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APRESENTAÇÃO

“Por entre caminhos de pesquisa e de formação 
continuada: diálogos com a prática docente 
alfabetizadora”, coletânea organizada pelas 

Professoras Doutoras Antonia Edna Brito, Francisca das Chagas 
Cardoso do Nascimento Santos e Josania Lima Portela Carvalhêdo, 
pessoas de minha admiração pessoal e profissional. Expresso, pois, 
que muito me honra a autoria desta apresentação.

Constitui publicação voltada para o campo da Educação, 
decorrente de estudos e de resultados de pesquisa de mestrado, 
doutorado e de jornadas de formação continuada realizadas no 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (UFPI), 
abordando alfabetização e letramento; formação e prática docente; 
e avaliação da aprendizagem no ciclo de alfabetização. É justo, pois, 
afirmar que estamos diante de produções acadêmicas que marcam 
os caminhos do PNAIC (UFPI) e suas dinâmicas formativas.

“Por entre caminhos de pesquisa e de formação continuada: 
diálogos com a prática docente alfabetizadora” conta com a 
colaboração de professores/pesquisadores que, ao expressarem 
diferentes abordagens trazem em comum o traço demarcador da 
prática docente alfabetizadora, com seus desafios e perspectivas. 
Os artigos que seguem contêm, na sua configuração e tessitura 
escrita, estudos, pesquisas, trajetórias de formação continuada 
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que consignamos representativas para corroboração de efetiva e 
oportuna contribuição ao cenário educacional, reunindo grupo de 
professores/pesquisadores vinculados profissionalmente ao campo 
da docência.

Nesta coletânea, a disposição organizativa dos textos se 
apresenta delineada sob a seguinte denominação: Parte 1, trabalhos 
que discutem alfabetização e letramento; Parte 2, trabalhos que 
discutem formação e prática docente; Parte 3, trabalhos que 
discutem avaliação da aprendizagem. 

Parte 1: Práticas de alfabetização e memórias de letramento

Os textos deste bloco trazem representativos e enriquecedores 
subsídios para o cenário docente profissional, a exemplo de 
investimentos no letramento de alfabetizadores; percepção da 
alfabetização como porta que acessa ao mundo da leitura, da escrita, 
alcançando o mundo digital; e exigência de profissionais qualificados 
quanto ao conhecimento e funcionamento da linguagem.

Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento Santos e 
Antonia Edna Brito nos trazem neste texto inicial, “Tempos, espaços e 
memórias de letramento de alfabetizadoras”, recorte de pesquisa de 
doutorado em educação, experiências de letramento de professoras 
alfabetizadoras, sob apoio do PNAIC, e suas jornadas de formação 
continuada, cenários que se fizeram testemunhas das narrativas 
(auto)biográficas e experiências de letramento das professoras 
interlocutoras do estudo em referência. 

O artigo de Dagoberto Buim Arena, “Alfabetização em um 
mundo de cultura escrita e de escrita digital”, argumenta e tece 
justificativas em torno do tema abordado, na convicção de que a 
produção de um trabalho acadêmico sobre alfabetização carece, 
preliminarmente, de configuração social e cultural de sua época. 
Assim, entre indagações e esboços de respostas, oferece-nos um texto 
contemplando, em linhas gerais, os seguintes temas: língua escrita 
ocidental e aparente codificação alfabética; redimensionamento 
do vínculo clássico entre elementos materiais das linguagem 
oral e escrita, objeto de ensino e de aprendizagem no campo da 
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alfabetização; relações históricas, sociais e culturais no que concerne 
à aprendizagem dos atos de escrever e ler.

Antonio Luís Alencar Miranda, Bárbara Maria Macêdo 
Mendes e Shirlane Maria Batista da Silva, com o artigo “Lacunas de 
letramento na produção textual”, apresentam resultado de pesquisa 
realizada em escola pública municipal da cidade de Aldeias Altas, 
no estado do Maranhão, ao investigarem essas lacunas presentes 
na escrita de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental assinalam, 
sobremaneira, dificuldades de natureza ortográfica no contexto de 
um estudo com apoio teórico em Marcuschi (2003), Bagno (2003), 
Cagliari (1993) e outros.

Parte 2: Entrelaçando os fios da pesquisa entre a formação e a 
prática docente 

Sob a denominação “Entrelaçando os fios da pesquisa entre a 
formação e a prática docente”, este bloco reúne textos que abordam 
sobre a construção de uma humana docência; formação continuada 
e prática docente; planejamento na prática alfabetizadora em 
articulação com o letramento; e narrativas (auto)biográficas 
revelando complexidades e processualidades do ser professor de 
língua materna. 

Georgina Quaresma Lustosa e Maria Teresa Pessoa dedicam 
olhares, reflexões  e discussões teóricas na tessitura do texto 
“Construção de uma humana docência: perspectivas e desafios na 
formação de professores”, empreendimento que, para fazer face a 
essa desafiante condição, requer como aportes basilares diálogo, 
incentivo, envolvimento de emoções, afetos e partilhas mútuas, na 
busca de superação da clássica imagem do professor como especialista 
de um saber teórico competente, revelando-se, como expressa Pessoa 
(2007, p. 3), “[...] um tecelão arquiteto do desenvolvimento humano 
de si e de outros [...]”. 

No texto “Formação continuada e a relação com a prática 
docente”, estudo resultante de sua tese doutoral, Maria de Jesus 
Assunção e Silva apresenta reflexões sobre formação continuada de 
professores e suas relações com a reelaboração da prática docente, 
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condição que exige do professor valorização da unidade teoria e 
prática, tomada de decisão na resolução de problemas, tornando-
se construtor de conhecimento e transformador de sua sala de 
aula em espaço de diálogo e de conscientização, referendando 
dizeres de Nóvoa (2008), supõe ultrapassar discussões de superfície 
compreendendo com mais profundidade o fenômeno educativo.

Inicialmente, questionando: Quais contribuições do 
planejamento para a prática docente alfabetizadora? Francisca 
das Chagas Cardoso do Nascimento Santos e Maria do Livramento 
Alves do Nascimento, autoras do artigo “Planejamento na prática 
alfabetizadora e sua articulação com o letramento, compartilham 
conosco experiência de formação continuada vivenciada na condição 
de professoras formadoras do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa-PNAIC. O texto apoia-se, teoricamente, em Luckesi 
(2011), Vasconcelos (1995) e Libâneo (1994) que, respectivamente, 
expressam sobre planejamento, como: momento de decisão 
sobre a construção do futuro; meio de organização das ações dos 
professores; exercício de decisões antecipadas acerca da desejável 
prática de ensinar.

“Ser professor de língua materna: revelações por meio de 
narrativas”, produção de Lúcia Maria de Sousa Leal Nunes e Maria 
da Glória Soares Barbosa Lima, apresenta recorte de pesquisa de 
mestrado em educação, na modalidade narrativa, com emprego de 
memorial de formação, na condição de instrumento autobiográfico 
de natureza escrita, que registra síntese da história de vida acadêmica 
e profissional das interlocutoras do estudo. Focaliza, em suas linhas 
e entrelinhas, dentre outros “arranjos narrativos”, a processualidade 
e a complexidade que envolve o ser professor de Língua Materna e 
afirmações e compreensões sobre o formar-se professor é algo que vai 
sendo construído ao longo dos percursos acadêmico e profissional, 
sempre em movimento, continuadamente.
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Parte 3: Avaliação da aprendizagem: desafios e perspectivas

Este bloco envolve conjunto de textos que põe em realce o 
tema avaliação da aprendizagem: no desenvolvimento da criança, 
observando suas dificuldades e conquistas, com vista à consolidação 
de seus aprendizados escolares; na prática pedagógica no ciclo de 
alfabetização; no emprego de resultados de avaliação para garantia 
das aquisições básicas na alfabetização. 

No artigo “Avaliação na educação infantil e suas articulações 
com o processo de aprendizagem de crianças”, Francisco Marcos 
Pereira Soares e Neide Naira Paz Lemos empreendem reflexões teóricas 
sobre esta temática no cenário da escola municipal de Buriti dos 
Montes-PI, diante da compreensão da complexidade que é peculiar 
à prática avaliativa, na convicção e entendimento de que se trata de 
processo intencional, contínuo que, precipuamente, considera as 
especificidades da criança e seus contextos de desenvolvimento.

Em seu texto “Avaliação no ciclo de alfabetização: breves 
reflexões”, as autoras Erineide Cunha de Sousa e Maria Lemos da 
Costa situam o processo de avaliação nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, conforme desenvolvido por professores alfabetizadores 
no contexto da formação continuada. Concebem que se trata de 
temática constante presente na realidade pedagógica da escola, no 
que tange à promoção do ensino e da aprendizagem, constituindo-se 
ferramenta necessária ao cotidiano da prática pedagógica no ciclo de 
alfabetização, o que requer do professor (da escola também) atento 
compromisso no acompanhamento do aluno, na dinâmica de suas 
aprendizagens e, quando necessário, no redimensionamento de sua 
prática docente. 

Josânia Lima Portela Carvalhêdo e Kelly Daniele Santos 
Silva Brito, no texto denominado “Avaliação da aprendizagem 
no processo de alfabetização: uso dos resultados em favor da 
aprendizagem”, registram a premissa de que a avaliação no processo 
de alfabetização, na perspectiva formativa, oportuniza efetivas 
aprendizagens às crianças no que concerne ao desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias para apoiar e implementar 
suas aprendizagens individuais e coletivas no referido ciclo. Propõem, 
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por conseguinte, reflexões em torno do emprego dos resultados da 
avaliação em benefício do processo avaliativo enquanto instrumento 
pedagógico que diagnostica os níveis de aprendizagem em que se 
encontram os alunos.

Finalizamos com a reafirmação de que as pesquisas que 
dão substância à presente obra foram realizadas por professores-
educadores-pesquisadores que decidiram compartilhar 
conhecimentos levando-os aos diferentes espaços cotidianos de 
socialização, refletindo sobre suas próprias práticas, mostrando a 
estreita conexão teoria prática diante do variado corpo de assuntos e 
temas que enriquecem esta publicação, confirmando o que anuncia 
seu título ao se propor incursionar por caminhos de pesquisa e 
formação continuada [...].

Do mesmo modo, reafirmamos que, diante do conjunto 
desses múltiplos olhares, consignamos o reconhecimento de que 
a obra em destaque oportuniza aos atuais e futuros professores e 
aos atuais e futuros pesquisadores, no campo da alfabetização de 
crianças, intercâmbio de saberes, diálogos sistemáticos com outros 
pesquisadores comprometidos com a produção científica, que se 
desafiaram a escrever e a publicizar seus escritos, o que concretamente 
contribui para ampliação dessas discussões e para a produção de 
conhecimentos no profundo e majestoso universo que é a Educação.

Nossos agradecimentos antecipados aos leitores desta 
coletânea, com votos de que possam se beneficiar em ampliação 
e aprofundamento de conhecimentos sobre pesquisa, formação 
continuada e prática docente alfabetizadora. Boa leitura!

Teresina, julho de 2020
Maria da Glória Soares Barbosa Lima
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TEMPOS, ESPAÇOS E MEMÓRIAS DE 
LETRAMENTOS DE ALFABETIZADORAS

Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento Santos
Antonia Edna Brito

 

Considerações iniciais

O presente artigo apresenta ref lexões sobre 
experiências de letramento de alfabetizadoras em 
suas histórias de vida pessoal e prof issional, por 

meio da reconstrução das trajetórias por elas vivenciadas desde a 
infância até sua atuação na prática docente. Esse estudo foi possível 
a partir de pesquisa de doutorado e de experiências como formadora 
no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/
PNAIC. Tem como objetivo analisar as relações entre as experiências 
de letramento de alfabetizadoras em suas histórias de vida pessoal e 
profissional e a reelaboração de suas práticas no ensino da leitura e 
da escrita. Nesse âmbito, o recorte apresentado, tem como foco as 
narrativas de letramento de professoras alfabetizadoras. O estudo 
foi realizado a partir do desenvolvimento de Oficinas Biográficas 
de Projeto (OBP), com base em Delory-Momberger (2006) e a 
socialização de experiências e da escrita de memorial de formação 
como dispositivos para a produção das narrativas.
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Narrativas biográficas das alfabetizadoras

A postura específica da pesquisa biográfica é mostrar como 
a marca forçosamente singular da experiência individual 
num tempo biográfico está na origem de uma percepção e 
de uma elaboração particular dos espaços da vida social. 
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 182)

A metodologia pautada nas narrativas é significativa porque 
permite, na formação de professores, extrair aspectos subjetivos que 
revelam e traduzem os significados implícitos sobre o letramento 
das professoras alfabetizadoras. Harmoniza-se com a análise dos 
aspectos da realidade educacional vivenciada pelas interlocutoras 
da pesquisa e com nossa intenção de investigar a constituição do 
letramento de alfabetizadoras em suas histórias de vida pessoal e 
profissional. 

As narrativas são abordadas como parte da trajetória de vida 
e, ao mesmo tempo, funcionam como dispositivos de formação 
de professores. Para Souza (2006), as narrativas evidenciam e 
aprofundam aspectos das experiências educativas e da formação dos 
sujeitos, bem como potencializam entender diferentes mecanismos e 
processos históricos relativos à formação e às práticas docentes em 
diferentes tempos, adentrando a um campo subjetivo e concreto.

A metodologia pautada em narrativas caracteriza-se como 
investigação que permite olhar as singularidades existentes na 
construção da prática, do processo formativo e, consequentemente, 
nos modos de constituição do letramento das alfabetizadoras. 
Possibilita que o sujeito seja produtor e narrador de sua própria 
história, manifestando aquilo que é significativo sobre e para sua vida. 
Valoriza as experiências de vida dando voz aos sujeitos e promovendo 
a autocompreensão e o conhecimento de si. Contar as experiências 
e interpretar as histórias narradas condiz com as perspectivas da 
pesquisa narrativa.

Portanto, as narrativas nesse contexto permitem aos sujeitos 
reinterpretar sua própria história, possibilitando releitura das 
experiências e vivências, dando sentido e significado às experiências 
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vividas e narradas. Considerando esse entendimento, faz-se mister 
chamar a atenção para o enunciado de Larrosa (2001) ao argumentar 
sobre fidelidade às palavras. O autor sugere deixar chegar o imprevisto 
e o estranho, para que as palavras não se solidifiquem para, assim, 
manter aberto o espaço líquido da metamorfose. Supõe importante 
reaprender continuamente a ler e a escrever como forma de escapar 
aos textos que nos modelam.

No desenvolvimento da pesquisa contamos com a colaboração 
de sete alfabetizadoras, que foram selecionadas a partir dos seguintes 
critérios: pertencer ao quadro de professores efetivos da rede, estar 
atuando em classes de alfabetização, ou seja, até o 4º ano do ensino 
fundamental e disponibilidade para participar da pesquisa. Na 
sequência, apresentamos o perfil das protagonistas do estudo, que 
estão identificadas por codinomes (flores do campo). Vale ressaltar 
que as alfabetizadoras atuam nos anos iniciais do ensino fundamental 
e participaram da formação continuada oferecida pelo PNAIC. 

Quadro - Síntese das informações das narrativas autobiográficas

Aspectos 
impor-
tantes Dália Bonina

 
Hortênsia Cravina Gérbera

Marga-
rida

Crisântemo

Início da 
escolari-

zação

Antes do 
7 anos 7 anos 7 anos 8 anos 9 anos 7 anos

7 anos

(Leu aos 5 
anos)

Referên-
cias para 
o letra-
mento 
inicial

Sua 
mãe no 

MOBRAL

Incen-
tivo da 
irmã 
mais 
velha

O pai e o 
irmão A mãe

Seu pai 
com a 

literatura 
de cordel

A pro-
fessora 

do 
ensino 
funda-
mental 
e a mãe

Sua mãe

Primeira 
experiên-

cia de 
trabalho 
em sala 
de aula

1994 2003 1997 2000 1996 1989 1996
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Visão de 
leitura 
hoje

 Leitura

X

estudo – 
caminho 

para 
uma vida 
melhor

Neces-
sidade 
profis-
sional/ 
funda-
mental 
na vida 
do ser 

humano

-

Novas 
portas 
para o 

conheci-
mento

Ressurgi-
mento de 
um novo 

viver

-

É o canal 
[...] se 

reconheça e 
se sinta parte 
integrante de 

seu grupo, 
de sua 

comunidade 
e do mundo.

Dispa-
radores 
para o 

processo 
de letra-
mento

Revistas 
em qua-
drinho; 
textos 

religiosos 
e brinca-
deiras de 

roda

Livros 
de con-
tos de 

fadas li-
dos pela 

irmã

Cancio-
neiros; 

literatura 
de cordel; 
cartilhas e 
tabuadas

Livri-
nhos e 

folhetos 
da igreja 
– grupo 
religio-
so da 

comuni-
dade

Novelas 
assisti-

das pelo 
rádio;

Histórias 
contadas 

sobre 
pessoas 

da comu-
nidade;

Roman-
ces.

Car-
tilhas 
[...] 

profes-
sora: 

leitura 
diária, 
ditado, 
cópia 

de 
textos e 
brinca-
deiras 
educa-
tivas

Revistas de 
fotonovelas; 

cartas do pai;

Cartilhas do 
ABC

Fonte: Dados dos memoriais (2016)

Apresentamos o Quadro-Síntese, revelando o perfil das 
alfabetizadoras, construído com dados recortados da primeira oficina 
biográfica e das narrativas produzidas nos encontros. Utilizando os 
perfis das colaboradoras, extraímos informações que nos permitem 
descrever o grupo formado por sete professoras, mulheres com idade 
entre 35 a 51 anos. 

As colaboradoras Dália, Bonina, Hortênsia, Gérbera e 
Margarida possuem formação inicial no magistério, curso de 
pedagogia. No caso das interlocutoras Cravina e Crisântemo têm 
graduação em normal superior. Vale ressaltar que Dália, Hortênsia e 
Gérbera atuaram em diferentes espaços do trabalho pedagógico em 
escolas públicas, na direção, vice direção e coordenação. Neste caso, 
as alfabetizadoras adquiriram experiências que enriqueceram seu 
letramento. Crisântemo, Bonina, Margarida, Cravina, a exemplo das 
demais, contam com participação em cursos e estudos de formação 
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continuada: Palavra de Criança, IQE, Educação Inclusiva, Libras, 
PNAIC, entre outros.

Todas pertencem ao ciclo de alfabetização, embora completem 
sua carga horária ministrando aulas em turmas fora do ciclo, no 
ensino fundamental II, como é o caso das professoras Gérbera e 
Dália, que atuam no sexto e sétimo ano, respectivamente. As demais 
professoras permanecem no fundamental I em turmas de quarto 
ano (Bonina e Hortênsia) e em turmas de quinto ano e sexto ano 
(Cravina), com exceção da professora Margarida que, atualmente, se 
encontra na iminência de se aposentar, mesmo assim, ministra aulas 
apenas no 1º ano do ciclo.

Marcas dos percursos de letramentos das alfabetizadoras

[...] os indivíduos dão forma à sua experiência [...] e 
constroem a experiência segundo a lógica de uma razão 
narrativa. Segundo esta lógica, o indivíduo humano vive 
cada instante de sua vida como o momento de sua história: 
história de um instante, história de uma hora, de uma 
jornada, história de uma vida. (DELORY-MOMBERGER, 
2012, p. 182)

O pensamento de Delory-Momberger (2012) nos impulsiona a 
refletir sobre o significado das narrativas conforme as experiências de 
vida pessoal e profissional das alfabetizadoras e nos desafia a pensar 
sobre quem são as alfabetizadoras como leitoras e escritoras em seus 
percursos de vida pessoa e profissional. A epígrafe permite entender que 
as narrativas de vidas, sejam histórias de um instante, histórias de uma 
hora, de uma jornada ou histórias de uma vida instalados nos tempos 
e espaços experienciados são reconfiguradas pelas pessoas que narram.  

O pensamento da autora contribui para refletirmos sobre 
como ocorrem/ocorreram as interações das colaboradoras da 
pesquisa com a linguagem escrita, sobre práticas vivenciadas 
nos variados espaços de letramento, tais como a casa, a escola 
e os demais âmbitos sociais que ocuparam e ocupam a vida das 
alfabetizadoras. Essas práticas de letramento, experienciadas em 
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espaços e tempos distintos deixaram marcas nas relações profissionais 
das alfabetizadoras com a linguagem escrita. Conforme Brandão 
(2008), essas marcas correspondem a um tempo interno: subjetivo, 
vivido. As alfabetizadoras descreveram seus percursos de letramentos 
informando a respeito de espaços, tempos e marcas da formação em 
suas interações com a leitura e a escrita, como podemos constatar na 
leitura das seguintes narrativas:

Comecei muito cedo ter interesse em aprender a ler e escrever. Fui 
incentivada porque minha mãe foi se alfabetizar no programa 
chamado MOBRAL e eu ia junto. Chegando lá fiquei apaixonada 
pela leitura e pela escrita. Eu queria lê livros, escrever cartas e viajar 
no mundo encantado da leitura. Ao retornar das aulas do MOBRAL, 
pedi a minha mãe um caderno e quem chegava em minha casa 
eu pedia para me ensinar a ler e a escrever. Quando comecei a ler 
foi maravilhoso era tudo de bom. Minha primeira professora foi 
ótima, não dei tanto trabalho porque já sabia ler algumas palavras, 
pois sempre fui interessada, atenciosa e com objetivos. O que me 
marcou bastante foram as palavras dos professores enfatizando 
a importância da leitura e da escrita para as pessoas. Era comum 
falarem que o estudo era o caminho para se adquirir um trabalho 
e até mudar para o melhor, ou seja, ter uma vida boa. Eu acreditei 
tanto que hoje, em minha prática docente, utilizo essas palavras que 
me marcaram com o intuito de motivá-los para aprenderem a ler e 
a escrever. Fico bastante encantada e comovida quando vejo uma 
criança alcançar o sucesso na alfabetização e descobrir o mundo da 
leitura. (Memorial-Dália)

[...]. Diversas vezes minha irmã pegava livros escondido da minha 
mãe. Lembro-me quando minha professora da segunda série 
mandava tarefa de casa como leitura, por exemplo, minha irmã lia 
várias vezes até que eu decorasse. No dia seguinte todos os alunos 
tinham que fazer a leitura do texto para a professora, como eu não 
sabia ler, repetia tudo que eu tinha decorado junto com meus irmãos. 
Não posso deixar de mencionar a importância que teve a minha 
irmã como incentivo para leitura, ela gostava e ainda gosta muito 
de ler. Na adolescência ela pegava emprestado livros na biblioteca 
municipal e vendo isto, comecei a tomar gosto pela leitura, pois para 
mim era um estímulo. O gênero que mais me interessava eram os 
contos de fadas. Hoje a leitura se faz mais presente pela necessidade 
profissional embora goste bastante de ler. [...]. (Memorial - Bonina)
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Analisando os memoriais de Dália e de Bonina, observamos 
situações opostas vividas ao descreverem tempos e experiências de 
letramentos no período de infância e juventude. Para Dália, o relato 
é de um tempo encantador, de descobertas dentre as narrativas de 
letramento, bem como identificamos como essa história afetou, e 
afeta, sua identidade como alfabetizadora e suas relações com o ler e 
escrever. Em seu relato, destaca o tempo precoce em que manifestou 
interesse pela leitura e pela escrita: Comecei muito cedo ter interesse em 
aprender a ler e escrever. Fui incentivada porque minha mãe foi se alfabetizar 
no programa chamado MOBRAL e eu ia junto. Chegando lá fiquei apaixonada 
pela leitura e pela escrita. Eu queria ler livros, escrever cartas e viajar no mundo 
encantado da leitura.

