2} Quais as atividades que você utiliza para alfabetizar? Por quê? Dê exemplo.

3) Como você explora essas atividades (textos /jogos ...) na saia de aula?

4) Você utiliza atividades diferentes para grupos de alunos de diferentes níveis?

5) Das atividades que você tem desenvolvido na sala de aula, quais as que tem 

contribuído mais para a alfabetização dos seus alunos?

6) O que você acha que é necessário para seu aluno se alfabetizar?

7) Quais as dificuldades que você encontra para alfabetizar?

8) Você utiliza algum livro didático? Quais? Em qual período?

9) No início do ano corno estavam os alunos? Que atividades você fez para saber os 

níveis de aprendizagem?

10)    Como você acha que eles deveriam chegar na 1a série? Ou sair da Educação 

Infantil? Ou qual seria o perfil do aluno para ir para a 1a série?

11)    Como você avalia seus alunos? (quais os tipos de avaliação usa? O que é 

solicitado nessas avaliações) Como você atribui notas?

12)    O que você faz com os alunos que têm baixo desempenho?

13)    Você participa de formação continuada? Em que período? Há quanto tempo? 

Você acha que a formação continuada está contribuindo para sua prática 

pedagógica? Em quê?

14)    Como você organiza seu planejamento? Quais os referenciais teóricos que 

você utiliza para planejar suas aulas?

15)    Como acontece a sua rotina diária na sala de aula? ( o que vem primeiro? E 

depois? )? E durante a semana? 
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QUESTIONÁRIO 

A   Dados pessoais e sobre a formação/atuação profissional 

1.  Dados pessoais e de formação 

Sexo: F(   ) M (   ) 

Idade:   _______ 

Formação: Ensino Fundamental (   ) escola pública (   ) escola particular (   ) 

Ensino Médio      (   ) Magistério  (   ) Científico (   ) Outro (   ) 

escola pública    (   ) escola particular Ano de conclusão do 

magistério: ________ 

3° grau: curso: ________________________________ _ Instituição: 

__________________ Ano da conclusão _____ Pós-graduação: 

___________________________________________

Instituição: __________________Ano da conclusão ________ 

2. Experiência profissional: 

Anos de experiência no magistério: ____________ 

Anos de experiência na rede particular: __________ 

Anos de experiência na rede pública: 

Há quanto tempo leciona? ______Séries que lecionou nos últ imos três 

anos:

Há quanto tempo atua como professora alfabetizadora? __________ 

Trabalha em outra escola? (   ) sim    (   ) não 

Exerce outra atividade profissional? (   ) sim     (   ) não 

2. Formação do pais: 

Pai: (   ) quatro primeiras séries do ensino fundamental 

(   ) fundamental incompleto (   ) fundamental completo 
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 (    ) médio completo (   ) 

superior 

Mãe: (   ) quatro primeiras séries do ensino fundamental 

(   ) fundamental incompleto (   ) fundamental completo 

               (    ) médio completo          (   ) superior 

3. Identificação com a área de ensino: 

Você gosta de alfabetizar? _______ 

Justifique:____________________________________

B - caracterização da escola

Nome _____________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________

Total de alunos ______Total de turmas ____Total de professores

Atendimento: Educação Infantil (  )      1a a 4a séries   (  )       5a a 8a séries (  ) 

Ensino Médio (   )      Outros   (    )    

Corpo docente: Diretor (   )  Vice -Diretor   (    )   Educador de Apoio (    ) 

C - caracterização da turma 

Número de alunos? ____ Média das idades _____ Quantos alunos oriundos 

da Educação Infantil ______        Quantos alunos oriundos do lar____ 
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Níveis de classificação

I - NÃO FONETIZA A ESCRITA  

NÍVEL 1 – Pré-Silábico

1a - Não usa letras para escrever as palavras ditadas. São exemplos do nível 1a as seguintes 
produções:

•   A criança desenha as palavras ditadas.
•   A criança usa traçados e rabiscos que parecem reproduzir a aparência da palavra 

escrita. Esses grafismos não reproduzem a forma de objeto, mas se aproximam das 
letras.

1b - Usa as letras como traçado específico da escrita.

A criança escreve as palavras ditadas usando sistematicamente apenas as letras ou pseudo-
letras sem atentar para as correspondências entre as letras e os aspectos sonoros da palavra. No 
entanto, podem diferenciar a escrita das palavras ditadas variando o número de letras, a 
posição/ordem das letras ou o tipo de letras.

II - FONETIZA A ESCRITA

NÍVEL 2 - Silábico

A criança usa sistematicamente uma letra para cada sílaba da palavra ditada, ou seja, cada 
letra representa uma sílaba.

2a  -  Silábico   com   correspondência   quantitativa  -  ao   número   de   sílabas corresponde o 
número de letras usadas pela criança.

2b - Silábico com correspondência qualitativa - as letras usadas pela criança representam algum som 
da sílaba.

NÍVEL 3 - Silábico-alfabético

A criança representa algumas sílabas com uma só letra, enquanto que outras sílabas já têm 
uma representação alfabética.

NÍVEL 4 -Alfabético

A criança escreve representando cada unidade sonora mínima da palavra (os fonemas) com 
uma letra. O fato de escrever alfabeticamente não impede que o faça cometendo erros ortográficos. 
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