A narrativa da interlocutora realça vários fatores positivos 
em relação à experiência vivenciado em seu processo de letramento, 
conforme o tempo e as experiências lhe permitiram. Dentre esses 
fatores, merecem realce o interesse precoce pela leitura e as 
experiências vividas no contexto familiar que possibilitaram que 
chegasse à escola com boa bagagem de conhecimento sobre leitura 
e escrita. Conforme Soares (2003), o letramento apresenta múltiplas 
facetas, resultando da imersão do sujeito na cultura escrita, 
partilhando das diferentes funções sociais da língua escrita. No 
relato de Dália percebemos alguns fatores destacados pela autora, 
a exemplo de sua imersão, desde muito cedo, na cultura escrita, 
principalmente por ter que acompanhar a mãe nas suas idas às aulas 
do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), inserindo-se, 
desse modo, em um contexto de letramento escolar.

Ao analisarmos o memorial de Bonina, conforme já referido, 
observamos o registro de uma história diferente da que foi vivida por 
Dália, que registrou um tempo encantador, de descobertas dentre as 
narrativas de letramento. Entretanto, a interlocutora Bonina teve no 
ambiente familiar experiências restritas de letramento: [...]. Diversas 
vezes minha irmã pegava livros escondido da minha mãe. Lembro-me quando 
minha professora da segunda série mandava tarefa de casa como leitura, por 
exemplo, minha irmã lia várias vezes até que eu decorasse. No dia seguinte todos 
os alunos tinham que fazer a leitura do texto para a professora, como eu não 
sabia ler, repetia tudo que eu tinha decorado junto com meus irmãos.
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Diante do recorte narrativo da professora Bonina, inferimos 
que as famílias vivenciam diferentes tempos e diferentes níveis de 
letramento, resultando em diferentes relações com a leitura e com 
a escrita, aspecto que converge para as discussões de Guedes-Pinto 
(2008) em pesquisa sobre os mediadores de letramento de professores, 
ao constatar que os mediadores pessoais, isto é, os sujeitos com 
os quais se depararam em seu percurso, a exemplo dos irmãos, 
algum professor da escola, amigos, entre outros, exerceram função 
importante na sua trajetória de letramento docente. A interlocutora, 
reportando-se a seu processo de escolarização, particularmente ao 
seu processo de alfabetização, expressa que quando a professora 
indicava como tarefa de casa a leitura, por exemplo, era auxiliada 
pela irmã que lia várias vezes até que memorizasse o texto a fim 
de reproduzi-lo, oralmente, na escola. As professoras rememoram 
suas trajetórias de letramentos mencionando alguns mediadores 
e experiências marcantes com a leitura e a escrita, conforme as 
narrativas que seguem. 

Venho de uma família com poder aquisitivo baixo, onde minha mãe 
era merendeira de escola [...] e meu pai era lavrador. Sou a sétima 
filha (cinco homens e duas mulheres) e uma coisa que nunca esqueci 
é que meu pai, embora não alfabetizado, nos contava belas histórias 
todas as noites antes de dormirmos e sempre nos ensinava a rezar, 
são lembranças marcantes, coisas que não vimos mais, deve ser por 
essa razão que sempre gostei de ler contos e romances. Comecei a 
estudar aos sete anos de idade sempre junta com minha irmã, mais 
velha do que eu dois anos, ficamos reprovadas na primeira série e 
também na quarta série, onde nos separamos [...]. Não lembro em 
qual momento iniciou-se o meu processo de alfabetização e nem 
tenho traumas desse momento como algumas pessoas relatam, 
acredito que foi naturalmente. [...]. (Memorial – Hortênsia)

No que concerne às histórias de leitura e de escrita da professora 
Hortênsia, em sua narrativa consta um percurso escolar marcado por 
encantamento e por dificuldades. A interlocutora revela um tempo 
de tensões vivenciadas no contexto familiar (refere-se ao aspecto de 
conciliar a separação da irmã e seus estudos), desse modo, informa: 
Comecei a estudar aos sete anos de idade sempre junto com minha irmã, mais 
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velha do que eu dois anos, ficamos reprovadas na primeira série e também na 
quarta série, onde nos separamos. Ela casou-se e foi embora, sendo que a partir 
daí comecei a seguir meu caminho sozinha.

Esse tempo vivido pela professora, de acordo com sua 
narrativa, está revestido de emoções e saudades e indica momentos 
de afetividade, de pertencimento e de forte relação familiar. As 
memórias de infância, registradas nos primeiros traçados de sua 
narrativa são reveladoras de experiências de contação de histórias 
orais, introduzidas pelo pai, as quais foram importantes para 
a descoberta da magia da leitura. Encontramos nos escritos de 
Yunes (2009), que essa prática social é um fator determinante de 
iniciação prazerosa no contato com os livros, por envolver, entre os 
interlocutores, o estabelecimento de laços afetivos e maior liberdade 
imaginativa, conforme revela este trecho da narrativa da professora: 
[...] sempre a noite meu pai mesmo não alfabetizado, nos contava maravilhosas 
histórias e era somente de memória, apenas usando sua criatividade [...].  A 
interlocutora descreve o momento de escuta do texto oral como 
um evento de letramento literário, anterior a sua alfabetização, e 
confirma as ideias da autora acerca da importância das práticas 
sociais no incentivo à leitura e à escrita. 

O letramento, assim considerado, demanda uma experiência 
intensa de interação verbal, tendo em vista que vivemos em um 
universo feito de palavras, e por meio delas nos constituímos sujeitos 
sociais. Paulino e Cosson (2009, p. 69), afirmam que “[...] somos 
construídos tanto pelos muitos textos que atravessam culturalmente 
os nossos corpos, quanto pelo que vivemos”. Ao considerar o 
enunciado destes autores, compreendemos que é possível configurar 
a formação de leitores e escritores como aprendizagem contínua, 
pois o repertório textual dos sujeitos depende de seu acesso a livros 
e a eventos de letramento vivenciados por ele na escola e fora dela.

Diante da análise realizada, inferimos que o letramento da 
professora Hortênsia não foi restrito ao espaço escolar, apesar de 
alguns pesquisadores, a exemplo de Kleiman (1995), considerá-lo 
um dos mais importantes contextos de letramento. A seguir temos a 
narrativa da professora Gérbera, a propósito, destacamos, que, em 
alguns aspectos, as narrativas de Hortênsia e Gérbera se entrelaçam, 
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ambas tiveram na família os principais mediadores de letramento, 
os pais representaram forte influência em suas vidas pessoais e 
profissionais, principalmente na relação com a leitura e a escrita. 
Neste sentido, destacam:

Meu primeiro contato com a leitura aconteceu em minha residência. 
Morávamos na zona rural do município de Altos- PI. Meu pai, todos 
os finais de semana, saía para fazer a feira e lá apareciam repentistas 
cantando e vendendo literatura de cordel, romances e outros. 
Ele comprava um para cada dia da semana, logo após o jantar, 
iluminados por um candeeiro, sentávamos no chão da sala eu e meus 
irmãos e os vizinhos só para ver meu pai cantando os repentes. Ele 
pedia para nós escolhermos qual queria ouvir e na sua sabedoria 
cantava aqueles repentes. Até hoje, não consigo esquecê-lo, nem 
daquele ritmo. Tenho consciência do quanto meu pai influenciou na 
minha profissão. Quando terminava de ler colocava os livrinhos na 
sacola e pendurava em um prego na parede. Pela manhã quando ele 
saía para trabalhar eu pegava uma cadeira e tirava a sacola, chamava 
minhas coleguinhas e fingia que estava lendo, pois a letra do repente 
estava na minha mente. Elas acreditavam e isso me deixava muito feliz. 
Hoje reconheço o quanto meu pai colaborou com a minha história 
de letramento. Outra grande contribuição foram as brincadeiras de 
roda e os jogos que fazíamos na infância. Eu tinha uma prima que 
sabia ler e ela tinha mania de escrever no chão o nome da brincadeira 
ou do jogo. Quem adivinhasse o nome iniciava a brincadeira ou o 
jogo. Quando iniciei os estudos tinha 9 anos, até então não tinha 
muito contato com livros escolares. (Memorial - Gérbera)

A história de leitura e escrita da interlocutora Gérbera nos 
mostra um misto de tempos de encantamento e de dificuldades, 
ao mesmo tempo em que evidencia que o letramento está presente 
em diferentes domínios da vida dos indivíduos como experiência 
histórica e socialmente situada. Realça que o letramento vivenciado 
no contexto familiar foi marcado pelo uso da leitura como fonte 
de diversão e de entretenimento, assim como deixa evidente que 
os variados usos da língua escrita e da leitura tendem a ocorrer 
de diferentes formas e em diferentes lugares, ou seja, ocorrem em 
espaços sociais distintos, não se restringindo ao espaço escolar. 
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O letramento de Gérbera iniciou-se, como já mencionado, no 
ambiente familiar. Isso significa dizer que, vivendo em sociedades 
letradas, sujeitos escolarizados ou não-escolarizados, de uma forma 
ou de outra, são afetados pelo fenômeno do letramento. Hamilton 
e Barton et al (1994) advogam que a escrita desempenha diferentes 
funções na vida diária dos indivíduos, em múltiplas atividades 
nas quais a língua está presente; configurando-se em eventos de 
letramento. 

Esses eventos consistem em ações nas quais a leitura e a escrita 
fazem parte e em que grupos culturais distintos lidam de formas 
diferenciadas com usos e práticas sociais de escrita, conforme ilustra 
o relato da interlocutora Gérbera: Meu pai, todos os finais de semana, saía 
para fazer a feira e lá apareciam repentistas cantando e vendendo literatura de 
cordel, romances e outros. Ele comprava um para cada dia da semana, logo após 
o jantar, iluminados por um candeeiro, sentávamos no chão da sala, eu e meus 
irmãos e os vizinhos só para ver meu pai cantando os repentes.

Observamos forte referência paterna para o letramento da 
interlocutora, conforme descreve: [...] fez nascer em mim um querer 
aprender. Ou seja, a leitura de livros de cordel, em face de seu 
conteúdo criativo e recreativo, a deixava extremamente realizada, e 
potencializava tentativas de que ela, também, fizesse a leitura dos 
textos de cordel. Sobre esse assunto, Soares (2014) comenta que a 
criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, 
brinca de escrever, ouve histórias que são lidas para ela, está rodeada 
de material escrito e percebe seus usos e funções. Essa criança é ainda 
“analfabeta”, porque não aprendeu a ler e escrever, mas se encontra 
inserida no mundo do letramento, e é uma criança letrada.  

A narrativa da interlocutora evidencia situações de leituras 
realizadas em seu cotidiano e descreve experiências de práticas 
de letramento vivenciadas na escola. Faz referência a diferentes 
mediadores que permearam suas histórias de letramento na família, 
nos momentos de lazer e na escola, colocando em realce o papel 
representado pelo pai, pela prima, pelo tio, pela professora. Em 
relação à professora, como mediadora de letramento menciona: 
A professora escrevia no quadro e fazia nós copiarmos, embora não tivesse 
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coordenação motora para escrever [...]. A professora [...] todo dia cobrava a 
leitura do alfabeto e quem já tinha decorado ela entregava uma cartilha.

Conforme a narrativa da interlocutora, a escola utilizava o 
método tradicional com ênfase na mecanização da leitura. Neste 
caso, a escola assume o compromisso com o letramento pedagógico 
(escolar), deixando de lado o trabalho ou uma prática com o 
letramento social. Leitura e escrita, neste contexto, estão a serviço 
da transmissão de conteúdos. A narrativa da professora Cravina em 
seus percursos de letramentos, registram marcas desse processo.

'Minha história de leitura e de escrita iniciou-se por incentivo de 
minha mãe, que mesmo não sendo alfabetizada sempre buscou 
uma forma de colaborar com o meu aprendizado. Residia na 
zona rural, longe de escolas, passei a frequentá-las somente 
quando meus pais conseguiram mudar para a zona urbana, 
já com oito anos de idade. Por uma bênção tive uma ótima 
educadora no meu primeiro ano de escola que contribuiu muito 
para o meu desenvolvimento. A prática de leitura na época era 
aquela individual, onde o aluno fazia a leitura em pé, na frente da 
turma e em voz alta. Essa maneira utilizada na escola fez com que 
eu valorizasse cada vez mais o incentivo de minha mãe que, na 
época, possuía como única fonte de acesso à leitura, os livrinhos 
e folhetos da igreja, por ser integrante do grupo religioso na 
comunidade. Todos os dias ela fazia questão de ouvir uma leitura 
feita por mim e paralelo a isto me incentivava a ler a cartilha da 
escola. Na adolescência, talvez já tomada pela tendência para 
educadora, decidi ser catequista. Era uma atividade que me fazia 
sentir realizada por compartilhar do pouco que sabia para outras 
pessoas. (Memorial – Cravina)

Cravina descreve histórias de letramento rememorando 
leituras de textos e de folhetos da igreja, o que reforça a ideia de 
que o letramento ocorre em diferentes contextos e com diferentes 
objetivos sociais. A experiência referida pela colaboradora, segundo 
reconhece, influenciou seus percursos de vida no processo de 
letramento. Destaca em sua narrativa o importante de mãe como 
mediadora de letramento, que mesmo sem ter o letramento escolar, 
estabeleceu condições propícias de leitura à Cravina, especialmente 
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por meio de sua prática religiosa. Em seu contexto familiar os 
portadores de textos escritos, eram restritos aos acervos religiosos. 

O registro narrativo da interlocutora enfatiza: [...] o incentivo 
de minha mãe que, na época, possuía como única fonte de acesso à leitura, os 
livrinhos e folhetos da igreja, por ser integrante do grupo religioso na comunidade. 
Todos os dias ela fazia questão de ouvir uma leitura feita por mim e paralelo a isto 
me incentivava a ler a cartilha da escola. O ambiente familiar é ressaltado 
pela colaboradora como ambiente de letramento, no qual a figura 
materna assume o relevante papel de mediadora sociocultural da 
leitura e da escrita, seja por meio da oralidade, ao incentivar a filha a 
ler os escritos da igreja, seja como ponte ou apoio para a leitura das 
cartilhas da escola. 

Ao analisarmos esses dados narrativos, fazemos referência aos 
estudos de Oliveira (2014, p. 41), que afirma: “Quando ativamos 
nossas memórias de infância, os primeiros contatos com o mundo 
da narrativa estão associados à família”. É nessa instituição (família) 
que as crianças, em geral, aprendem os primeiros significados sociais 
da leitura e da escrita e compartilham experiências com o letramento 
oral ou escrito. Cabe, muitas vezes, às mães o papel de mediadoras 
de letramento, mesmo que não sejam alfabetizadas, isto prova que 
um sujeito pode ser letrado sem ter se apropriado da leitura e da 
escrita nos modos definidos pelas instituições escolares.

A interlocutora em referência lembra com muito carinho 
da professora, no início de sua escolarização, como importante 
mediadora para seu letramento: Por uma bênção tive uma ótima 
educadora no meu primeiro ano de escola que contribuiu muito para o meu 
desenvolvimento. Para analisar a narrativa da colaboradora recorremos 
aos estudos de Bortoni-Ricardo et al (2012) ao identificarem o 
processo interativo do professor, que é apontado pela autora 
como o parceiro mais competente para mediar a construção do 
conhecimento, o desenvolvimento de competência comunicativa 
e de sua consciência crítica, sem deixar de lado as experiências de 
letramento anteriormente adquiridas, seus conhecimentos, crenças e 
valores dos alunos, para fazer sentido a sua leitura. 

Em termos gerais, a narrativa da professora Cravina aponta 
para o desvelamento de sua história como leitora e escritora, dando 



28 Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento Santos
Antonia Edna Brito

visibilidade a sua prática docente, como consequência de seu 
percurso como leitora. Ao trazermos as marcas da formação, no 
contexto do letramento de alfabetizadoras, registramos relatos das 
professoras referentes à temporalidade da formação. Desse modo, 
convidamos o leitor para conhecer as marcas desse processo de 
formação rememorado pelas alfabetizadoras.

A interlocutora Cravina atribui a decisão pela docência, 
ao incentivo recebido dos pais e da professora, nos momentos de 
práticas de letramento efetivadas em seu percurso como leitora 
e escritora. Destaca que a prática de ouvir histórias contadas por 
esses mediadores de letramento concretizou seu desejo de ingressar 
na docência, de tornar-se professora, conforme registra: Esse fator 
contribuiu para o surgimento da vontade de poder compartilhar algo bom com 
outras pessoas, foi o alimento para o sonho de me tornar educadora. Atribui 
sua escolha às leituras de autores renomados no campo da Pedagogia 
e da Psicologia, como Paulo Freire, Vygotsky, Piaget e outros. 

Assinala que esses teóricos foram fundamentais na relação 
professor-aluno, fortalecendo sua formação e sua prática docente. 
Compreende a importância da formação fundamentada nas leituras 
que realizou durante os estudos acadêmicos, além dos diversos 
minicursos e formações continuadas promovidos pelas agências de 
letramento: Outros aspectos favoráveis para a minha prática docente foram 
os diversos minicursos e formações que participei, neles encontrei entusiasmo 
para esta missão tão árdua, porém, muito agradável e prazerosa que é a arte 
de ensinar. A narrativa de Cravina relata os tempos de cada etapa de 
sua trajetória de letramento e evidencia as marcas de sua formação 
como leitora e escritora. Com a alfabetizadora Crisântemo não foi 
diferente, segundo a narrativa a seguir:

A leitura entrou em minha vida muito cedo. Por curiosidade, por vê 
minha mãe lendo revista as de fotonovelas, lendo cartas enviadas 
por meu pai que morava em São Paulo, dentre outras situações. 
Aos cinco anos de idade eu já comecei a lê as primeiras palavras. 
Lembro-me que todas as tardes por volta das 14 horas a mamãe 
deitava-se em uma rede que havia em seu quarto e eu deitava no 
chão embaixo da rede para lermos a cartilha do ABC. Aprendi a 
lê por repetição de letras e sílabas e logo depois palavras simples 
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[...]. Sempre gostei de lê revistas e jornais, mas houve um livro 
que despertou em mim ainda mais o gosto pela leitura que foi “E 
o vento levou”. A leitura deste livro durou uns dois meses e meio, 
foi um trabalho do meu curso do magistério. Quando ingressei 
no ensino superior passei a ampliar meu elo com a leitura, porém, 
sentia dificuldades em presentear-me com leituras científicas. Em 
minha prática profissional tenho o cuidado em lê, explorar as 
gravuras e buscar conciliar o livro com o aluno e vice-versa. [...] 
Participar de projetos como PRA LER, PNAIC, Positivo, Espanhol 
Conversação, dentre outros fizeram uma grande diferença na 
minha prática pedagógica. O aprendizado obtido durante essas 
formações me tornou cada vez mais experiente nas atividades 
realizadas em sala de aula como professora alfabetizadora [...]. 
A leitura de livros infantis e reportagens adequadas para a idade 
deles são elementos que busco tornar constante em minhas 
atividades, é um hábito que tento levar para os alunos e estendo 
aos meus filhos. Por meio da leitura adquirimos conhecimento, 
por meio dos livros e textos de circulação social é aberto o canal 
para que o sujeito se reconheça parte integrante de seu grupo, de 
sua comunidade e do mundo. (Memorial-Crisântemo)

A professora Crisântemo, ao narrar sua história de vida, 
descreve as condições em que foi se inserindo no processo de 
letramento. O relato, em análise, mostra que desde cedo teve acesso 
a diferentes gêneros textuais: cartas, revistas, livros, entre outros. 
A narrativa da interlocutora reforça a importância do ambiente de 
letramento na formação do leitor, conforme podemos constatar no 
seguinte excerto narrativo: A leitura entrou em minha vida muito cedo. 
Por curiosidade, por ver minha mãe lendo revistas de fotonovelas, lendo cartas 
enviadas por meu pai que morava em São Paulo, dentre outras situações.

A narrativa da interlocutora mostra aspectos da escrita no 
campo socioafetivo e realça a potência de um ambiente letrado 
no fortalecimento das interações dos diferentes sujeitos desse 
ambiente, com a leitura e a escrita. Esse aspecto converge para o 
entendimento de Lopes (2004), ao analisar a interação comunicativa 
que é constituída por meio de cartas, de bilhetes e de recados escritos 
enviados por alguma pessoa da casa a alguém das suas relações ou 
delas recebidas. Nesse sentido, a colaboradora da pesquisa menciona 
as cartas enviadas pelo pai e a escuta da leitura feita pela mãe como 
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eventos de letramento que serviram de incentivo em sua formação 
leitora e escritora. A autora esclarece, ainda, que a compreensão 
de letramento refere-se à natureza social da escrita uma vez que 
se reporta ao conjunto das práticas sociais, em cujos processos os 
sujeitos estão envolvidos, participando de atividades de leitura e de 
escrita.

O letramento como prática social ocorre na vivência da 
professora Crisântemo a partir de suas experiências ao desfrutar 
do hábito de leitura em família, situação que, aliada à curiosidade, 
resultou precocemente, em seu aprendizado da leitura e da escrita 
aos cinco anos de idade. Com a leitura dos dados da sua narrativa 
constatamos que a interlocutora, desde cedo, teve acesso a eventos 
de letramento, tanto na esfera familiar, quanto na esfera escolar, 
evidenciando a força de concepções do modelo autônomo arraigado 
nas relações sociais.

A interlocutora Crisântemo, ao ingressar no ambiente escolar, 
levou consigo diferentes vivências no que se refere à utilização de 
gêneros textuais escritos. Isto significa que chegou à escola com 
algum conhecimento sobre as práticas da modalidade escrita e 
com possibilidades de estabelecer relações da leitura e da escrita no 
contexto extraescolar. Esta compreensão converge para as proposições 
de Traversini e Müller (2010) ao constatarem, em pesquisa realizada, 
que as crianças se referem à leitura e à escrita somente como práticas 
escolares sem estabelecer relações ao uso extraescolar. As crianças 
consideram que as aprendizagens sobre leitura e escrita construídas 
na escola servem apenas para serem utilizadas nessas instituições e 
não em outros espaços sociais. Com as experiências de letramento 
no contexto familiar, ao chegar à escola, a interlocutora reconhecia 
os usos sociais da linguagem escrita, mencionando a escrita de uma 
carta, de um bilhete, ou seja, compreendia a escrita como um meio 
para interagir com outros interlocutores. 

A história de letramento da interlocutora expressa a construção 
do gosto pela leitura de revistas, de jornais e de livros, destacando 
como leitura marcante a obra “E o vento levou”. A leitura deste livro durou 
uns 2 meses e meio, foi um trabalho do meu curso de magistério. Achei uma 
experiência incrível, pois, até então, eu nunca havia lido um livro com tantas 
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laudas. Seu relato descreve uma experiência de letramento escolar, 
leitura de um clássico da literatura no curso do magistério. Essa 
experiência proporcionou à interlocutora o desenvolvimento do 
interesse pela leitura literária. A narrativa reforça o quanto a iniciativa 
da instituição escolar, em propor a literatura como fonte de leitura, 
é relevante por propiciar o contato positivo com autores literários, 
despertando o gosto por práticas socioculturais de leitura.

Em relação ao letramento acadêmico, a interlocutora 
Crisântemo ressalta não ter se sentido atraída por leituras científicas 
propostas na formação inicial, conforme descreve: Quando ingressei 
no ensino superior passei a ampliar meu elo com a leitura, porém, sentia 
dificuldades em presentear-me com leituras científicas. Este relato revela 
o descompasso entre práticas de leitura e escrita na academia e o 
letramento social. O tipo de leitura oferecido pela academia, ou seja, 
os textos acadêmicos de valor científico atendem às necessidades 
intelectuais, porém, não se inscrevem nas práticas sociais de leitura 
e escrita que marcam a história de vida social da interlocutora 
Crisântemo. 

Para explicitar a reflexão provocada pelo relato da professora, 
encontramos importantes ideias de Marinho (2010), ao propor que 
o discurso acadêmico se sustenta por estratégias elaboradas de 
erudição pouco compreensíveis e usuais para um leigo, o que poderia 
representar uma possível violência simbólica presente nas relações 
acadêmicas de ensino-aprendizagem. O aprendizado obtido durante 
as formações, segundo a narrativa de Crisântemo, tornou-a cada 
vez mais experiente nas atividades realizadas em sala de aula como 
professora alfabetizadora. Ao descrever o movimento do letramento 
em sua prática, informa que privilegia a leitura de livros infantis e de 
reportagens adequadas à idade das crianças e que resgata situações 
de leitura e escrita vividas no cotidiano das crianças. 

A interlocutora Crisântemo reconhece a importância do 
letramento e registra: [...]. Por meio da leitura adquirimos conhecimento 
e por meio dos livros e textos de circulação social é aberto o canal para que o 
sujeito se reconheça e se sinta parte integrante de seu grupo, de sua comunidade 
e do mundo.  A interlocutora compreende, portanto, que o letramento 
precisa ser útil à vivência das pessoas na sociedade e que as atividades 
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escolares necessitam contemplar as funções sociais da escrita e, 
principalmente, devem promover um letramento que promova a 
autonomia.

Considerações finais

Durante o desenvolvimento da pesquisa que inspirou a 
escrita deste artigo atuávamos como formadora do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC e, conforme referências 
anteriores, as colaboradoras do estudo participavam da formação 
continuada do PNAIC. Esse fato nos mobilizou a pautar nossas 
ações, enquanto formadora, na perspectiva de investir no letramento 
das alfabetizadoras, enfatizando usos e funções sociais da leitura e 
da escrita. 

Na elaboração desta parte conclusiva do texto nossa intenção 
é articular a pesquisa com a atuação como formadora no PNAIC. 
Com essa finalidade, ao nos reportarmos às constatações da 
pesquisa, fazemos referências ao letramento das alfabetizadoras 
durante a formação continuada, abordando práticas de letramentos 
vivenciadas, importância dos mediadores de letramento e experiências 
com a leitura e a escrita vivenciadas pelas alfabetizadoras, 
notadamente indicando suas funções e os suportes textuais.

Em relação às práticas de letramento, verificamos que as 
colaboradoras da pesquisa vivenciaram diferentes práticas letradas. 
Por exemplo, no contexto familiar vivenciaram diferentes relações 
com a leitura e com a escrita, o que possibilitou compreenderem 
que o letramento no cotidiano da sociedade difere do letramento 
no contexto escolar. Com as alfabetizadoras que participaram da 
formação continuada, sob nossa mediação, buscamos trabalhar 
não somente o letramento acadêmico, oportunizando a vivência 
de diferentes encontros com a leitura e a escrita, considerando as 
diversas funções sociais que assumem na realidade de nossas histórias 
de vida em uma sociedade letrada.

Sobre os mediadores de letramento, as narrativas e as 
experiências no papel de formadora do PNAIC apresentam, 
entre outros, dois importantes aspectos: a família e a escola que 
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constituem significativos contextos de letramento por produzirem, 
por meio de suas práticas, diferentes interações com a linguagem 
escrita, embora com objetivos diferenciados, tendo em vista que a 
instituição escolar demonstra maior preocupação com os objetivos 
didáticos e pedagógicos da linguagem escrita. De modo especial, a 
formação continuada foi desenvolvida para evidenciar a necessidade 
de a escola/pensar o processo de apropriação da linguagem escrita 
como prática de letramento, na perspectiva de que vivenciamos 
múltiplos letramentos no contexto social, que podem ser partilhados 
nos letramentos escolar e acadêmico.

Por f im, a respeito dos suportes textuais que marcaram os 
percursos de letramento das colaboradoras da pesquisa e das 
alfabetizadoras inseridas na formação continuada desenvolvida 
pelo PNAIC, destacamos suas vivências com diferentes gêneros e 
tipologias textuais como marcas importantes em suas práticas 
docentes na alfabetização de crianças no âmbito da escola 
pública. Concluímos que as interações com a leitura e a escrita nos 
percursos de vida pessoal e profissional podem afetar os modos 
como pensamos e mediamos o letramento nos diferentes contextos 
de nossas experiências.
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ALFABETIZAÇÃO EM UM MUNDO DE 
CULTURA ESCRITA E DE ESCRITA DIGITAL

Dagoberto Buim Arena

Introdução

Entre as preocupações de um pesquisador quando se 
debruça sobre o teclado para dar início a um artigo está 
a de evitar que seu escrito seja datado, que envelheça 

rapidamente, ou ainda que tenha vida curta por se alimentar e 
devorar prioritariamente os dados contextuais de situações nas quais 
foi criado. Creio ser impossível elaborar um trabalho acadêmico 
que aborde a temática da alfabetização sem que seus alicerces 
estejam f incados nos embates constituintes da configuração 
social e cultural de sua época. Esses meus argumentos querem, 
de fato, tecer justif icativas concernentes à abordagem do tema ou 
de sua escolha para a introdução de fundamentos teóricos, para 
mapeamentos de fenômenos históricos, sociais e culturais e para 
projeções de futuro.  

O ano em que me situo é o de 2019, primeiro ano em que a 
educação brasileira e, especificamente, os estudos e práticas de 
alfabetização recebem o impacto das ondas ultraconservadoras 
impulsionadas por forças políticas alocadas no poder do Estado 
brasileiro. Não seria possível, por essas razões, escrever um capítulo 
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em um livro temático como este sem que essa configuração social se 
apresente como a arena onde princípios se chocam e embates sejam 
nomeados. A onda conservadora na alfabetização já ganhara prestígio 
mesmo nos tempos dos governos mais à esquerda do espectro político 
com a introdução, defesa e permanência do princípio da consciência 
fonológica, herdado, pela educação, das ciências biológicas, da 
psicologia cognitiva e da neurociência. Alfabetizar-se letrando tornou-
se o lema hegemônico em décadas. A ascensão de forças políticas 
de extrema-direita consolidou e radicalizou essa tendência ao eleger 
um método, calcado no desenvolvimento biológico e na fisiologia do 
corpo humano, como o remédio definitivo para alfabetizar todas as 
crianças brasileiras na “idade certa”. 

Embora sejam, em 2019, fundações particulares de grandes 
conglomerados financeiros ou industriais a ditar as ordens, houve e 
há ainda grupos acadêmicos alojados na educação, ou fora dela, a 
fornecer fundamentos teóricos para a defesa do argumento de que a 
referência para a linguagem escrita é a linguagem oral, que a da letra 
seja o som, que a do grafema seja o fonema, e que a preocupação com 
os sentidos é um dado que corre por fora ou imediatamente posterior 
a todo isso. Na base está um postulado intocável: a linguagem escrita 
ocidental é alfabética, quer dizer, sua origem e desenvolvimento se 
baseiam no princípio linear de uma sequência em que o elemento 
sonoro precede e determina o elemento gráfico.

Nesse cenário em que há poucos incômodos conceituais 
algumas indagações merecem atenção, entre as quais: 1. A linguagem 
escrita permanece mesmo, em seu cerne, alfabética desde a sua 
origem até os dias atuais? 2. Conseguiu ela se manter incólume ao 
longo da evolução dos interesses e das intenções dos homens, de 
suportes reinventados, de instrumentos criados e de gestos refeitos? 
3.Qual seria o objeto a ser ensinado pelos homens em sociedade e 
vida escolar a seus filhos – a linguagem escrita ou os atos culturais 
impregnados com ela e existentes por causa dela? 4. A referência 
desses atos e de suas unidades constitutivas seria a linguagem oral 
e suas unidades, ou eles próprios, quer dizer, se os atos com a 
escrita são o objeto de ensino e de aprendizagem, não deveriam ser 
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eles próprios, os concretos instáveis e, sobretudo, os visíveis, a sua 
própria referência? 

Para esboçar as respostas a essas interrogações que a mim 
venho fazendo, pretendo neste capítulo alinhavar e bem costurar os 
seguintes temas: 1. A língua escrita ocidental e a aparente codificação 
alfabética; 2. Redimensionamento do vínculo clássico entre elementos 
materiais da linguagem oral e linguagem escrita em direção a um 
vínculo, o de natureza imaterial; 3. O delineamento do objeto de 
ensino e de aprendizagem no campo da alfabetização; 4. As relações 
históricas, sociais e culturais entre situação social, gêneros, suportes, 
instrumentos e gestos na aprendizagem do ato de escrever e do ato 
de ler, nesta ordem; 5. O ditado como ícone de práticas pedagógicas 
que desmoronam; 6. A leitura como porta de entrada no mundo da 
cultura escrita; 7. A porta escancarada da escrita no mundo digital; 
8. Projeções para o futuro das crianças que vão nascer.

A língua escrita ocidental e a aparente codificação alfabética  

As pesquisas no campo da alfabetização no mundo ocidental, 
e no Brasil, especificamente, tomam como postulado inquestionável 
a concepção de que a língua escrita é de natureza alfabética que, 
grosso modo, toma como referência um período de suas curvas 
evolutivas, em que fonemas foram isolados e a eles se fizeram 
corresponder sinais, marcas, letras ou caracteres. Esse postulado 
nascido e alimentado no ocidente não encontrará correspondência 
clara em sistemas originários de línguas escritas no mundo não-
ocidental. Estudos recentes vindos do campo, não do da linguística 
nem no da filosofia da linguagem, mas do da antropologia recuam 
mais ainda o tempo da criação da escrita, antes do período grego da 
inserção de registro de vogais e de sua performance alfabética, com o 
intuito de defender um outro princípio: o de que o caráter figurativo 
da escrita  em tempos anteriores não foi totalmente engolido pela 
relação entre elementos materiais - sons/sinais do princípio alfabético 
– mas resta presente ainda que ostracizado por estudos enviesados 
que dão suporte à elaboração e métodos ou metodologias que 
assumem o controle do processo de fazer das crianças em 2019, no 
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Brasil, pessoas alfabetizadas, por terem dominado uma lógica de 
correspondência entre esses elementos materiais. Se esse postulado 
sofrer abalos no futuro, abaladas serão também as metodologias de 
alfabetização. 

Para ensaiar uma certa desconfiança em relação ao postulado 
alfabético aparentemente inquestionável e da relação linear intocável 
entre língua oral – língua escrita, terei de recorrer a pesquisadores 
da antropologia e às análises que fazem de sistemas antigos de 
escrita. A pesquisadora alemã, uma das herdeiras do pensamento de 
Harris (1931-2015) Krämmer (2016) registra assim o lugar comum 
dos entendimentos a respeito da relação entre oralidade e escrita: 
“Que significa ‘escrita’? Há poucas questões às quais parece muito 
fácil responder: a escrita é a fala notada, registrada. Ela fixa a fala 
volátil e ela separa, distancia a comunicação linguística do discurso 
ligado à situação de enunciação.” (KRÄMMER, 2016, p. 1, tradução 
minha). Essas afirmações triviais são, para Krämmer, aparências 
de um fenômeno, tomadas como essenciais, referendadas por 
incomensuráveis pesquisas no campo da alfabetização, ou da literacy, 
e de seus conceitos nem sempre convergentes no Brasil. Ela destaca 
uma dessas obras escritas no final do século passado originariamente 
em alemão que analisa a escrita e seus usos, mas da qual ela discorda 
em alguns aspectos. Inicialmente, ela apresenta o ponto de vista ali 
expresso no que se refere ao campo a que pertence a escrita: 

Mas a redescoberta da alfabetização (literacy) deixou 
intocável a ideia tradicional segundo a qual, na perspectiva 
da bifurcação tradicional entre língua e imagem, a escrita 
pertence ao campo da língua. A escrita considerada 
como uma forma de língua e não como uma imagem. 
A obra Schrift und Schriftlichkeit (Writing and its use – Escrita 
e seus usos) que junta os resultados do debate sobre 
alfabetização (literacy) define a escrita como “o conjunto 
de signos gráficos graças aos quais a língua oral é fixada” 
(KRÄMMER, 2016, p. 1, tradução minha).

Sutilmente, lança uma dúvida sobre o campo exclusivo ao 
qual deve a escrita pertencer, se ao campo mesmo da língua, porque 
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ela poderia também se vincular ao campo da imagem, já que foi 
nesse campo que ela nasceu: a imagem registrava os sentidos, não 
a sequência sonora da oralidade. Se nesse trecho ela deixa entrever 
dúvidas, no final do parágrafo ela expõe uma tese com absoluta 
clareza e contundência: “Nós chamamos essa concepção segundo 
a qual a escrita seria a língua oral fixada de dogma fonográfico”. 
(KRÄMMER, 2016, p. 1, tradução minha).

Esse dogma não permanece, todavia, intocável. Ele está sendo 
erodido por alguns movimentos de ideias e por novas configurações 
sociais entre as quais destaco três temas da lista feita pela pesquisadora 
1. “O papel das escritas não-alfabéticas e não-européias – não 
somente para a comunicação, mas também para o pensamento”; 2. 
“O computador é reconhecido como máquina de escrever e discute-
se o papel da escrita como base da digitalização e da programação 
de um lado, e como base da comunicação da internet, de outro”; 3. 
“Os elementos ideográficos no desenvolvimento das escritas, a saber, 
os marcadores gráficos que não têm correspondentes na língua oral, 
suscitam interesse. (KRÄMMER, 2016, p. 2-3). 

A mim interessa, no primeiro tema, considerar o papel da 
escrita na constituição do pensamento, como já anunciara Vigotski 
(2001), mais do que o de ser um instrumento de comunicação, 
especialmente o destaque do papel de escritas consideradas não-
alfabéticas, que solapam a primazia do princípio alfabético como 
constituinte irrefutável das línguas derivadas do latim. A escrita se 
vincula diretamente ao pensamento, portanto aos sentidos, em vez de 
se submeter à mediação da língua oral para lidar com essas relações. 
Como dizia Vigotski, se a linguagem é constitutiva do pensamento 
verbalizado, depreende-se que a escrita é constitutiva do pensamento 
verbal gráfico. 

O segundo tema, o da era digital com base na escrita, 
evidencia as relações entre dispositivos, aplicativos, suportes, escrita, 
sua disposição e sua circulação. Essa configuração de dados toca 
profundamente a escrita e reaviva a natureza figurativa de sua 
constituição, aparentemente perdida ou sufocada pela suposta e 
inabalável constituição alfabética. A linguagem escrita circulante nos 
aplicativos erode a hegemonia do alfabético por resultar da relação 
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entre signos gráficos e suportes. Dessa relação, em que a escrita é 
recriada e se faz circular, resulta o abalo que arranha a sua natureza. 

Parece ingenuidade acreditar que a escrita no mundo dos 
aplicativos digitais permaneça com sua aparente constituição 
alfabética imune às mudanças de seu uso. Os aplicativos promovem na 
escrita digitalizada o ressurgimento de suas raízes ideográficas. Se ela 
obtiver esse reconhecimento, reconhecer-se-á também a necessidade 
de alterar os modos de ensinar para adequá-los às táticas praticadas 
pelas crianças ao ensaiar suas apropriações, ainda hoje embaçadas 
pela concepção alfabética hegemônica. Integrada aos atos culturais 
humanos, ela passa a uma outra categoria de conteúdo cultural ser 
ensinado, a ser apropriado e a ser objetivado. A concepção histórica 
de língua ocidental inteiramente alfabética parece, então, entrar em 
crise. 

O terceiro tema decorre do segundo. A escrita no mundo 
digital teve exposto o seu aspecto ideográfico, não apenas porque 
há elementos gráficos que não correspondem a elementos orais, 
mas porque as letras passaram a ser consideradas como caracteres, 
os textos passam a ser mensurados por caracteres e descobre-se, 
finalmente, que os olhos veem palavras compostas por caracteres 
que compõem uma figura;  que  as figuras significam, e que a 
troca  de caracteres entre as figuras criam sentidos, atualizados no 
processo de construção dos enunciados. De um outro ponto de 
um observatório virtual, observa-se o deslizamento do olhar, antes 
guiado e controlado pela matriz alfabética, controlado pelo ouvido, 
para outro olhar, o que olha o gráfico, um olhar figurativo, libertador 
e ágil.

Redimensionamento do vínculo clássico entre elementos materiais 
da linguagem oral e linguagem escrita em direção a um vínculo de 
natureza imaterial

Entre outros temas apontados por Krämmer (2016), esses três 
acima, enlaçados entre si, deslocam os olhares para outra dimensão, 
para o exame do que há de comum entre os elementos ou as unidades 
materiais constitutivas da manifestação oral e da manifestação 
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escrita, especificamente no que nos toca como estudiosos da 
alfabetização, isto é, o delineamento mais claro do objeto de ensino, 
os modos de ensiná-lo, e as táticas experimentadas pelas crianças 
para dele se apropriar. Esbocei em parágrafos anteriores a tese de 
que o vínculo entre as palavras, consideradas signos, no mundo da 
linguagem oral e no mundo da linguagem escrita não se situa na 
relação entre dados e traços materiais, isto é, entre sons ou fonemas 
de uma sequência sonora e letras de uma sequência gráfica.

O elo entre dois signos, oral e gráfico, localiza-se, para mim, 
no conceito do signo, no seu aspecto imaterial. A velha e inútil 
prática pedagógica de ditado de palavras para crianças desnuda 
o que se esconde na premissa em que ela se apoia, isto é, do elo 
material. Ao ditar, a professora espera que a criança tenha já ou 
esteja desenvolvendo um certo conceito ou um conhecimento 
chamado de consciência fonológica. Mas ela espera que a criança 
faça as escolhas adequadas das letras convencional, histórica, 
cultural e socialmente construídas, mas se ela obedecer à relação 
convencional de transcrição fonética, será punida por ter cometido 
erros. Levantada a cortina desse jogo em que o mais vulnerável 
sofre os efeitos de visões reducionistas do adulto, vê-se que o desejo 
verdadeiro, mas inconfessável, é que o conceito expresso em uma 
sequência sonora, isto é, um signo sonoro saussuriano, constituído 
também por seu significado, ou o volochinoviano, formado também 
pelos valores sociais e nuances de sentido que o impregna, seja 
escrito com unidades gráficas, com outra materialidade, de traços 
visíveis, percebida pelos olhos, enquanto a anterior, sonora,  era 
percebida pelos ouvidos. Se as duas materialidades são de naturezas 
distintas, nada há de comum entre elas. O traço comum é o conceito, 
móvel, nuançado, variável, que se metamorfoseia quando se insere 
nos enunciados. O mesmo conceito se manifesta ora por fonemas 
ora por caracteres, mas a materialidade não guarda similaridade, 
nem correspondência, apenas representação. Sobre a metodologia 
avaliativa chamada ditado voltarei ainda a fazer outras análises um 
pouco mais à frente. Nem mesmo o conceito se mantém incólume 
ao navegar por um e por outro material, porque encontra suportes 
outros, situações outras, gêneros outros. Nada é estável e fixo. As 
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crianças aprendizes não podem mais ser enganadas pelo discurso que 
prega a estabilidade codificada de relações materiais e a constância de 
significados. O caráter ideográfico da linguagem escrita, desnudado 
pela escrita nos aplicativos e teclados digitais, remove a aparente e 
confortável estabilidade das relações fonográficas na construção dos 
enunciados. 

Krämmer (2016) introduz no conjunto gráfico Schriftlichhkeit 
(formado por Schrift – escrita – lich (desinência adverbial de modo e 
keit – desinência de substantivação) a palavra bild (figura, imagem) 
para compor, deste modo, um outro signo que incorpora o conceito 
da escrita como imagem:

O conceito de Schriftbildlichkeit visa a uma revisão do 
“dogma fonográfico”. A escrita não é mais considerada 
como uma forma da língua, mas como um híbrido de 
língua e imagem. Mas por que uma revisão da concepção 
fonográfica da escrita e assim levada em conta a “natureza 
icônica” da escrita é absolutamente necessária? Por que 
é um problema considerar as escritas como formas da 
língua? (KRÄMMER, 2016, p. 3).

As respostas a essas perguntas revelam a sua intenção de 
retirar a escrita da esfera das relações fonográficas para dar a ela 
um outro lugar, em outra dimensão, em um campo de uma prática 
ainda inimaginável. Para ela há uma “iconicidade intrínseca” em 
cada escrita que “se funda no fato de que as escritas são inscrições 
materiais e perceptíveis sobre uma superfície em que elas utilizam 
as duas dimensões. A escrita abre assim um campo de prática que 
não tem modelo nem na língua nem na imagem.” (KRÄMMER, 2016, 
p. 3). Ela se comporta como um outro objeto cultural, alojada em 
suportes com características próprias e específicas. Esse objeto 
cultural, que se reinventa de suas próprias entranhas, inaugura uma 
nova era e requer condutas metodológicas fora dos padrões fixos 
de didáticas que disputam a hegemonia da alfabetização no mundo 
ocidental dos dias que correm.
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Klock-Fontanille (2016), também antropóloga, tradutora de 
Krämmer para o francês, especialista em desvendar os segredos de 
escritas não-alfabéticas, analisa o percurso da escrita ocidental e a 
lógica alfabética que se impôs sobre as demais escritas europeias 
desenvolvidas por povos à margem do controle da cultura greco-
latina e de seu poderio militar e econômico. Soterradas ao longo 
da história, essas escritas fazem contraponto à lógica alfabética 
aparentemente dominadora da escrita atual. Ela afirma que

[...] de fato, a escrita ocidental, nascida na Mesopotâmia, 
entre o Tigre e o Eufrates, no quarto milênio a.C., registra 
os fonemas da língua. É uma codificação em que cada signo 
é equivalente a um som, de modo a reproduzir a oralidade 
de um discurso. Nos sistemas que nos interessa, a opção é 
diferente: a escrita registra diretamente o pensamento sem 
fazer o desvio pela fonética. É a ideia que é representada e não 
o som de uma palavra. (KLOCK-FONTANILLE, 2016, p. 4). 

Ao considerar toda escrita não-fonética como escrita, ela 
contesta a categorização de sociedades ágrafas e não-ágrafas que 
tomam a escrita alfabética como referência de classificação. Há 
vantagens consideráveis nessas línguas como há desvantagens na 
escrita alfabética. Ela se interroga sobre essas questões e ensaia 
repostas: 

[...] surge, portanto, o grande debate sobre a hierarquia 
das culturas: uma escrita não-fonética é realmente uma 
escrita? Além disso, notar a fonética de uma língua é uma 
maneira de submeter a escrita a um idioma preciso. Para se 
entender o que está escrito, deve-se não apenas conhecer 
o código de escrita, mas também a língua transcrita. A 
convenção fonética é, portanto, claramente etnocêntrica. 
Entretanto, em um sistema ideográfico, por exemplo, 
todos podem, pelo contrário, desde que dominem o 
código semântico, ler os signos em qualquer idioma (como 
fazemos com os números). (KLOCK-FONTANILLE, 2016, 
p. 4-5).
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Ao compartilhar a mesma linha de pensamento de Krämmer, 
Fontanille reconhece a natureza híbrida da escrita, à margem da 
hegemonia alfabética, portanto suscetível de ser lida sem mediação 
do oral, compreendida diretamente pelo registro em um suporte, 
como fazem leitores surdos e estudantes de língua estrangeira, ou 
povos de línguas orais diferentes entre si que partilham da mesma 
escrita, como os chineses e japoneses no sistema formado por 
caracteres do tipo kanji. Entretanto, ao desenvolver uma lógica de 
registrar e de compreender o pensamento por um sistema alfabético, 

[...] o espírito ocidental, moldado pela tradição fonética, 
teve dificuldade de projetar-se no interior de um sistema 
que obedece a uma lógica específica e diferente. A 
convenção específica desses sistemas gráficos não repousa 
sobre automatismos lexicais ou sintáticos. Se a transcrição 
fonética permite escrever sem compreender o sentido do 
texto, isso é impossível com os sistemas gráficos da pré-
história. Somos, portanto, obrigados a compreender.  
(KLOCK-FONTANILLE, 2016, p. 5). 

É essa lógica da transcrição fonética aplicada a uma língua 
considerada integralmente alfabética que orienta metodologias 
de alfabetização no mundo ocidental, Brasil incluso. Os sentidos 
participam intrinsecamente da constituição da linguagem escrita não-
alfabética; sem sentidos nada pode escrito, nada pode ser lido. Mas 
eles podem ser desprezados pela escrita alfabética: o nada pode ser 
escrito, o nada pode ser lido; basta estabelecer as correspondências 
entre elementos materiais distintos, um no reino do signo sonoro, 
outro no reino do signo gráfico, mas verdadeiramente não se situam 
nesses dois reinos, porque não são signos, em virtude de serem apenas 
sequências ocas de elementos materiais destituídos de sentido. Não 
são apenas Krämmer e Klock-Fontanille a incomodar esse modo 
histórico e hegemônico de pensar a escrita greco-latina, mas também 
Battestini, citado pela segunda, situado no mesmo campo em que 
Harris desenvolveu suas pesquisas na antropologia: 
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Diante dos defensores dessa concepção restrita, para 
os quais a escrita tem por única função semiótica a de 
notar a linguagem oral e que nega a ela a sua autonomia, 
desenvolveu-se um ponto de vista oposto: a abordagem 
mais ampla e integracional (R. Harris) ou “pan-semiótica”. 
Nesta perspectiva, segundo Battestini, a função da escrita 
não pode mais ser limitada à notação da fala, nem 
indiretamente à do pensamento, mas é mais percebida hoje 
como responsável por arquivar e transmitir o pensamento 
organizado, o texto. Não se trata então mais de escrita 
no sentido comum e etnocêntrico, mas de uma técnica, a 
da inscrição do sentido. (BATTESTINI, 2006, apud Klock-
Fontanille, 2016, p. 6).

O deslocamento da escrita para o campo das ações técnicas 
não deixa de me provocar um certo estranhamento, porque venho 
defendendo, como muitos, o ponto de vista de que ela se configura 
como objeto histórico, social e culturalmente construído, mas como a 
conduta intelectual aqui também defendida é a de que o olhar analítico 
do outro merece ser considerado, necessário é compreender essa 
afirmação no contexto contestador em que ela se insere. É importante 
observar que, embora o pensamento hegemônico no Brasil entenda 
que a escrita seja um objeto cultural, o modo de ensiná-lo às gerações 
emergentes, contraditoriamente, toma como referência uma técnica, 
a de correspondências fonocêntricas, sem, entretanto, admitir o 
fato. Battestini, ao contrário explicita a noção técnica mas a eleva à 
condição de inscrição de sentidos ao invés da inscrição de elementos 
deles destituídos. Ele a redimensiona ao dar a ela a responsabilidade 
- a função - de transmitir o texto, de compor o pensamento tecido 
com signos, isto é, a composição mesmo de um texto. Ao promover 
esse deslocamento, Battestini esvazia a função reducionista, limitada 
à de notar a fala, atribuída à escrita por setores da academia, por 
gestores de ONGs influenciadoras de políticas de alfabetização no 
Brasil. O conceito de Harris, abraçado pelos pesquisadores acima 
citados de que é necessário uma abordagem integracional, pan-
semiótica da escrita, abre perspectivas outras para os estudos que 
elegem como objeto metodologias de alfabetização e as entradas 
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possíveis inventadas pelas crianças para compreender essa relação 
entre escrita, seus suportes, seus gêneros, seus  instrumentos e gestos 
de inscrição, e seus  gestos e suas atitudes para ver e compreender a 
escrita com seus aspectos figurativos, preponderantemente. Antes, 
porém, de entrar nesse campo, é necessário tecer anúncios a respeito 
do delineamento desse objeto a ser ensinado e a ser apropriado. 
Parece-me que não se trata da escrita como objeto fora dos atos 
humanos. O objeto a ser ensinado e aprendido são os atos humanos 
impregnados de escrita. É esse o tema do próximo tópico.

O delineamento do objeto de ensino e de aprendizagem no campo da 
alfabetização

Apontar, ainda que de modo indeciso, os contornos do 
objeto a ser ensinado, parece ser tarefa necessária porque a partir 
daí decorrem as decisões metodológicas. A escolha, todavia, solicita 
pontos de vista razoavelmente definidos pelo sujeito que toma as 
decisões ancoradas em opções culturais e epistemológicas. No campo 
da linguagem, o debate proporcionado aos leitores por Volochinov 
(2010) ao elaborar críticas ao pensamento saussuriano tem como 
objetivo revelar traços de oposição entre visões que se tocam e se 
afastam, conforme o critério aplicado na avaliação. Esse dilema se 
escancara em alfabetização quando a opção escolhe objetos alheios 
aos atos humanos, isto é, quando há predomínio de visão positivista 
de ciências humanas: ensino progressivo de relações entre elemento 
técnicos, como a relação linear e subserviente do grafema ao fonema, 
os elementos orais silábicos como constituintes da palavra gráfica, 
as frases e orações à margem de situações sociais vitais para sua 
elaboração; enunciados e gêneros considerados como modelos fixos 
de ensino e de aprendizagem. Em trabalho anterior, eu analisei críticas 
de um estudioso brasileiro nos idos de 1970, Coutinho (2010), que, 
sem conhecer os estudos e críticas a Saussure feitas pelos russo no 
início do século XX, criticava o estruturalismo por isolar e, por isso, 
manipular o objeto, a linguagem escrita, à margem das relações 
humanas. Eu dizia:  
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A crítica que Coutinho (2010) faz a Saussure é por ele 
considerar que somente o homogêneo e o estável são 
passíveis de apreensão racional, desqualificando, deste 
modo, o contraditório, o movimento cultural, social e 
histórico da linguagem que rola pelas bocas e pelos dedos 
do homem. Para Coutinho, o estruturalismo empobrece 
o objeto e o enquadra em um conceito de manipulação, 
porque “a manipulação decompõe o objeto em ‘unidades’ 
simples imediatamente utilizáveis e combina tais 
elementos isolados em função de uma finalidade assumida 
heteronomamente, ou seja, sem o questionamento de 
seu valor racional e de suas implicações humanas.” 
(COUTINHO, 2010, p. 91). E na sequência da defesa 
de seus princípios, afirma Coutinho (2010, p. 93) que 
“quando o homem reduz a realidade a simples objeto de 
manipulação, empobrece simultaneamente a sua própria 
essência, convertendo-se assim, por sua vez, em outro 
objeto manipulável.”  (ARENA, 2017, p. 18)   

Inseridas estas reflexões no campo em que nós militamos, o da 
alfabetização, elas podem orientar as escolhas da linguagem escrita 
não como elementos desencarnados manipulados fora do homem e 
de suas relações com outros homens, mas como objeto encarnado, 
vital para essas relações. A escrita encarnada deixa de ser um objeto 
manipulável, com peças manipuláveis, para se tornar parte dos 
atos humanos, cultural, social e historicamente criados e recriados. 
Encarnada pelo homem, a escrita deixa de ser um objeto descolado, 
despregado das relações. O ato humano de ler é o objeto de ensino, 
porque ele encarna o modo de lidar do homem com a escrita 
resultante do ato de um outro; o ato humano de escrever é também 
objeto porque encarna o modo do lidar humano com a escrita para 
a endereçar ao outro, com a intenção muito clara de troca em vez de 
comunicação. Os atos de ler e de escrever se tornam atos de trocas 
culturais por meio da escrita que, consequentemente, formam a 
consciência dos homens em processo ininterrupto de troca. O núcleo 
do objeto de alfabetização é o próprio homem; é professora em 
trocas de escrita com os alunos; são os alunos em troca de escrita; 



50 Dagoberto Buim Arena

são os adultos em todas as situações sociais de trocas por meio da 
linguagem. O homem troca os atos históricos de uso da linguagem 
escrita e com eles ensinam as unidades e seus sentidos às gerações 
emergentes. Mas, se os atos são múltiplos, se o homem cria situações 
múltiplas, cria e recria suportes múltiplos, multiplica os instrumentos 
de inscrição da escrita, altera a própria configuração da escrita e 
seu núcleo genético, incontornável é a necessidade de a professora 
em sala de aula multiplicar também tudo isso. Fugir do único, do 
mesmo, dos elementos técnicos fora das relações humanas parece 
ser um caminho que pode alargar as possibilidades de as crianças 
se alfabetizarem banhadas pela cultura de sua comunidade, de sua 
cidade, de seu estado, de seu país, de seu continente, de seu planeta. 
Em meu trabalho acima citado, eu concluía: 

Contudo, o objeto – a escrita – só ganha o estatuto de 
objeto, se estiver fundido com o próprio ato humano 
de ler e de escrever, que se dá com apoio de suportes 
físicos ou virtuais. Os atos humanos e a linguagem escrita 
materializada em signos, em enunciados, em gêneros, 
em suportes, com a intenção de ser remetida ao outro, 
embebidos pelas situações criadas nas relações humanas, 
se tornam o núcleo do conteúdo a ser ensinado. (ARENA, 
2017, p. 23).

A multiplicidade de atos com a escrita, intencionais e 
endereçados ao Outro ao longo da história e da pré-história do 
homem, articulada a sua relação com os suportes disponíveis para 
sua inscrição determinou o nascimento dos gêneros, os incontáveis 
instrumentos de registro, e, em virtude de suas formas e recursos, a 
variação incalculável de gestos, tanto para ler, quanto para escrever. 
Entretanto, cada período histórico, compreendido ora em décadas, 
ora em séculos, prioriza alguns suportes, certos instrumentos e 
determinados gestos. Destituídos de ampla visão histórica, as 
instituições de ensino e o próprio imaginário popular decidem pela 
substituição do objeto nuclear de ensino e de aprendizagem, por 
um outro, periférico, que se transmuda historicamente. Substitui os 
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atos humanos com a escrita pelos atos humanos que manipulam 
instrumentos de inscrição. O movimento de poucos dedos assume 
o lugar principal no palco e as habilidades de coordenação motora, 
específicas de um tipo de instrumento, vinculado a um tipo de 
suporte, lança névoas sobre o real objeto. A aparência se sobrepõe à 
essência. O próximo tópico será dedicado a comentários acerca desses 
temas aqui anunciados referentes a suportes, gestos, instrumentos e 
gêneros.

As relações históricas, sociais e culturais entre situação social, 
gêneros, suportes, instrumentos e gestos na aprendizagem do ato 
de escrever e do ato de ler 

Nas situações especificas de ensino da linguagem escrita, ainda 
criadas nas escolas do século XXI em terras brasileiras, um suporte, um 
instrumento e um gesto assumem o lugar hegemônico. Impregnada 
pela tradição de uso de folhas encadernadas, que compõem um 
caderno, ou pelas folhas soltas trazidas introduzidas nos últimos 
trinta anos, o ato de alfabetizar alguém ou o ato de alfabetizar-se 
inclui o lápis como instrumento, o gesto com o dedo indicador, o 
polegar e o médio, e ainda dois movimentos distintos, que dependem 
da forma da letra a ser inscrita. Se for a letra de imprensa maiúscula, 
como sugerem as práticas construtivistas, o movimento demanda 
linhas retas, movimentos duros, forte pressão do instrumento sobre 
o papel e suspensão do movimento entre a inscrição das letras. Se 
for a letra manuscrita minúscula, como sugerem as práticas desde 
os séculos anteriores a este, o movimento é suave, deslizante, suave 
pressão sobre o suporte e ausência de suspensão do toque entre uma 
letra e outra, sob o risco de ser considerado incorreto. Os gestos 
ocidentais como os gestos do mundo oriental têm seus detalhes 
valorizados em relação à posição de dedos, mãos, leveza, pressão, 
suspensão e direção de movimentos. Escolhido outro suporte, como 
os tipos móveis da velha tipografia ou os novos tipos dos teclados 
virtuais, os velhos gestos perdem a hegemonia porque são outros os 
suportes, outros os instrumentos – as teclas – outros os movimentos 
com os dedos. 
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O ensino da linguagem escrita no mundo digital se liberta do 
jugo do único para se lambuzar com a riqueza do múltiplo. Em vez de 
um só suporte, um só instrumento, um só gesto e dois movimentos, 
ele se abre para a multiplicidade, a ponto de colocar em xeque a 
importância demasiada no ensino dos movimentos coordenados. O 
gesto com o uso do lápis exigia da criança um tipo de coordenação 
motora, já dominada pelo adulto que a colocava como vital a ponto 
de se tornar um pré-requisito para a alfabetização. Se o suporte é 
a tela, se os caracteres estão previamente dados, se a sua escolha é 
feita por dedos polegares, se os instrumentos são as teclas virtuais, 
se os movimentos são criados por dois dedos polegares em uma 
situação de dança virtual, o domínio da antiga coordenação se torna 
insuficiente e inoperante. É preciso ter outra coordenação. E nessa 
situação, seria interessante ver uma cena e ouvir uma criança dizendo 
a uma professora atrapalhada: “Professora, a senhora precisa 
treinar coordenação para escrever no celular! A senhora não tem 
coordenação nenhuma!” E a professora, desajeitada: “Não preciso 
de coordenação para escrever. Escrevo do meu jeito!” E toca com 
violenta pressão a ponta do indicador ou a ponta da unha nas teclas 
virtuais. As pesquisas de Santos (2019, p. 95-96) com crianças que 
não têm condição física de fazer os movimentos consagrados pela 
escola como fundamentais para a escrita desnudam a limitação 
desses atos e desses movimentos:

Os gestos praticados por crianças que possuem 
deficiência física com graves comprometimentos dos 
membros inferiores e superiores, quando escrevem 
na tela dos dispositivos digitais com apoio de mouses 
oculares, é um exemplo de que os gestos para escrever 
não são padronizados, por isso torna-se questionável 
a necessidade do domínio de movimentos específicos e 
uniformes para a aprendizagem da escrita. Não é preciso 
aprender a desenhar as letras do alfabeto e muito menos 
desenvolver habilidades motoras para posteriormente 
escrever. (SANTOS, 2019, p. 95-96).

A inscrição da letra maiúscula de imprensa recomendada 
pelas práticas construtivistas fundamenta a convicção de que a 
linguagem escrita é formada por letras e não por caracteres; que 
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a escolha da letra, considerada grafema, é determinada pelo som, 
isto é, pelo fonema. Essa conduta desconsidera a importância de 
todos os demais caracteres, além das letras na inscrição da escrita. 
Desconsidera letras com sinais grudados, que formam caracteres 
específicos como Á, À, Â, Ã, á, à, â, ã (BAJARD, 2016) e os sinais 
diversos de pontuação ou os pouco percebidos, mas dispostos nos 
teclados e os espaços. Mas, um outro olhar, mas amplo e diverso, vai 
ver a linguagem escrita, do ponto de vista material, não composta por 
letras, mas por caracteres, por ser híbrida, por incluir a imagem do emoji, 
mas também a imagem da letra, a imagem da palavra, a configuração 
ortográfica estável que faz de uma palavra um signo. Os tradicionais 
movimentos e gestos com os dedos não incluem os caracteres. Ao 
introduzir as chamadas letras móveis recortadas em papel firme, 
as práticas construtivistas reintroduziram algo aparentemente 
inovador, o modo tipográfico de inscrever os caracteres no suporte, 
mas, contraditoriamente, limitaram sua amplitude, porque dão às 
crianças apenas letras limpas de qualquer traço e isoladas dos demais 
companheiros, os caracteres. Não chegam sequer às experiências de 
Freinet no começo do século XX com a imprensa na sala de aula e 
ficam a léguas (para usar uma antiga medida) dos recursos generosos 
dos teclados virtuais, borbulhantes de caracteres. Vistos de um 
modo mais amplo, os sentidos – o fundamento de toda inscrição 
– se fundem a seu suporte, a seus instrumentos, a seus gestos, a 
seus movimentos e ao gênero enraizado nas relações sociais, e são 
compartilhados com o outro. O ensino do ato de ler e de escrever não 
se mantém o mesmo no mundo efervescente dos dispositivos digitais 
e das crianças também digitais. O caractere visível, que engloba as 
letras e as inclui neste novo estatuto, assume a função de unidade 
portadora de sentidos na linguagem escrita. As pontas dos polegares 
tiram e põem caracteres para mudar o sentido do que escreve a mente 
que os orienta, concordam ou discordam das sugestões do banco 
de palavras do teclado, inserem imagens, abreviaturas, arriscam, 
deletam, sugerem. Fazem da tela rapidamente hoje o que faziam 
lentamente os velhos escribas com seus palimpsestos. Com a tela, a 
borracha na mão livre de quem escreve, caminha em direção ao lugar 
de repouso onde se encontra o velho mata-borrão usado para sugar 
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do papel os excessos de tinta escorridos pela pena da caneta-tinteiro, 
também seguro com a mão que não usava o instrumento principal 
– a pena.  O instrumento borracha é substituído pela tecla, também 
um instrumento com a função de apagar, indicada pela abreviação 
DEL, ou pela palavra inglesa delete, ou pelo formato da antiga lata 
de lixo de Nova York. O traço desenhado da letra criada ao desenhar 
e o movimento correspondente entrarão pouco a pouco na esfera 
das criações artesanais, como o crochê, habilmente praticado por 
mãos experientes, enquanto os caracteres, escondidos em códigos 
digitais sob as teclas, deslizam para o mundo das esferas das criações 
industriais. Há lugar para todos na formação da cultura, mas um lida 
com um tempo circunscrito a lugares específicos, o outro lida com 
outro tempo, mais veloz, pouco linear, e circula por esferas amplas 
com fronteiras rompidas e refeitas.

Os aplicativos de trocas de mensagens, como o WhatsApp, 
mais popular no Brasil, introduzem a criança no mundo da escrita 
e, especificamente, da escrita digital.  Como ensina Santos (2019, p. 
55):

O nome é um trocadilho sonoro com What’s up? (Estás 
bem?). Esse aplicativo possui algumas características do 
gênero chat, definido por Halté (2013) como um modo 
de comunicação on-line, no qual as pessoas conversam em 
tempo real, por meio da escrita e assemelha-se ao diálogo 
face a face.

Pelos aplicativos de trocas de mensagens é possível superar 
as dificuldades que a escola encontra para introduzir os temas e 
as situações sociais do cotidiano em seu universo. Os diálogos, 
enunciados vitais para as trocas verbais pela linguagem escrita, 
encontram lugar para a sua criação e a concepção de linguagem  
como mediadora, função inerente ao signo, que permite a troca sócio-
cultural entre os homens  e a compreensão da realidade se manifesta 
na formação da consciência. Por outro olhar, é possível perceber um 
processo de gamificação entre as crianças pequenas: aprender a ler a 
língua materna com os games, com os jogos e aprender  a ler, sem saber 
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pronunciar, o inglês, língua que se mistura às imagens.  Aplicativos de 
trocas de mensagens e games introduzem as crianças fora da escola 
no mundo da cultura escrita, mas não da escrita alfabética, mas de 
uma outra, a que recupera a sua natureza imagética, historicamente 
asfixiada. 

Não é somente agora, neste mundo digital, que o conceito 
de língua alfabética da escrita entre nós é cutucado pelo uso que 
dela fazem os homens. No mundo latino, o uso das abreviaturas 
provocaram rupturas nessa linha restritiva um som/uma letra, na 
relação entre e registro escrito e oralidade. Registrava-se pouco, 
dizia-se muito mais do que se registrava. Ao comentar as abreviaturas 
Desbordes (1995, p. 185, grifos do autor) afirma que no mundo 
romano, 

o princípio alfabético que rege, bem ou mal, a escrita 
comum é abandonado. Uma abreviação, inicial de 
um prenome, por exemplo, não remete a um som, de 
conformidade com esse princípio, porém a toda uma 
palavra que possui, além disso, formas variáveis: segundo 
os contextos, a inicial M será lida Marcus, Marcoo, Marci... 
Foi mesmo possível utilizar as abreviações para não ter de 
tomar partido sobre a forma de uma palavra.

A linearidade fonema/grafema é rompida por abreviaturas 
no mundo romano e pelo mesmo procedimento no mundo digital. 
A famosíssima inscrição I.N.R.I. (Iesus Nazarenu Rex Iudeorum), 
reproduzida nas imagens cristãs como inscritas na cruz, comprovam 
que as letras, os pontos, os espaços, isto é os caracteres, se 
fundem com o suporte, em cuja superfície foram esculpidos por 
um instrumento específico, que teria exigido movimentos também 
específicos. Na verdade, as inscrições originais em latim, grego e 
hebraico, na madeira, obedeciam ao princípio alfabético, mas a 
reprodução posterior feita pelo movimento cristão obedeceu ao 
princípio imagético da linguagem escrita e, mais ainda, para ser lida, 
não poderia ser pronunciada, mas vista e posteriormente dita, se 
houvesse necessidade e se fosse compreendida. Para isso, era preciso 



56 Dagoberto Buim Arena

levar para a inscrição os conhecimentos históricos, sociais e culturais. 
Os caracteres da inscrição têm a função que tem os caracteres kanji 
para os japoneses: só podem ser lidos, se compreendidos. A madeira 
da cruz foi o suporte escolhido para a inscrição indicadora do motivo 
da condenação e da morte; um suporte perecível, próprio para a 
situação também temporária, mas que se tornou perene em outros 
suportes, principalmente o das telas dos pintores ao longo dos 
séculos. O suporte participa da construção dos enunciados: “não é 
porque o signo escrito apareceu, em um e outro sistema, vinculado 
tanto a sua encarnação visual quanto ao seu valor fonético, que deve 
ser considerado como independente de seu suporte. (CHRISTIN, 
2009, p. 185, tradução nossa). Pensando com Christin, é possível 
entender que as crianças teriam muito a ganhar se aprendessem a 
lidar com a diversidade de gêneros, de dispositivos, de suportes, de 
instrumentos e de gestos na escrita para o outro. Reduzir é limitar. 
Ampliar e libertar.  Há tantos e inimagináveis suportes, mas alguns 
rolam nas escolas e outros fora dela, alguns antigos e outros recentes: 
papel, papelão, pedra, areia, chão duro, tecido da camiseta, tijolo 
caiado do muro da rua, parede da casa, metal da placa da rua, vidro 
cintilante do luminoso da loja, pontos da tela do televisor, pontos da 
tela do celular, do computador e do tablete, madeira, pele humana, 
plásticos de todo tipo, cerâmica, porcelana, etc. E com eles os 
instrumentos:  lápis, caneta, canetinha colorida, giz, carvão, graveto, 
faca, estilete, caneta de tatuador, teclas físicas, teclas digitais, pincel, 
jatos de tinta, bisnaga de tintas para grafitar, teclas sensíveis ao 
olhar. E com eles as extensões do corpo: cabeça, pés, mãos, olhos, 
dedos cotovelos. O universo alargado permite que a criança transite 
pelo mundo já conhecido da escrita e pelo mundo instabilíssimo da 
escrita digital. A restrição de seu trânsito a um único suporte, a um 
instrumento e a uma concepção restrita de linguagem alfabética, 
coloca obstáculos entre a escola e o mundo digital que a criança vive 
além das grades protetoras das escolas.  Com os aplicativos de trocas 
de mensagens, entretanto, a criança se abre para modos de pensar a 
escrita com certa autonomia em relação aos elementos da oralidade, 
como afirma Santos (2019, p. 88):
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O aplicativo WhatsApp permite que, na fase de constituição 
da escrita para si, a criança a compreenda como uma 
criação humana, essencialmente semiótica, dirigida para 
os olhos. Nesse processo, ela tem as bases necessárias para 
a construção de uma consciência gráfica, específica da 
escrita, em vez de perder-se nos labirintos da consciência 
fonológica, própria do universo da oralidade.

O ditado como ícone de práticas pedagógicas que desmoronam

Faço a escolha do ditado, considerado por algumas tendências 
teórico-práticas uma prática extremamente eficiente para alfabetizar 
ainda nos dias que correm. Meu intuito é de, pela análise dessa 
prática, enveredar para a essência desse ato que faz parte da cultura 
escolar e, com isso, desvelar os aspectos teóricos por ele encarnados. 
Como ponto de partida, o considero como uma prática avaliativa em 
vez de uma prática de ensino. Não pretendo analisar sua limitação 
por ensinar a criança a escrever uma palavra destituída de vínculo 
com outras, em um gênero. Quero analisar essa prática no interior 
mesmo de tendências que não consideram a palavra um signo, 
mas uma sequência de elementos sonoros que devem determinar a 
palavra escrita e sua sequência de elementos gráficos, considerados, 
por elas, letras. Esse decisão se apoia quando são analisados os seus 
próprios procedimentos: a docente não ensina o aluno a codificar 
fonemas em grafemas, mas deseja verificar se ele aprendeu a relação 
de regras de correspondências entre as duas materialidades pelas 
quais a palavra (com sentido ou sem) se torna perceptível: pelos 
ouvidos, em seguida pelos olhos, e em seguida novamente pelos 
ouvidos. A docente espera que a criança dê respostas ora na relação 
entre a letra e seu som correspondente, ora entre uma sílaba inteira 
e seu som correspondente, como supostamente teria ensinado por 
meio de outras práticas. A sua espera vai, entretanto, um pouco 
mais além. Não admite, em hipótese alguma, que a criança grafe, 
isto é, que note as letras no papel de acordo com a correspondência 
insistentemente ensinada. Seu desejo contraditório é que a criança 
não obedeça ao que ela pronuncia, mas o que convencionalmente 
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ajustou como representação. Seu grande desejo é que a criança 
escreva com a ortografia convencional, usada no momento histórico 
em que vive, que as letras tenham seus penduricalhos grudados em 
suas cabeças ou agarrados (á) em sua barriguinha (ç). Em suma: a 
professora não quer que as crianças escrevam como ela pronuncia, 
nem como elas próprias pronunciam, mas que tentem recuperar 
na memória a imagem da palavra escrita. Se não recuperarem, ou 
se nunca viram a palavra escrita, será impossível escrevê-la com a 
configuração gráfica esperada. Primeira conclusão parcial: a criança 
somente terá êxito em escrever a palavra ditada se ela tiver sido vista 
um bocado de vezes nos dias precedentes e, portanto, tiver sua 
figura gravada no acervo lexical. O adulto experiente, como qualquer 
criança inexperiente, sua frio quando tem de notar uma palavra por 
ele nunca vista, porque não há referências visuais. Aprendeu, desde 
criança, que as sonoras não são confiáveis, não como afirmava a 
professora, mas como sugeria suas cobranças. 

Tomemos como referência duas palavras: um nome próprio 
e uma palavra considerada nome comum. Ao pronunciar o nome 
que vou grafar em seguida, de uma pessoa desconhecida dos alunos 
para que o notem no papel, a professora não pode esperar uma só 
configuração. As crianças, cada uma conforme um certo critério 
próprio, podem escrever uma das seguintes configurações: Cyntia, 
Cintia, Cynthia, cyntia, Cíntia, Cínthya, Cíntchia, Síntia, Synthia, 
Scynthia, scintia ou outras. Não há como repreender as crianças por 
escreverem de acordo com o som que ouvem de outra boca ou de 
sua própria, nem de notarem com a minúscula. Não há enganos. 
O engano está no critério de avaliação – o sonoro. Se, entretanto, 
a professora singularizar a referência e informar às crianças que 
elas devem escrever o nome de sua colega da classe que se senta na 
segunda carteira da fileira próxima à porta, possivelmente a maioria 
vai ter como referência a configuração tantas vezes vista. Segunda 
conclusão: As crianças abandonam as determinações docentes 
frequentes, mas desequilibrantes, de representar o som para se 
abrigar no conforto de notar as letras já conhecidas na ordem que 
já conhecem, graças à exposição diária do nome da coleguinha. A 
representação não foi sonora, mas conceitual. As crianças tomam 



ALFABETIZAÇÃO EM UM MUNDO DE CULTURA
ESCRITA E DE ESCRITA DIGITAL 

59

como referência o ser humano conhecido e seu nome gráfico, não 
sonoro, para registrá-lo. O nome sonoro não pode ser a referência, 
aprendem desde cedo, porque na escrita o que importa é o nome 
gráfico. São, portanto, nomes diferentes, cada qual com sua 
materialidade específica. Na sonora a produção e a percepção são 
semelhantes, mas é a escrita que singulariza, que marca diferenças 
e elege o único. Pode-se concluir que o caractere porta sentidos, 
como unidade do todo, porque graças a ele a criança se reconhece 
e é reconhecida. Todas as particularidades estabelecidas nos nomes 
próprios são consideradas pelas crianças a que eles pertencem para 
as distinguir das demais, como se observa em salas de aula: “Meu 
Isabella é com dois eles”. A afirmação docente de que a duplicidade 
da letra L seria desnecessária coincide com a sua visão de que 
somente considera a representação alfabética. A menina, portadora 
do nome Isabella, vê na escrita o traço figurativo que a identifica entre 
as demais Izabelas alfabéticas. A visão hegemonicamente construída 
cobre com um véu os olhos da professora. É preciso, então, tirar o 
véu que a história da alfabetização lhe impôs. 

Tomemos, agora, o nome comum como referência, porque 
me parece que processo semelhante se manifesta, porque ambos são 
nomes. Aparentemente pode-se argumentar que os nomes próprios 
têm suas particularidades, mas os comuns são estáveis. Seguramente, 
são estáveis durante longos períodos no acervo do léxico de uma 
dada língua, mas são instáveis na mente do ser humano, criança 
ou adulto, que não lida com a língua estável, mas com a linguagem 
escrita instável. Ao ditar o nome comum para que a criança escreva, a 
professora novamente não espera que ela siga as regras fonológicas, 
mas que o note tal como já vira alguma vez. Apesar de ela escandir as 
sílabas e os fonemas para que os elementos sonoros penetrem pelos 
ouvidos da crianças e sejam por elas discriminados, na essência ela 
tem a intenção de dizer para as crianças pensarem no conceito do que 
ela está pronunciando e tentar registrá-lo no papel, se já o conhecem 
e se já viram a sua configuração gráfica, isto é, registrá-lo se dessa 
configuração se lembram. O que está em jogo então é um conceito 
conhecido e dito com os elementos da oralidade – portanto sonoros 
– e esse mesmo conceito deve ser registrado em outra materialidade 
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– a gráfica. O que há de comum entre os dois não são, portanto, 
os elementos materiais, mas o sentido compartilhado pelas duas 
linguagens, a oral e a escrita. Terceira conclusão: ao escandir as sílabas, 
a professora enfia as crianças no estreito corredor dos ouvidos e as 
obriga a não pensar nos conceitos e na sua memória gráfica. Mas isso 
dura pouco, porque as crianças percebem que não podem obedecer 
às orientações da docente se quiserem ser por ela reconhecidas como 
competentes ao grafar palavras ditadas. Percebem que a palavra só é 
reconhecida como palavra se tiver os caracteres convencionalmente 
reconhecidos, na ordem convencionalmente aceita, sem obedecer 
às orientações fonêmicas – notam a letra U em queijo e omitem a 
letra que marca a nasal em muito. Aprendem que o êxito depende 
da desobediência ao princípio alfabético e que os caracteres dão 
identidade conceitual a uma palavra. No final deste período, logo 
abaixo, há quatro palavras que podem ser ditadas e se  a criança 
for obediente ao princípio alfabético, a mesma palavra sonora pode 
ser escrita de vários modos: omem, ómen, omi; húmido, umidu, úmido, 
humilde, umílde, umiudi; família, familha, famílha. Ou, se tomar como 
referência a própria escrita em vez da pronúncia, portanto em atitude 
nada submissa, notará homem, úmido, humilde e família.  Em suma: os 
caracteres dos nomes comuns são também unidades portadoras de 
sentido. Conclusão final: o ditado como avaliação confunde; como 
prática de ensino é inútil, porque trabalha com a lógica alfabética 
no mundo da escrita em que o aspecto figurativo mostra a sua 
singularidade; lida com letras que correspondem a sons, em vez de 
caracteres que remetem para construção de sentidos. 

Conclusão

Foucambert (1994) nos anos 1990, insistia em um conceito 
ao qual dava o nome de leiturização como contraponto ao de 
alfabetização. Descuidadamente, como tantos conceitos, chegou 
a circular em documento oficiais do ministério da educação. Em 
virtude dessa exposição oficial, passou a ser citado em artigos e 
em cursos de formação, mas a palavra permaneceu vazia, porque 
o conceito se alinhava a um conjunto de princípios que pregava a 
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escrita como o objeto a ser ensinado para as crianças pequenas. 
Essa opção recomendava que a alfabetização não começaria pela 
tentativa de escrever, a partir de referências orais, ou de “como você 
acha que se escreve”, mas a partir do já dado, isto é, do ensino do ato 
de ler que daria as condições e as informações para a apropriação 
da escrita. Foucambert (1994) insistia que leiturizar era o caminho 
inicial porque é preciso compreender o objeto criado socialmente 
pelo homem e nele compreender a cultura de um povo. 

Aqui, a minha insistência em discutir o objeto de ensino 
remete para a leiturização. É uma tentativa de redescobrir o conceito 
porque ele se articula ao ato de ler como as ações primeiras da 
criança para compreender não apenas o objeto, mas o objeto 
encarnado pelo homem e objetivado em seus atos com linguagem 
escrita. O ato de escrever é o resultado da objetivação dentro do 
processo indissociável apropriação/objetivação (VIGOTSKI, 2001). 
Em resumo: escrever a linguagem escrita sem saber o que ela é, sem 
vê-la ou compreendê-la, sem dela se apropriar se torna um ato sem 
condições de êxito. Começar pelo ato de escrever só pode ter uma 
referência: a codificação de fonemas em grafemas. Começar pelo 
ato de ler só pode ter uma referência: a própria escrita e os atos do 
homem por ela impregnados. Há uma brutal diferença conceitual 
aqui que requer uma reviravolta nos modos de olhar para o mundo 
da escrita. A porta de entrada, portanto, não é aprender a escrever, 
mas aprender a ler, isto é, a porta aberta dá para o mundo da leitura, 
da escrita já dada, como uma referência tangível para os olhos plena 
de valores humanos. Essa porta alargou-se e mostrou um outro 
mundo de leitura da escrita, o digital. Por ele a criança lê e escreve, 
entra por uma porta, sai pela outra e torna a entrar pela primeira, 
em um vem e vai, em um entra e sai incessantes e vitais. A leitura 
é a porta de entrada no mundo da cultura escrita, e essa porta se 
escancarou ainda mais com o mundo digital.

O aspecto fônico não vai mais encontrar lugar nas próximas 
décadas no mundo das crianças, hábeis em lidar com os caracteres 
do mundo digital, mas como a elas não é dado o poder de discordar 
e de sugerir, elas continuarão a ter controladas a sua inteligência, sua 
perspicácia e sua diversidade de táticas nas relações com a linguagem 
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escrita por obscuros e conservadores princípios de adultos que 
pensam poder amarrar o modo de pensar delas a um só e único 
caminho: um método que toma como referência inquestionável a 
pureza da natureza alfabética da escrita ocidental, em lugar de sua 
hibridização semiótica. 
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Introdução

O ensino da fala e da escrita, as duas modalidades de 
uso 1da língua, tem deixado lacunas de letramento 
no ensino de língua materna. O aprendiz adquire 

naturalmente a competência linguística, tanto sintática como 
discursiva em sua comunidade. Na escola, cabe ao professor 
desenvolver melhor a oralidade do aluno e sistematizar os 
conhecimentos a serem ensinados, auxiliando-o na aprendizagem do 
letramento.

A fala e a escrita apresentam variedades linguísticas distintas, 
possuem traços comuns, mas características diferentes. A escrita 
não é pura transposição do oral. Talvez por isso ocasione problemas 
no processo de produção textual, porque impõe ao aluno regras 

1 “Erros” ou Lacunas de letramento é um conceito proposto por Mollica 
(2012) com o objetivo de refletir sobre a complexidade do processo de 
letramento.
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desconhecidas, complexas. As dificuldades em produzir texto, entre 
tantas outras, só podem ser superadas se, antecipadamente, forem 
propiciando ao aprendiz conhecimentos dos aspectos semelhantes e 
divergentes existentes entre as variantes, caso contrário os resultados 
não serão efetivamente produtivos.

Sem as necessárias orientações, sobre a variedade da língua, 
a aprendizagem do aluno se torna mais difícil, bem como sua 
confiabilidade em se expressar adequadamente tanto na fala quanto 
na escrita. 

Este artigo parte da seguinte problemática: o que causa as 
lacunas de letramento na produção textual de alunos do 6º ano? 
Acredita-se que a complexidade, o fenômeno, pode estar na relação 
entre a oralidade e a tarefa de produção textual, destacando, entre 
outras, as dificuldades de ordem ortográfica. 

Diante dessa problemática, busca-se pesquisar as lacunas de 
letramento que se evidenciam na produção textual de alunos do 
6º ano, no sentido de analisar as dificuldades ortográficas, fono-
mórficas, sintáticas e discursivas mais ocorrentes no corpus estudado, 
a fim de justificar as possíveis causas de inadequações reveladas nos 
textos analisados. Para este estudo, buscou-se apoio teórico em 
Marcuschi (2003), Bagno (2003), Cagliari (1993), Zorzi (1998), 
Mollica (2012), entre outros.

Este artigo, conforme delineado aborda sobre pesquisa com 
relação à oralidade, à escrita e ao letramento, apresenta a orientação 
metodológica da pesquisa e prossegue com descrição dos resultados 
da análise das alterações ortográficas, fono-mórficas, sintáticas 
e discursivas, finalizando com ideias defendidas e sintetizadas na 
conclusão. 

A relação oralidade e escrita 

Com o reducionismo da polarização entre fala e escrita, a 
grafia deixa de ser o único foco de exame linguístico, conforme 
argumenta Ramos (2002, p. 9), “[...] as diferentes maneiras de falar 
são igualmente ricas em recursos expressivos igualmente adequado 
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a diferente uso”. A oralidade é um fator relevante na construção do 
conhecimento do sujeito acerca de sua realidade.

Nessa perspectiva, Marcuschi (2003, p. 62) assinala que 
“[...] tanto na produção oral como na escrita o sistema linguístico 
é o mesmo, mas as regras de sua efetivação bem como os meios 
empregados são diversos e específicos [...]”. Conforme o autor, isso 
permite evidenciar produtos linguísticos diferentes. Por isso, as duas 
modalidades, por serem variedades de um mesmo sistema, devem ter 
a mesma importância de modo a acabar com a primazia da escrita 
sobre a oralidade. 

Nessa mesma visão, a proposta de ensino de língua dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) oferece uma concepção 
de linguagem que considera o discurso oral tão importante quanto 
o escrito. Portanto, instruir o aluno no mundo da linguagem não 
significa corrigir seu modo de falar (BRASIL, 1998), mas propor 
atividades que possibilitem o desenvolvimento aprimorado do 
repertório linguístico do educando, para que a partir desses 
conhecimentos saiba se posicionar nas mais diversas circunstâncias 
comunicativas. Conforme se lê nos PCNs - Língua Portuguesa (1998, 
p. 31): 

O que se almeja não é levar os alunos a falar certo, 
mas permitir-lhes a escolha da forma de falar e utilizar, 
considerando as características e condições do contexto de 
produção, ou seja, é saber adequar os recursos expressivos 
e os estilos às diferentes situações; saber coordenar 
satisfatoriamente o que fala, saber que é pertinente em 
função de sua intenção enunciativa dado o contexto e os 
interlocutores a quem o texto se dirige.

Percebe-se que a questão não é fazer o aprendiz falar certo e 
nem suplantar sua competência linguística materna em detrimento 
de outra, mas levá-lo à aquisição e aperfeiçoamento das habilidades 
de língua, necessárias à sua formação, enquanto cidadão ativo e 
partícipe na transformação da sociedade. Esse propósito requer dos 
estudiosos e profissionais da educação a redefinição do ensino de 
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língua materna. Nesse sentido, Bagno (2003, p. 45) assinala que 
“[...] esta relação complicada entre a língua falada e escrita precisa 
ser profundamente reexaminada no ensino”. Nesse panorama, 
o professor é peça fundamental como mediador do processo 
evidenciado, posto que as diretrizes da prática na sala de aula são 
definidas por ele. 

As lacunas de letramento

A presença excessiva de recursos característicos do discurso 
oral, nas produções escritas dos educandos, são lacunas de 
letramento, “erros” ou “falhas” decorrentes da ação de diversos 
fatores que dificultam a exposição de suas ideias. Mollica (2012) 
explica que os problemas são decorrentes de uma alfabetização não 
solidificada, não suficientemente madura e completada. Isto ocorre 
porque o sistema alfabético não possui uniformidade para todas 
as letras e fonemas/som, o que muitas vezes gera um impasse no 
ato de escrever determinadas palavras, pois não se sabe qual letra 
corresponde a determinado som e vice-versa. 

Essa relação irregular entre unidade sonora e sinais gráficos 
torna a aprendizagem um tanto complexa, haja vista que o caminho 
a ser trilhado, na construção do conhecimento letrado, é um trajeto 
longo e árduo ao mundo desconhecido. O estudante se depara 
constantemente com elementos que não fazem parte da vivência 
linguística de sua comunidade, portanto, não tem uma imagem 
adequada de muitos vocábulos regidos pelo compêndio normativo 
e opera com mecanismos linguísticos apreendidos no campo da 
convivência social da qual participa. Conforme Bagno (2003, p. 
108), isso acontece porque:

Esse ensino tradicional, em vez de incentivar o uso 
das habilidades linguísticas do educando, deixando-o 
expressar-se livremente para somente depois corrigir sua 
fala ou escrita, age exatamente ao contrário: interrompe 
o fluxo natural da expressão e da comunicação com 
a atividade corretiva (e muitas vezes primitivas), cuja 
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consequência inevitável é a criação de um sentimento de 
incapacidade, de incompetência.

O autor enfatiza que a complexidade do ensino de língua 
materna está na forma de como ele é conduzido pela instituição 
escolar, que continua a conduzi-lo sem considerar a experiência 
linguística do aprendiz, levando-o a uma autoimagem de 
incapacidade pela não aquisição de elementos gramaticais. Esse 
fenômeno eleva a importância de valorizarmos as experiências do 
aluno, potencializando-a como ponto de partida para o ensino.

Essa desarticulação entre o que o educando sabe e as exigências 
normativas constituem um dualismo no processo de ensinagem, 
porque o nível linguístico do aprendiz não corresponde às normas 
estabelecidas pela tradição literária. A escola parece não saber, ainda, 
conciliar os conhecimentos prévios do aluno com a norma padrão 
imposta pelo sistema educacional e adota uma prática pedagógica 
pautada na rigidez do sistema ortográfico. Acerca desse assunto, 
Cagliari (1993, p. 124) alerta:

O controle das formas ortográficas é conveniente para 
fazer avaliações de massa nas classes sociais, mas um 
desastre para ensinar alguém descrever o que pensa. O 
excesso de preocupação com a ortografia desvia a atenção 
do aluno, destruindo o discurso linguístico do texto, 
para se concentrar no aspecto mais secundário e menos 
interessante da atividade de escrita. Além disso, o controle 
ortográfico destrói o estímulo que a produção de um texto 
desperta numa criança. 

Tal controle exercido sobre as atividades escolares inibe a 
criatividade espontânea do educando, pois dificulta a fluição natural 
do pensamento no desempenho de suas tarefas, ocasionando-
lhe a desestabilidade emocional, levando-o a cometer desvios não 
convencionais na escrita. A ortografia é importante, sem dúvida, 
entretanto, mais importante são as ideias contidas na comunicação 
do pensamento do aprendiz.
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Preocupado com esses aspectos orais nas atividades dos 
alunos, e com a não compreensão desse fenômeno pela escola e 
demais defensores da tradição gramatical, Zorzi (1998) realizou 
uma pesquisa com alunos do primeiro e segundo ciclo do 
Ensino Fundamental, acerca da estrutura fonemática da língua, 
classificando as alterações presentes em dez categorias no corpus 
estudado. Os resultados apresentam o índice 41,2% de desvios nos 
textos analisados. Esses valores obtidos na análise evidenciam de 
maneira nítida a grande influência de marcas da oralidade sobre a 
forma escrita, ou seja, lacunas que poderiam ter sido resolvidas com 
o letramento escolar e social. 

O fonema nem sempre coincide com a letra. Esse casamento 
não monogâmico entre grafema e fonema/som é descrito nos estudos 
sobre alfabetização desenvolvidos por Lemle (1995), no qual a autora 
mostra que a relação entre língua escrita e língua falada é fonética em 
uns poucos casos e arbitrária em outras, porque muitas vezes um 
único som corresponde a mais de uma letra, como é o caso do [z] 
que tem fone representado pelo [s] e [x] em posição intervocálica 
(mesa, casa, exemplo, exato). 

Esses fatores dificultam o processo de produção textual, uma 
vez que muitos alunos não se sentem seguros para representar por 
escrito determinada palavra, na indecisão sobre qual letra representa 
a unidade sonora e acaba por optar por aquela mais próxima da fala. 
Esses aspectos que podem ser chamados de lacunas são superados 
pela leitura, por atividades que levem o aluno a pensar e a fazer análise 
sobre a língua escrita e como esta se estrutura por meio da produção 
textual e pelo acompanhamento com as devidas intervenções. 

De acordo com Mollica e Leal (2009, p. 12), “[...] a escola 
tem o objetivo precípuo de ensinar o código ortográfico, na fase de 
alfabetização, e promover, durante longo período, as habilidades 
específicas que o conhecimento de mundo não oferece tanto para a 
fala como para a escrita”. Porque, como dizem Miranda e Miranda 
(2009, p. 200), “nesse período de aquisição da escrita é natural que 
as distorções mais comuns, encontradas nos textos espontâneos do 
aprendiz, sejam de ordem ortográfica”. 
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Nessa linha investigativa que inclui variações ortográficas, as 
pesquisas de Alvarenga e Oliveira (1995) têm como objeto de análise 
redações de aprendizes do Ensino Fundamental e Médio, nas quais 
foram diagnosticados vários problemas de ordem ortográficos 
nos corpus estudados. Segundo os autores, todas as produções 
apresentaram desvios fonéticos, porém em grau diferente, pois cada 
ano escolar possui o seu nível de conhecimento, mas mesmo aquele 
que revela um problema menor, merece atenção do educador, que 
deve ser um alfabetizador constante na vida escolar do estudante 
de qualquer grau, isto é, precisa estar atento a essas falhas ou 
dificuldades e sempre dispostos a ajudá-los a compreender a escrita 
nos textos.

As intervenções têm papel relevante no crescimento da 
aprendizagem do aluno, na superação das lacunas, tanto no campo 
ortográfico quanto no campo das ideias. As informações mostram 
a importância de conhecermos os problemas que envolvem o ensino 
e a aprendizagem, logo, tendo conhecimento das dificuldades dos 
discentes no desenvolvimento da escrita. Nesse caso, o professor 
pode usar métodos, estratégias metodológicas que propiciem a 
compreensão dos fatos na língua oral e na língua grafada, de modo 
que propicie aos alunos um aprendizado mais construtivo. Cagliari 
(1993, p. 93) afirma que:

As técnicas de análise fonológica, aliadas a uma descrição 
fonética, permitem não só os professores a entenderem de 
fato o que acontece com os problemas da fala e escrita, 
como permitem ainda a elaboração de atividades que 
facilitem o processo de aprendizagem por parte dos alunos, 
que passarão a receber uma explicação melhor de como a 
fala, a escrita, a leitura e a Língua Portuguesa funcionam. 

Para que o professor possa adquirir esses saberes é necessário 
que busque novas metodologias que possibilitem a compreensão da 
oralidade e da escrita em vários aspectos, porque em qualquer tarefa 
desenvolvida na sala de aula, pode se deparar com empecilhos de 
natureza diversa. O domínio do método utilizado pelo professor é 
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que vai nortear a eficácia do trabalho de leitura e outras atividades 
desenvolvidas, em especial a produção de textos. Nela, em geral, se 
encontram as maiores dificuldades segundo as exigências da norma 
culta. 

Essas barreiras enfrentadas pelos alunos, no confronto de sua 
experiência de vida com o conhecimento sistematizado, podem ser 
influenciadas também por fatores do campo psicológico, por mais 
que ouçam ou vejam uma palavra, muitas vezes, não conseguem 
raciocinar sobre ela. No campo fisiológico, sentem dificuldade em 
pronunciar determinadas palavras, então as escrevem conforme 
são usadas na fala. O fator social é o que mais influencia alterações 
no código escrito, porque os alunos falam e, às vezes, escrevem 
de acordo com o que aprenderam a pronunciar no meio familiar 
principalmente.

Esses fatores podem gerar a má alfabetização, que contribui 
muito para a má qualidade do aprendizado do aluno, seja nos anos 
iniciais momento em que a criança mantém os primeiros contatos 
com a escrita, seja nos anos mais avançados, causando repetência 
ou desistência, pois os aprendizes se auto intitulam incapazes diante 
de tantos problemas. 

Entende-se que na escola, no próprio processo de aquisição 
das práticas iniciais de leitura e de escrita, ou seja, do ensino da 
alfabetização, o professor possa, simultaneamente, desenvolver o 
letramento, isto é, as práticas sociais de leitura e de escrita. Na visão 
de Soares (2002, p. 72), “[...] letramento não é pura e simplesmente 
um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas 
sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem 
em seu contexto social”.

Para Marcuschi (2007), a alfabetização é sempre um 
aprendizado mediante ensino, e compreende o domínio ativo e 
sistemático das habilidades de ler e escrever, enquanto o letramento 
é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da 
escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um 
conjunto de práticas. 

Logo, o letramento social que envolve as diferentes dimensões 
do letramento individual, “[...] define-se como o que as pessoas fazem 
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com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, 
e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores 
e práticas sociais” (SOARES, 2002, p. 72). 

Ainda segundo essa autora, o letramento envolve dois 
processos fundamentais: ler e escrever. Processos que, apesar de 
complementares, são profundamente diferentes e heterogêneos. 
Embora ambos representem um conjunto de habilidades linguísticas 
e psicológicas, cada um envolve habilidades fundamentalmente 
diferentes. 

Essas conceituações encaminham-se na direção do que dizem 
Morais e Brito (2009, p. 9): “Na concepção sociointeracionista, a 
alfabetização não é concebida como um processo estanque, isolado 
do letramento, mas são vistos como processos simultâneos, porém 
diferentes os quais envolvem, cada um, competências e habilidades 
específicas”. Essa visão é fundamentada nos pressupostos teóricos do 
materialismo histórico-dialético, por entender que a aprendizagem é 
resultante das interações sociais, uma vez que estas desempenham 
papéis determinantes na constituição dos sujeitos.

Metodologia

Para desenvolver esta pesquisa realizou-se a análise linguística2 

em produções textuais dos alunos da Unidade de Ensino Antonieta 
Castelo, situada no município de Aldeias Altas – Maranhão. Para 
aplicação dos textos escritos, a professora de Língua Portuguesa 
dos 6º anos A e C e os coordenadores escolheram o tema: valores 
familiares. Na execução do conteúdo foram realizadas leituras 
prévias referentes ao assunto trabalhado, leituras com tipologia 
textual diversificada: contos, fábulas, poesias e literatura de cordel, 
de forma que os alunos não se sentissem pressionados durante o 
processo e cumprissem, espontaneamente, as tarefas propostas.

2 “O termo análise linguística surgiu para denominar uma nova 
perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da 
língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, 
textuais e discursivos.” Mendonça (2006, p. 205).
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Foram coletadas vinte e quatro produções textuais para serem 
analisadas as lacunas de letramento, consideradas mais comuns 
nessa etapa de escolarização, entre elas: a) as ortográficas, quando 
fogem às normas da ortografia da Língua Portuguesa; b) as fono-
mórficas, que apresentam mudanças que afetam o plano da língua, 
tanto no aspecto da fonética quanto da morfologia das palavras; e 
c) as sintáticas, por não cumprirem com o padrão da linguagem, na 
relação entre os termos tanto de concordância quanto de regência, 
bem como os marcadores conversacionais que alteram o fluxo 
sintático e discursivo.

Por mais entrelaçados que sejam os fios discursivos de um 
trabalho, necessita-se de apoio teórico que dê consistência às 
noções empíricas. Nessa perspectiva, procurou-se sustentação em 
teorias que fornecessem informações precisas acerca da temática 
trabalhada, obras como: PCN (BRASIL, 1998), Cagliari (1993), 
Zorzi (1998), Soares (2002), Mollica (2012) e outras referências que 
serviram de alicerce para que este trabalho pudesse ser realizado com 
êxito e servisse de apoio a quem por ele despertasse esse interesse. 

Análise e discussão dos resultados

Realizou-se a tabulação de vinte e quatro textos, no sentido 
de fornecessem o índice de cada categoria analisada, o que pode ser 
observado nas análises a seguir. Em virtude da grande abrangência 
do conteúdo, a análise foi desenvolvida em três pontos básicos 
ocorridos nas palavras e frases: os desvios referentes aos aspectos 
ortográficos, fono-mórficos e sintáticos, porém não significa que 
alterações semânticas, lexicais e outras presentes nos textos, não 
sejam relevantes ao assunto trabalhado, entretanto, nesses pontos é 
que residem as exigências nesse grau de escolaridade, em especial as 
ortográficos.

Na análise das ocorrências encontradas nos textos dos alunos, 
adotou-se como base para estudo as categorias apontadas por 
Zorzi (1998), para que se realizasse um exame dessas variações. 
No decorrer do processo, foram analisados sete tipos de falhas ou 
lacunas ortográficas/fono-mórficas (de 1 a 7) e três sintáticas (8 a 
10).
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1. Omissão de letras ou sílabas

Na omissão de letras ou sílabas foram encontrados nove tipos 
diferentes de falhas ortográficas e fono-mórficas, que refletem na 
escrita do aprendiz, evidenciando o pouco conhecimento da língua 
escrita. O que se confirma nos fragmentos a seguir:

[...] i a sua besa ficou no chão, ai ela saiu correndo sem a 
cabesa ai o hone foi até o local a onde ela tava i pegou sua 
cabesa [...] quando ela chegou pegou sua abe i colocou no 
luga. (texto 08, ano A).
[...] ele não tem luga para mora. Ele dormiar na rua se tremia 
de fril mas achou um jonal (texto 04, ano A).
• Resultado: 96% apresentam desvios e 4% não.

2. Acréscimo de letras

As falhas decorrentes deste caso são opostas às alterações 
ocorridas na omissão, porque no acréscimo o produtor do texto 
manifesta o discurso escrito, inserindo letras nas palavras não 
convencionais à norma escrita. Pode-se observar a presença de sinais 
gráficos fora do “padrão” nos trechos:

[...] ai ele dise puxa canmarada como você e mangro [...] o 
rato mangro dise assim mais antes dim que ficar nammarto de 
que nar barigador gato. (texto 1, ano A).
• Resultado: Acréscimo de letras, 83% apresentam desvio e 
17% não.

3. Junção – Separação: alterações nas segmentações das palavras.

Na fala, geralmente, não dá para definir onde começa e termina 
a segmentação de alguns vocábulos, essa mobilização indefinida de 
entidades sonoras pode acarretar dificuldades ao aluno no processo 
de produção textual, uma vez que ele possui uma relativa margem de 
manipulação das restrições da língua escrita. 
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[...] ele dicê pocha camarada como você é magro e orato 
magro res pon deu assim eu sol magro por que não tenho nada 
para comer orato gordo con vidou orato magro para comer na 
casa que ele morava. (texto 15, ano C).
• Resultado: nas alterações de Junção-Separação, 87,5% 
apresentam desvios e 12,5% não.

4. Letras parecidas

Estes desvios envolvem a grafia de palavras com letras 
semelhantes, advindos do desconhecimento da relação fonema-
grafema como: o (m e n), (q e g) e outras que apresentam semelhanças 
em algum traço gráfico, comprovam-se essas falhas com partículas 
textuais do corpus estudado.

[...] só não mim comeu porque eu estava de cavalo mas o 
homen pesava que era um junento do conbadre. (texto 07, ano 
A).
• Resultado: as distorções nas palavras escritas com Letras 
Parecidas, 37,5% apresentam desvios e 62,5% não.

5. Troca de surda por sonora ou vice-versa
As ocorrências são manifestadas pelo fato das consoantes 

sonoras serem confundidas com as surdas e vice-versa. Isso ocorre 
por serem projetadas na escrita por uma correspondência sonora 
ou surda homorgânica. Constata-se que, mesmo lidando com 
palavras formadas em relação regular, o educando produz distorção 
ortográfica como as apresentadas nas ilustrações de erro na troca 
de: p/b; t/d;c,q/g; f/v; s/z; x,ch/j,g

Era uma vez dois animais muidos amicos que era um jumendo 
e o bote que viviam numa vazenda muito bonita onde havia o 
lago muito bonito e um dia o lago estava secando e o jumento 
e o bote estavam viçando preocupados, por gue o laqo [...] 
esse dois animais eram muido amiqo  bem de bequeno. (texto 
23, ano C).
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• Resultado: Erros de troca de Surdas-Sonoras, 83% 
apresentam desvios e 17% não.

6. Alterações decorrentes de confusão entre terminações am e ao

Nessa classe, as distorções são produzidas por semelhanças 
fonéticas mobilizadas no processo de construção do som de /ãw/ 
que pode ser representado de duas formas pelo (ão) em posição de 
sílaba tônica e com o (am) em posição de sílaba átona, logo, detecta-
se que o aluno desconhece tal regra. É visível a presença dessas falhas 
nos fragmentos citados: 

[...] Ao chegar lá encontrão um lugar muito bonito. [...] 
As crianças a camparão lá na floresta ci a marão. O lugar a 
onde eles esta vão, as crianças brincavão de uma possão de 
brincadeiras legais. (texto 10, ano A).
• Resultado: Desvios decorrentes da confusão entre ão e am, 
17% apresentam desvios e 83% não.

7. Inversão de letras

As variações gráficas ocorridas neste caso podem estar 
relacionadas ao pouco embasamento do aluno sobre o procedimento 
escrito, porque os segmentos irregulares analisados não correspondem 
a nenhuma das variedades linguísticas. Essas distorções representam 
12,5% das atividades analisadas, representando cerca de três 
estudantes. Exemplifica-se com partes textuais que apontam esse 
desvio. Transposição entre dois fonemas: no primeiro exemplo, 
ocorre entre fonemas na mesma sílaba; nos demais exemplos, entre 
sílabas diferentes. 

[...] ai uma vozi dici reça é a ter ti filha que sota um infroma 
ganhas (texto 20, ano C).
O setor dia um burro resolvel dar uma voltar [...] o burro xegou 
o cavalo já tinha ido embora e deixo uma catar então o burro 
leu a catar. (texto 22, ano C).



78 Antônio Luiz Alencar Miranda • Bárbara Maria Macêdo Mendes
Shirlane Maria Batista da Silva

• Resultado: Inversão de Letras, 12,5% apresentam desvios e 
87,5% não.

8. Concordância verbal e nominal

Trata-se das distorções estruturais nas orações, envolvendo o 
relacionamento do sujeito com o verbo ou com adjuntos adnominais. 
Quanto às incidências de erros sintáticos neste caso é de 21% das 
amostras analisadas, num total de cinco produções. Como são 
descritos nos fragmentos a seguir:

[...] Ai eles estava domindo aí ele sair pro mato e deixou a 
menina domindo na casa ai chegou lobisome e quis comer o 
meu irmão. (texto 11, ano A).
[...] As menina era bem bonitinha porque viviam bem 
arrumadinha. (texto 14, ano C).
• Resultado: Concordância verbal e nominal, 21% apresentam 
desvios e 79% não.

9. Regência

É a escolha categorial que os elementos operantes na 
oração exigem na construção de constituintes sintáticos corretos. 
Comprovam-se essas incorreções nas frases:

O lugar a onde as crianças estavão [...] a onde fica a sua 
floresta Tainá. (texto 10, ano A).
É perceptível no enunciado o desconhecimento no uso dos 
advérbios, que foi causado por pouco contato do aprendiz 
com a regra da utilização desses constituintes frasais.
Resultado: Alteração na regência, 17% apresentam desvios e 
83% não.
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10. Marcadores conversacionais

Referem-se aos caracteres orais que desempenham uma 
função interacional na fala. Esses marcadores foram inseridos no rol 
dos desvios sintáticos, por apresentarem elementos de articulação 
da língua, muito próprio da função sintática. Segundo Fávero, 
Andrade e Aquino (2012, p. 49), “[...] os marcadores exercem função 
estruturadoras relevantes, coincidindo de modo distribucional e 
funcional com operações de organizações sintáticas”, os quais são 
descritos nos exemplos:

[...] Então o gato respondeu calma amigo não fica com tanto 
medo, [...] aí então o dono da casa irá procurar um gato e esse 
gato será eu. O rato então disse bonito né, aí, você vai e me 
come. (texto 21, ano C).
• Resultado: Presença de marcadores conversacionais, 33% 
apresentam desvios e 67% não.

Dentre as variações sintáticas analisadas, essa categoria 
representa o maior percentual, pois oito alunos cometeram esse 
tipo de desvio na atividade, representando 33% dos problemas 
examinados. Esses usos não correspondem à norma escrita, são 
consideradas, portanto, alterações produzidas por uso habitual 
na língua falada, que poderiam ter sido corrigidos com práticas de 
letramento.

Como se pode observar, o maior índice das falhas ortográficas 
ocorreu nos casos de omissões de letras ou sílabas, já os desvios por 
inversão de letras tiveram menor percentual dentre as produções 
analisadas.

As alterações encontradas em textos produzidos por alunos 
revelam as dificuldades enfrentadas por eles durante o processo 
de alfabetização e que se mantêm com grandes índices no ensino 
de língua materna. Tais dificuldades podem servir de indicadores 
do grau de compreensão dos mecanismos sistêmicos com os quais 
os aprendizes operam, porque permitem conhecer em qual nível se 
encontra o desenvolvimento do educando, que conhecimentos foram 
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aprendidos e quais precisam ser adquiridos. De modo que, partindo 
desses pressupostos, o professor possa elaborar atividades conforme 
o grau de aprendizado do aluno, podendo ocorrer, assim, de modo 
gradativo, a efetiva transformação do processo de ensinagem. 

Acredita-se que desse modo deveriam operar ações 
pedagógicas na sala de aula, pois as diversas dificuldades enfrentadas 
pelos educandos, no ato de expressarem suas ideias através da 
escrita, são, sem dúvida, as mais complexas questões vivenciadas na 
educação sistemática e que atravessam o ensino de língua materna. 
Porém, a adesão pelo desenvolvimento de um trabalho em equipe, 
considerando a oralidade, a leitura e a produção textual, de forma 
dinâmica, inovadora e criativa, poderá proporcionar resultados 
significativos e transformadores da realidade evidenciada. 

Desse modo, é mister ressaltar que esse fenômeno somente será 
legitimado, de fato, se os profissionais que atuam nos anos iniciais 
revelarem predisposição em adquirir maior volume de conhecimento 
acerca do funcionamento da linguagem, tanto oral como escrita, 
rompendo com práticas arraigadas a paradigmas tradicionais e 
mecânicos.

Conclusão

Como se pode observar na análise empreendida, a presença 
excessiva de marcas orais nos textos apresentados explicita as 
dificuldades vivenciadas pelos educandos frente à aprendizagem 
dos conhecimentos linguísticos no ensino de língua materna. 
Constituindo-se, dessa forma, um dos maiores problemas enfrentados 
por eles no ato de desenvolvimento de tarefas escritas, visto que, por 
diversas vezes parecem não saber a distinção entre fonema e grafema, 
o que acarreta várias consequências ao aprendizado do estudante 
nesse nível de escolaridade ou nos anos seguintes.  

Por conseguinte, a tarefa de ensinar ao aluno a fazer uso 
adequado da língua materna não é apenas corrigir as palavras que 
estão desvinculadas das exigências normativas do sistema escrito, 
mas perceber quais conhecimentos foram alcançados e quais 
precisam ser adquiridos. Caso as lacunas não sejam superadas em 
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um dos anos escolares, essas dificuldades podem deixar marcas ao 
longo de sua vida escolar ou profissional.

Por isso, os contextos atuais exigem profissionais qualificados 
e um constante processo de atualização, especialmente àqueles que 
atuam em sala de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental e que 
necessitam de conhecimento sobre o funcionamento da linguagem. 
Estando conscientes das mudanças que ocorrem no meio educativo, 
certamente terão uma postura criativa e flexível, tornando o trabalho 
mais eficaz, possibilitando ao discente a aquisição de habilidades 
necessárias à sua formação, transformando-os em cidadãos e 
profissionais competentes, críticos e participativos na evolução 
social, cultural, política e econômica da sociedade vigente.

Ao concluir, é fundamental que seja destacada a necessidade 
de se refletir acerca do ensino de língua materna, porque se o objetivo 
é levar o educando a dominar os conhecimentos linguísticos, nas 
mais diversas situações de uso, o professor precisa atualizar seus 
conhecimentos, porque a eficácia de seu trabalho depende de suas 
habilidades para melhorar, reduzindo progressivamente o baixo 
nível linguístico dos aprendizes, como demonstrado nas produções 
escritas analisadas.
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CONSTRUÇÃO DE UMA HUMANA 
DOCÊNCIA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

 Georgina Quaresma Lustosa
Maria Teresa Pessoa

Introdução 

Nosso desejo na tessitura deste texto é promover 
reflexões teóricas acerca da formação de professores 
com o olhar voltado para construção de uma humana 

docência tendo como base fundamental o diálogo, o incentivo 
e a expressão das emoções, dos afetos e a partilha de professores 
e alunos, (aprendentes do processo formativo), em um trabalho 
docente produtivo e amoroso como sugere Pessoa (2007, p. 3). A 
autora afirma que: 

O educador não deverá ser apenas nem fundamentalmente 
um técnico, que planifica e decide, mas antes um arquiteto 
do desenvolvimento humano, de si e de outros, um artesão 
– tecelão arquiteto do desenvolvimento humano, de si e de 
outros, um artesão – tecelão de afectos […].
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A complexidade dos tempos pós-modernos vem influenciando 
de modos diversos a formação de professores e o sistema 
educativo, exigindo e, ao mesmo tempo, atribuindo ao professor 
um papel fundamental na mudança e na construção de contextos 
que contribuam na religação de saberes. É, na verdade, como 
refere Hargreaves (1998, p. 12) à ideia de que “[…] os professores 
constituem, mais do que ninguém, a chave da mudança educativa”. 
Comporta, contudo, advertir que os professores ainda trabalham 
de forma isolada sem discutir colegiadamente com seus pares, 
basicamente, com a certeza de seus saberes meramente técnicos. 

A imagem do professor como especialista no saber e técnico 
eficiente precisa ser trabalhada e superada do sistema educativo, 
como propõe Pessoa (2007, p. 2): “[…] cada vez mais, fará sentido 
relevar a passagem da mediação intelectual à mediação afetiva”. O 
que implica considerar que o acolhimento no exercicio da docência 
requer a ampliação do olhar e da escuta na tentativa de compreender 
e sentir o outro, o revelar de seu eu, sua inquietude, dificuldade e 
possibilidade, atitudes expressas na ação de aprender e de ensinar. 
O fato é que vivemos tempos de mudanças desagregadoras, que 
exigem da educação uma nova dinâmica social, numa perspectiva 
de formação de professores que contemple fatores como a reflexão, 
a construção da afetividade, da esperança e a ressignificação das 
emoções nos espaços de aprendizagem. 

Estamos vivendo um tempo ambíguo e paradoxal, como refere 
Flores (2011, p. 163): “[...] é nesta realidade complexa e paradoxal 
que os professores vivem, se formam e exercem a sua profissão”. O 
momento atual se constitui em um contexto histórico marcado pela 
presença simultânea de inúmeros desafios, em que tudo muda numa 
completa teia de relações, e na qual a escola se encontra orientada 
por princípios da modernidade. 

Conforme Hargreaves (1998, p. 10), convivemos, ainda, 
com práticas de ensino tradicionais que valorizam como forma de 
aprendizagem a memorização de conhecimentos, aspectos que, 
segundo o autor, “[...] poderão explicar o fracasso persistente em 
cativar as emoções e as motivações de muitos dos seus alunos e de 
um número considerável de professores”. 
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Concordamos com o autor e acreditamos na impossibilidade 
de concretizarmos um bom trabalho, quer seja na área da educação, 
que seja em outro campo do conhecimento humano, sem paixão, 
sabedoria e o máximo possível de sabor, de envolvimento amoroso, 
de encantamento com o trabalho que realizamos. Podemos pensar 
à maneira de Hegel (2001), segundo o qual “nada de grande se 
faz sem paixão”, pois o pathos penetra e preenche a alma inteira 
do ser humano. O trabalho realizado sem envolvimento amoroso 
certamente terá resultado medíocre, pequeno, sem expressão e sem 
beleza do toque e do gesto humano.

Temos o entendimento que a inserção das emoções, das 
motivações e de outras formas de bons sentimentos nos espaços 
da aprendizagem e no cenário da educação virá, de forma efetiva, 
oferecer contributos à organização do conhecimento e à formação 
dos sujeitos numa perspectiva mais inteira em sua constituição de 
humanidade.

Educar e educar-se incorporam as marcas de um ofício e de 
uma arte, aprendidas no diálogo histórico das gerações. A profissão 
professor incorpora maestria, saberes e sabores aprendidos ao longo 
da formação e da existência humana. Não somos seres prontos, 
construímo-nos ao logo de nossa existência. Assim, liberdade, 
comprometimento social, solidariedade, respeito ao outro e a nós 
mesmos e a outras dimensões humanas precisam ser ensinadas e 
aprendidas e a educação é a condição básica para a construção e o 
aperfeiçoamento do humano em cada um de nós. 

A formação docente como espaço de reflexão

No contexto de mudanças paradigmáticas que vivemos 
no mundo atual, debates em relação à formação e à atuação do 
professor estão em pauta nas reflexões apresentadas por Hargreaves 
(2004), Freire (1997), Estrela (2010), Pessoa (2007) e tantos outros 
autores que vêm pesquisando e discutindo sobre esta temática. 

As discussões empreendidas apontam que os formadores de 
professores vêm se omitindo a promover discussões amplas sobre a 
formação de professores e sobre o contexto das condições em que vão 
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exercer a profissão. As decisões, nesse âmbito, são tomadas sem as 
necessárias negociações e discussões, sem consultas aos professores 
que não são chamados a se pronunciarem sobre a orientação de seu 
programa de formação, aspecto revelador do não reconhecimento, 
ainda hoje, da sabedoria e da prática desses profissionais. 

A propósito, Zeichner (1993) tece críticas aos programas de 
formação de professores, por não reconhecerem que esses agentes 
devem exercer, em conjunto com outros sujeitos, um papel ativo na 
formulação dos objetivos e finalidades de seu trabalho, assumindo, 
portanto, funções de liderança nas reformas de ensino. Entendemos, 
desse modo, que a reflexão sobre a formação e o fazer docente 
implica reconhecer que a produção de conhecimento sobre o ensino 
deve passar pela consulta aos professores, pois eles possuem teorias 
e sabedorias práticas que podem contribuir para melhoria da 
qualidade do ensino.

Nessa linha de pensamento, convém analisarmos, juntamente 
com Brito e Lima (2011), Veiga (2010), Enricone (2009), Grillo (2004) 
e outros, que a formação docente constitui etapa fundamental 
na trajetória dos professores. Implica situá-la como fenômeno 
complexo e contingencial, cujas contribuições se efetivam, tanto no 
desenvolvimento pessoal, quanto no desenvolvimento profissional 
docente. Assim, ao estudarmos a formação de professores, é 
pertinente discutir a prática docente na perspectiva de configurá-
la como instância formadora, ou seja, a prática como locus no qual 
o processo de tornar-se professor vai se consolidando nos textos e 
contextos do aprender e do ensinar. 

Temos observado por meio da literatura citada neste texto que 
apenas recentemente começou a ser reconhecido que a formação 
de professores e o ensino superior, em geral, precisam ampliar seus 
conceitos criando condições que assegurem a aprendizagem dentro 
de uma dimensão social. Aqui, reportamo-nos a Zeichner (1993, p. 
23) quando refere ao movimento para o ensino reflexivo, enfatiza a 
reflexão enquanto prática social e afirma que: “Uma grande parte 
do discurso sobre o ensino reflexivo faz pouco sentido, pois se fala 
pouco da reflexão enquanto prática social, através da qual grupo de 
professores pode apoiar e sustentar o crescimento uns dos outros”. 
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Com esse autor entendemos que o compartilhamento de 
experiências e de informações com os pares é marcante na vida 
profissional dos professores. O trabalho coletivo é uma grande direção 
no sentido de mudança nas atividades docentes e nos próprios atores 
do processo educativo. Precisamos do olhar do outro para ampliar 
o nosso próprio olhar, precisamos, particularmente, refletir com o 
outro sobre nossas práticas docentes para dar a elas uma nova e 
significativa dimensão. A formação de professores e a construção de 
uma humana docência exigem a dimensão pedagógica, privilegiando 
a construção de competências significativas. 

Compreendemos a importância das competências em 
qualquer nível de profissão, mas principalmente na docência. Não 
apenas como conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
mas no sentido de novas competências intelectuais, pessoais, sociais, 
multiculturais, estéticas e afetivas, que não somente possibilitem 
aos professores e aos alunos acesso ao mercado de trabalho, mas, 
sobretudo, a transformação de suas realidades. Perrenoud (2000, 
p. 16) reconhece a competência como “[...] uma orquestração de 
recursos cognitivos e afetivos diversos para enfrentar um conjunto de 
situações complexas”. 

Neste contexto, considerando as ideias do autor, 
compreendemos que o professor, em sua ação, mobiliza uma 
pluralidade de propriedades como conhecimentos, capacidades 
cognitivas e capacidades relacionais. Enfim, são os “múltiplos 
sentidos” da competência objetivando proporcionar algo importante 
para si mesmo, para os alunos e para a sociedade. O professor deve 
utilizar os recursos de que dispõe e os recursos que se constroem nele 
mesmo e em seu entorno. Empregando de maneira crítica, consciente 
e comprometida com as necessidades concretas do contexto social 
em que vive e desenvolve seu ofício de ser e tornar-se professor.

Novos significados na construção de uma humana docência

Pensar a formação de professores e a construção de uma 
humana docência se faz urgente e necessária. Não obstante o 
considerável volume de pesquisas que têm se ocupado dessa temática 
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nas últimas décadas, contudo, parece-nos que esta discussão está 
longe de se esgotar. Desse modo, entendemos ser necessário indagar: 
Por que tanto interesse em pesquisar as especificidades e as nuances 
da formação e do fazer docente? 

Pressupomos que a resposta a esta questão está no espírito 
investigativo do professor, considerando que a busca da resposta 
pronta para uma situação incerta é sempre ilusória e inútil. Situações 
que reúnem tantas especificidades como ensino, aprendizagem, 
relacionamentos interpessoais exigem, no pensamento de Gusdorf 
(1967, p. 86), muita compreensão e sensibilidade na busca do “[...] 
encontro que nos desloca e nos recompõe”.

Temos consciência de que a educação é do tamanho da vida, 
como postula Rodrigues (1986, p. 6), “os caminhos da educação são 
intermináveis, pois ela é do tamanho da vida”. Assim, investigar a 
formação e o fazer docente dentro da dimensão da vida não deixam 
de ser um mero pretexto para a busca de nossa formação como 
professores e como seres humanos em construção.

Essa busca exaustiva para investigar temas relacionados com 
a formação docente ocorre em função da necessidade de encontrar 
respostas para as nossas próprias dúvidas e inquietações, pois, num 
primeiro momento, a temática nos seduz para depois nos conduzir 
a um conhecimento mais profundo do outro e de nós mesmos. 
Mas, como investigar a formação de professores dentro dessa nova 
dinâmica social em que vivemos? Enfrentamos tempos complexos 
e ambíguos que exigem uma formação que contemple fatores 
como a reflexão, a construção da afetividade, da esperança, da 
amorosidade e, portanto, a ressignificação das emoções nos espaços 
de aprendizagem.

Zabalza (2004) e outros autores vêm afirmando que o novo 
significado para a formação de professores, em qualquer país do 
mundo, implica novas formas de conhecer o exercício docente, que 
os professores sejam detentores de conhecimentos pedagógicos e 
didáticos e apoiem os alunos na construção de suas aprendizagens 
e na orientação dos caminhos de suas vidas. O entendimento dos 
conhecimentos pedagógicos e didáticos nos espaços da ação docente 
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é referencial para a compreensão das interações humanas em suas 
múltiplas dimensões. 

Como é sabido através da literatura de autores como Day 
(2001), Veiga (2010), Alarcão (2001) e outros, por um lado, parece 
fazer parte do consciente coletivo no ensino superior, que grande 
parte dos professores não se preocupa com a dimensão pedagógica 
porque a consideram uma questão de importância menor face 
à competência científica e, ainda, que compreendem os saberes 
pedagógicos e didáticos como um problema que a competência 
científica tem respondido satisfatoriamente nas questões relacionadas 
com a natureza complexa e problemática do ensinar e do aprender. 
Por outro lado, conforme Boavida (2010, p. 13):

[...] os professores universitários transmitem os seus 
conhecimentos, ou o resultado das suas investigações, 
partindo do princípio que o conteúdo vale por si e é 
independente dos métodos de transmitir e dos modos 
de aprender. O pedagógico era considerado como uma 
modalidade que podia facilitar as aprendizagens, mas 
que não interferia com o essencial, que consistia no rigor 
científico.

A realidade pontuada pelo autor não difere em nada da 
concepção de docência universitária no Brasil, e grande parte 
dos professores, conforme descreve Boavida (2010), continua 
transmitindo seus conhecimentos considerando o princípio que 
o conteúdo vale por si. Mas qual é a coisa que vale por si mesma 
sem a presença subjetiva do ser no mundo? Essa reflexão nos leva a 
Heidegger (1989) e ao modo clássico de compreensão do ser, cujas 
consequências resultam na problemática separação radical de dois 
mundos: o objetivo e o subjetivo, aspectos que numa ontologia da 
possibilidade devem ser superados. 

A coisa que se entende por si mesma é aquela que é óbvia, é 
evidente por si mesma. Mas a coisa que é evidente não é aprazível, 
sequer tem o estatuto de humanidade. O evidente é enquadrado, é 
previsível, não tem características da humana docência. Previsível é 
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considerar as coisas bem arrumadas, enquadradas, metodicamente 
ajustadas em suas caixas. Entretanto, entendemos as coisas da 
docência como fios desarrumadores do que está pronto, assim 
como o pensamento da filosofia que é desarrumar, desconcertar, 
desconstruir. 

Barnett (2002) vem postular como condições para transitar 
desarrumando, desenquadrando e construindo a docência, na era 
da supercomplexidade, a interdisciplinaridade, a reflexão coletiva, a 
capacidade para mover fronteiras, o compromisso participativo e a 
tolerância comunicativa. Nesse contexto, trazemos Zabalza (2004, p. 
102-104), afirmando que a docência exige:

[...] desaprender, eliminar resquícios, desconstruir práticas, 
significados e prioridades que fazem parte da tradição 
institucional. E acrescenta, desaprender traduz-se na 
capacidade de desconstruir a situação vigente do sistema, 
de seus significados e de suas práticas e de reconstruí-
la com um novo significado ou com um novo tipo de 
intervenções, o qual será o conteúdo da aprendizagem.

Desaprender é desconstruir o instituído, é caminhar sempre em 
atitude de aprendizagem. É ter a consciência de que nada está pronto 
e definido. A transitoriedade é permanente, o incerto, o imprevisto 
e as mudanças estão presentes na cotidianidade dos espaços da 
docência e da vida. Eliminar resquícios, como bem afirma o autor, 
é desconstruir práticas instituídas, é desaprender e permanecer 
aprendendo, porque a aprendizagem constitui um estado de ânimo 
que leva aquele que aprende a constituir-se em sujeito consciente do 
processo do inacabamento e da construção do ser humano. Diante 
desse entendimento, concebemos o professor como alguém que está 
sempre em atitude de busca, em atitude de esvaziamento interior, 
e isso não é ignorância quanto ao que ele deve profissionalmente 
saber, mas humildade socrática diante do pouco que sabe sobre o 
tamanho da educação.

A atitude de busca, de abertura, desse interrogar a realidade de 
cada dia, é viver um permanente e rico processo educativo. Caminhar 
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em atitude de aprendizagem é, enfim, ter consciência da incompletude 
e da beleza desta nossa condição. Freire (1989, p. 59) vem somar 
a essa concepção de aprendizagem e formação, lembrando-nos de 
que “[...] o homem, ser inconcluso e incompleto, por causa de sua 
incompleticidade, busca ser mais. E, se busca ser mais é porque tem 
esperança. A esperança nasce, pois, da inconclusão dos homens”.

Essa consciência da incompletude do ser humano e a busca 
esperançosa de ser mais são propiciadas pela educação como 
processo social para a liberdade. Sendo uma procura contínua, 
cada resposta encontrada nos leva a almejar mais e mais. E, assim, 
permanentemente, como profissionais docentes e como pessoas, 
estamos em constantes buscas, em favor de nossa (re)construção e 
nossa ressignificação.  

Desse modo, pensar a formação docente é sempre necessário. 
Pensar a educação e a formação docente, especificamente, é 
ultrapassar a ideia de um conhecimento pronto e acabado, 
fragmentado e desvinculado da vida e dos processos educativos. 
Essa concepção do conhecimento, conforme Moraes (1997, p. 43), é 
resultado de uma especialização exacerbada, típica do pensamento 
moderno que fragmentou o saber e “[...] dissociou o homem de suas 
emoções e afetos, tornando-o um ser com a mente técnica e o coração 
vazio”. A ideia que transparece é que, ao final da educação formal, 
cada um domina a sua parte e desconhece o entorno, o contexto no 
qual está inserida a parte que conhece. 

A respeito dessa fragmentação que, a rigor, afeta todos os 
âmbitos do saber humano, Morin (2002, p. 14) postula “[...] a 
inteligência que apenas sabe separar, quebra o complexo do mundo 
em fragmentos [...] unidimensionaliza o multidimencional. Atrofia 
as possibilidades de compreensão e reflexão”. Entendemos, por 
conseguinte, que a inteligência que apenas sabe separar é incapaz de 
compreender a complexidade do mundo e o tamanho das dimensões 
humanas.

Vivemos um momento histórico em que se faz urgente e 
indispensável religar saberes, fazer dialogar com a cultura científica 
os conhecimentos humanísticos de forma a facilitar aos aprendentes 
do processo formativo um leque de possibilidades, a fim de que 
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melhor compreendam e dialoguem com o mundo que os cercam. 
Acreditamos que o papel fundamental do processo formativo é, 
na verdade, possibilitar uma cultura que viabilize aos aprendentes 
(professores e alunos) a compreensão de sua condição humana, 
permitindo-lhes viverem, favorecendo-os, ao mesmo tempo, como 
diz Morin (2002, p. 11), “[...] um modo de pensar aberto e livre”. 

Pensar a formação e a trajetória profissional docente com o 
olhar de Morin (2002) nos permite abrir janelas, olhar para o que ainda 
não foi pensado, ainda não foi interrogado na atividade cotidiana. 
A concepção filosófica desse autor nos coloca em permanente luta 
contra a preferência pelas respostas prontas, ao invés de perguntas; 
contra o desejo de comodidade de que as verdades acabadas se 
fortalecem. 

Entendemos que, dialeticamente, o pensamento tenta se fazer, 
desfazer e refazer-se num permanente movimento do devir. Como foi 
pensado por Heráclito, filósofo grego, ao dizer, no século VI a. C, que 
“O ser não é”, somos, realmente, tão mutáveis e incompletos que não 
chegamos a ser, estamos apenas sendo, num permanente movimento 
de construção, desconstrução e reconstrução de nós mesmos.

Portanto, o entendimento é que mantenhamos a desconfiança 
de trabalhar com definições e conceitos prontos, acabados e 
dogmatizados. O conhecimento não deve ser visto e compreendido 
como um pensamento fechado e acabado. Comporta, pois, 
reconhecê-lo como investigação, como permanente construção. 
Se for verdade, como pontua Rodrigues (1986, p. 6) que “[...] os 
caminhos da educação são intermináveis”, então, é nosso papel 
investir na formação e na construção de uma humana docência 
como processos contínuos de aprendizagens e de questionamentos, 
diferentemente de oferecermos respostas prontas e dogmatizadas. 

Compreender a complexidade e a contingência do fenômeno 
educativo e, no seu cerne, a questão da formação e da prática 
docente, tendo como suporte uma abordagem crítico-reflexiva, são 
questões que se impõem como forma de superação de modelos 
baseados meramente na racionalidade técnica. Parâmetros estes 
que, satisfatoriamente, não respondem às exigências da realidade 
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histórico-social vigente, como assim discutem Contreras (2002), 
Zeichner (1993), Morin (2002) e outros estudiosos. 

A racionalidade técnica como concepção de formação e atuação 
profissional, conforme esses autores, revela sua incapacidade para 
resolver e tratar tudo o que é imprevisível, tudo o que não pode ser 
interpretado e regulado segundo um raciocínio infalível. E a cultura 
científica, como pensada por Morin (2002, p. 16), “[...] é incapaz de 
encarar o que não é quantificável, isto é, as paixões e as necessidades 
humanas”. Refletimos, assim, que as regras técnicas e os cálculos 
não são capazes de dar conta da discussão dos sentimentos, das 
frustrações, enfim, das diversidades e dimensões humanas.

Podemos conjuntamente, com Gauthier (1998), Pessoa 
(2007), Tardif (2002), Gadotti (2000) e outros, entender que a 
sociedade está, cada vez mais, se conscientizando de que assumir ser 
professor não é tarefa fácil e simples, que pode ser desenvolvida por 
pessoas que possuam apenas o domínio de conteúdos curriculares. O 
professor não deve ser alguém que apenas domina certas habilidades 
e afazeres predeterminados à sua profissão. 

Os conhecimentos do saber fazer devem ser somados a outras 
dimensões profissionais, como sugere Pessoa (2007), a exemplo da 
construção do diálogo, do incentivo à expressão das emoções, dos 
afetos e da motivação dos aprendentes (professores e alunos) para 
desenvolverem colegiadamente, entre textos e contextos, um trabalho 
docente produtivo na formação de pessoas dotadas de consciência 
estética, capazes de construírem os alicerces de uma sociedade justa 
e decente. 

Esse entendimento aponta para o fato de que está se tornando, 
gradativamente, mais clara a consciência social de que ensinar é uma 
atividade complexa e imprevisível, que requer do profissional docente, 
como postula Tardif (2002), saberes específicos, sistematizados 
e saberes experienciais, aliados à compreensão da construção e 
reconstrução permanente de conhecimentos fundamentados na 
complexidade do ensinar e do aprender.

Considerando o exposto, a intenção é lutarmos efetivamente 
em nossa prática e vivência para desenvolver uma formação docente 
comprometida com os ideais de uma educação transformadora 
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e livre. Uma educação que exija, permanentemente, cuidado e 
vigilância sobre os interesses, a cidadania, a liberdade e a vontade dos 
indivíduos. Em torno desta concepção, é que queremos compreender 
os modos de ser e tornar-se professor, na consideração de que a 
arte de ensinar e de aprender é um oficio para verdadeiros mestres, 
artesãos, tecelões na construção de fazedores de gente.

Reflexões finais

Aproveitamos o espaço final para refletir um pouco mais sobre 
a formação de professores e a construção de uma humana docência. 
Refletir sobre os processos de ensinar e aprender, processos estes que 
envolvem uma relação com o saber que, sem perder a sua essência, 
pode ser materializado de forma prazerosa e marcado pelo diálogo, 
pelas emoções, pela paixão, afeto e sensibilidade.

Entendemos que o professor que desenvolve uma docência 
humana em seu fazer pedagógico deve ser alguém com boa capacidade 
de escuta e observação, um ser emocional que se preocupa em 
exercitar a afetividade em suas ações docentes e na vida. Deve ser 
um profissional reflexivo que torna importante a capacidade de 
resolver problemas, mas, sobretudo, a capacidade de olhar de forma 
flexível, sob perspectivas diversas e, assim, chamar para a formação o 
desenvolvimento dos sentidos: saber olhar e saber escutar. 

Buchmann (1993) reconhece essas dimensões, atribuindo-lhes 
uma posição de relevo em profissões que pressupõem capacidade e 
disponibilidade para ajudar os outros, que requer o desenvolvimento 
de virtudes como generosidade e amabilidade, coragem e esperança, 
sobriedade e afabilidade ao serviço de outros. Esta construção de 
diálogos com a prática ou com as realidades educativas implica saber 
olhar, saber escutar e atender os outros com amabilidade e afeto.

A abordagem apaixonada, esperançosa e humanista da 
educação provoca em nós, professores, o dever de cuidar e ajudar aos 
outros, ajudar-se a si mesmos, inclusive a reconhecerem os limites de 
sua condição de ser falível e em construção. O professor apaixonado 
pelo ensino é o profissional que aprende como aponta Savater 
(2006, p. 5): a “[...] fomentar as paixões intelectuais, evitando a 
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apatia esterilizadora que se refugia na trivial rotina do dia a dia do 
trabalho docente”. 

Despertar o prazer, intelectualmente, é deixar-se correr 
riscos, que a paixão pela aprendizagem alimente a busca de novos 
conhecimentos, de experiências e de oportunidades para aprender 
a contagiar os aprendentes com uma curiosidade natural de 
questionamentos, de perguntas problematizadoras. Enfim, fazer 
com que o processo formativo se torne interessante e instigador. 
Compreendemos a paixão como uma função emancipadora que se 
assenta no sentido de despertar nos aprendentes o entusiasmo de 
aprender pelo prazer de aprender. 

Educar deve ser a mais avançada tarefa social emancipadora. 
O ambiente pedagógico é um espaço de fascinação e inventividade, 
razão pela qual Assmann (2007, p. 29) aponta que “a educação se 
confronta com essa apaixonante tarefa: formar seres humanos para 
os quais a criatividade e a ternura sejam necessidades vivenciais e 
elementos definidores dos sonhos e de felicidade individual e social”. 
Temos consciência de que a paixão e a sensibilidade do ser professor 
são essenciais para a docência com sentido de humanidade.

Acreditamos no caminho da busca de aprendizagem e de novos 
modos de ensinagem, na possibilidade de pensarmos a formação 
de professores e a construção de uma docência humana de forma 
ampla, como um processo prenhe de bons sentimentos, de emoções, 
de sonhos, de afetos e desafios. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E A 
RELAÇÃO COM A PRÁTICA DOCENTE

Maria de Jesus Assunção e Silva

Considerações iniciais

A formação continuada de professores, seguindo o que 
estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB 9.394/96, deve ser uma constante de 

aperfeiçoamento, para tanto, faz-se necessário a participação efetiva 
dos professores para que possam adquirir segurança no seu que-
fazer diário de sala de aula. É no trabalho diário de ação, reflexão e 
ação, a partir da análise, interpretação e síntese, com criatividade e 
criticidade, que o professor poderá ressignificar sua prática docente. 
Uma prática docente que carece ser modificada, aperfeiçoada 
constantemente, por ser o professor figura decisiva no processo de 
ensino e aprendizagem.

O professor, após conhecer o processo educacional, 
reestrutura sua prática docente e a redefine, pois mesmo com 
as diversas mudanças na educação, a democratização da escola 
pública, a descentralização nas decisões, a busca por uma educação 
de qualidade, dentre outros fatores, somente se efetiva no processo 
educacional com a prática docente, na mediação do saber escolar 
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efetivado pelo professor, que não se esquiva de tal prática, pois está 
diretamente comprometido com a formação integral do aluno.

Discorrer sobre a formação continuada de professores e a 
prática docente supõe atentar para um misto de saberes, habilidades 
e competências que não podem ser engessados ou mesmo 
desvalorizados. Existe na formação permanente que induz à prática 
um trabalho cotidiano de reflexão, análise de situações e necessidades 
para tomada de decisão. É o professor quem, através das mais diversas 
metodologias difunde o conhecimento, encaminhando sua ação no 
contexto da sala de aula, realizando a interpretação, análise, síntese, 
com criticidade, para socialização das experiências de aprendizagens 
do seu grupo de ensino. 

As reflexões aqui apresentadas constituem parte de um 
estudo teórico decorrente de nossa tese de doutorado que versou 
sobre formação continuada de professores e suas relações com 
a reelaboração da prática docente. Neste sentido, para refletir 
acerca da formação continuada na interface com a prática docente, 
estruturamos o presente artigo em três seções: a introdução, 
a revisão de literatura e as considerações finais. A introdução 
apresenta uma breve contextualização do objeto de estudo. A revisão 
de literatura apresenta a importância da formação continuada para 
o aperfeiçoamento da prática docente embasada em diferentes 
autores; como Alarcão (2003), Franco (2012), Freire (1996), García 
(1995), Giroux (1997), Nóvoa (1995, 2008), Schön (1995), dentre 
outros.

Ressaltamos a importância da reflexividade, do trabalho 
coletivo e do compromisso ético do professor como essenciais no 
aperfeiçoamento da prática docente, tendo em vista contribuir 
com a resolução de problemas na escola atual, que marcam os 
debates contemporâneos sobre os professores e sua formação. Nas 
considerações finais instamos a formação continuada como essencial 
para o desenvolvimento da capacidade crítica dos professores que 
associada à reflexão, à prática e à unidade teórico-prática contribui 
com o aperfeiçoamento da prática docente.
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Formação continuada de professores e a prática docente

Falar de formação continuada de professores na interface com 
a prática docente nos remete à figura de professor como profissional 
cujo ofício desenvolve-se na articulação de diferentes conhecimentos, 
competências e habilidades que não devem ser engessadas, nem 
encaradas como ferramentas de uma técnica, pois o trabalho docente 
cotidiano exige reflexão, análise prática das situações e tomada de 
decisões. Esse trabalho requer profissional que tem a função de 
mediador de conhecimentos das aprendizagens dos educandos, 
principais atores ou sujeitos sociais da prática educativa.

O que se tem observado é que o ensino, apesar das mudanças 
e reformas das últimas décadas, apesar das novas tendências atuais 
que se têm desenhado, apresenta muita dificuldade em desviar-se 
das formas estabelecidas do trabalho docente, como a pedagogia 
tradicional, a visão estática do saber escolar, a pouca ou nenhuma 
colaboração entre pares, dentre outros. Os professores, de acordo 
com Nóvoa (2008), Tardif e Lessard (2008), não rejeitam de 
imediato os esforços pela melhoria de suas práticas e para adaptá-las 
às últimas inovações pedagógicas, no entanto, se mudam é sempre 
integrando o novo ao antigo e incorporando a inovação às tradições 
estabelecidas, fato que ocorre de forma bastante lenta, marcada 
por fortes tendências, continuando a ser uma ocupação tradicional, 
prejudicando o processo de ensino e aprendizagem.

Nessa prática, os professores precisam reconhecer e se valorizar 
pois sua posição deve ser de destaque em relação às propostas 
curriculares e na mediação com a cultura e com os saberes escolares 
na perspectiva do currículo. No desenvolvimento do currículo escolar 
os professores, que têm consciência de seu potencial, produzem uma 
riqueza de conhecimentos que devem ser assumidos como ponto 
de partida do processo de reconstrução da prática docente. Refere-
se a um profissional capacitado, com potencial para colaboração 
com seus pares e para a revisitação da prática docente. Nóvoa 
(1995, p. 26) sugere, para essa revisitação da prática, a criação de 
redes coletivas de trabalho, que se constituem “[...] fator decisivo 
de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da 
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prática docente”. Isso significa pensar uma formação continuada 
ligada, inseparavelmente, à produção dos sentidos, sobre o dia a dia 
e sobre as experiências de vida.

Compreende-se que o professor, hoje, enfrenta contradições 
que advêm da contemporaneidade econômica, social e cultural, além 
das tensões referentes aos atos de ensinar, de educar. Assim, um 
processo formativo deve articular os saberes da teoria da educação, 
necessários à compreensão da prática docente, capazes de colaborar 
com o desenvolvimento de competências e habilidades para que os 
professores pesquisem a própria atividade e construam seus saberes-
fazeres docentes. 

Os professores são seres inacabados, conscientes de seu 
inacabamento (FREIRE, 1996). Segundo Silva (2017), reforçando 
esse entendimento, os professores são seres contraditórios, 
multifacetados, com histórias pessoais formadas nas relações que 
estabelecem com os outros, com o meio e consigo mesmo. Nesse 
sentido, fazem suas escolhas, criam, recriam, ressignificam e 
reelaboram seu fazer pedagógico buscando maneiras de crescer, de 
desenvolver-se, de emancipar-se, de aperfeiçoar sua prática docente à 
luz da formação continuada. Desta forma, consideramos importante, 
na formação do professor, a utilização da reflexividade, do trabalho 
coletivo e do compromisso ético para uma prática docente profícua.

Torna-se necessário, na reflexividade, olhar retrospectivamente 
e exercitar o movimento de reflexão na ação, sem perder de vista 
a formação teórico-prática efetiva, pois, segundo Brito (2007), 
não significa apenas refletir sobre a prática, mas reclamar uma 
ação docente no sentido crítico, uma possibilidade de formação 
do profissional crítico reflexivo. No trabalho coletivo, tornam-
se necessários: discussão entre pares, compartilhamento de 
ideias, observações, conhecimentos, produções, materiais, pois 
os professores se desenvolvem nos contextos instituídos. É através 
desse compartilhar que cada professor consegue absorver, retirar, o 
que há de melhor nas contribuições de cada partícipe e reconstruir 
a atividade complexa e legítima de aprender do interior do sujeito 
docente e do grupo a que pertence profissionalmente.
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O compromisso ético ou engajamento influencia o professor 
em seu processo de conscientização e empoderamento, que reconhece 
sua situação de explorado e busca sua emancipação, como também 
luta pelos direitos usurpados dos alunos. No compromisso ético 
o professor se torna consciente de sua função enquanto educador 
transformador em busca da libertação, da luta política consciente, 
crítica e organizada contra os opressores.

Reflexividade na prática docente

Na formação continuada de professores é considerada como 
atividade indispensável a reflexão crítica sobre a prática. Segundo 
Freire (1996), é pensando criticamente a prática docente do presente 
ou do passado que podemos melhorar a prática docente do futuro. 
Para esse autor, a reflexão precisa ser um exercício constante na 
prática docente comprometida com uma formação cidadã do 
aluno. No exercício da reflexão faz-se necessário que o professor seja 
curioso, ouça os alunos e os colegas, problematize a prática e atue 
como um pesquisador da própria prática. Schön (1995, p. 82) refere-
se à reflexão-na-ação, que “[...] exige do professor uma capacidade 
de individualizar, prestar atenção a um aluno, tendo a noção de seu 
grau de compreensão e das suas dificuldades”. Por meio da reflexão 
o professor pode conhecer melhor sua prática, o aluno e sua família. 
A faculdade de pensar, de refletir, é inerente à natureza humana, 
portanto Freire (1996) refere-se à capacidade de reflexão humana 
e propõe que essa reflexão tenha como norte a análise crítica da 
realidade, pois, dessa forma, favorece mudanças significativas no 
trabalho docente. 

Sarmento (2009) contribui com o pensamento sobre 
a formação, quando afirma que a postura assumida pelos 
professores, nos diferentes contextos, é significativa e influi na 
forma de ser professor e produzir reflexão acerca das posturas de 
outros professores. Assim, considera importante a reflexividade por 
fundamentar e embasar a prática docente, auxiliar os professores no 
sentido de superar as dificuldades da prática e a pensar em novas 
estratégias para reorganização das atividades de sala de aula. 
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Entendemos que a reflexão possibilita rever constantemente 
as atividades docentes e que a escola poderia organizar momentos 
de reflexão com rodas de conversas, que auxiliariam no crescimento 
profissional docente. Campos (2016) afirma ser de grande 
importância a formação em serviço, permanente, no contexto da 
escola a fim de problematizar a prática docente, a partir das trocas 
de experiências. O que vem convergir com o pensamento de Schön 
(1995) e de Alarcão (2003) sobre reflexão, ambos entendem que 
para viver a prática reflexiva é necessário ao professor dominar as 
competências cognitivas, ter habilidade de criticar a própria prática 
e de rever os valores a ela subjacentes. Esses autores ressaltam que 
a reflexão não deve ficar circunscrita à sala de aula e à escola, mas 
deve abranger os contextos nos quais a prática se desenvolve, para 
compreensão das consequências dessa prática.

O entendimento é que a reflexão exige encontros permanentes 
e contínuos para permitir aos professores expressarem seus 
conhecimentos e suas práticas. Essa reflexão pode acontecer 
no processo individual e coletivo de pensar a ação realizada. 
Nesse sentido, a formação de professores exige que valorizemos a 
unidade teoria/prática, pois segundo Schön (1995), essa unidade 
teoria e prática, a partir de um olhar retrospectivo em movimento 
dinâmico de ação, observação, descrição, possibilita aos professores 
consciência na tomada de decisão para solução de problemas da 
prática. Significa tornar-se construtor de seu próprio conhecimento e 
transformar a sala de aula em espaço de diálogo, de conscientização. 

Nesta perspectiva, o professor torna-se, conforme Pérez Gómez 
(1995), mais competente, cria nova realidade, experimenta, corrige e 
inventa por meio do diálogo que estabelece com a mesma realidade. 
Esse diálogo proporciona reflexões sobre situações práticas, 
ajudando o profissional a pensar e a fundamentar sua ação mediante 
circunstâncias reais da vida cotidiana, levando-o à reelaboração da 
prática docente (BARROS, 2014). As afirmações dos autores citados 
vêm ao encontro do pensamento de Nóvoa (2008), ao afirmar que 
é necessário, na formação de professor, ir além dos discursos de 
superfície e procurar compreender mais profundamente os fenômenos 
educativos: estudar, conhecer, pesquisar, avaliar que, sem esse 
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conhecimento, os professores ficariam prisioneiros da demagogia 
e da ignorância. Afirma, ainda, que as mudanças que ocorrem nas 
escolas, nos sistemas são, às vezes, tão próximas que ofuscam a visão 
dos professores e que só a partir da reflexividade crítica, coletiva e 
bem informada será possível ultrapassar a penumbra. 

Trabalho coletivo na prática docente

Consideramos, assim, o trabalho coletivo na prática docente 
um princípio de grande importância na formação continuada de 
professores, pois refere-se não somente à colaboração entre pares, diz 
respeito, também, à solidariedade, à cooperação e ao envolvimento 
no trabalho realizado, refere-se ao espaço escolar. Ao pensar a 
formação de professores temos clareza na concepção de escola 
como espaço dinâmico de formação permanente, integrada ao dia 
a dia dos professores e não à margem de programas profissionais 
e organizacionais. Entendemos que a escola contribui também 
com o aprender a viver, por ser espaço de troca de conhecimentos e 
experiências, que se consolidam como espaço de formação mútua.

É fundamental que na escola ocorra o diálogo tanto entre 
professores e alunos como entre os professores e seus pares para que 
se consolidem os saberes da formação e da prática docente. García 
(1995) reconhece que esse diálogo realizado entre colegas de mesma 
profissão contribui para romper com o afastamento do professor do 
grupo, favorecendo o processo de comunicação e de conscientização 
sobre o papel profissional docente, como parte integrante de uma 
organização escolar que se encontra em uma comunidade, que por 
sua vez faz parte de uma sociedade e de um mundo. 

A importância do trabalho coletivo na escola tem íntima 
relação com a interação, com o diálogo entre indivíduos, o que 
converge com o pensamento de Vygotsky (1989, p. 31) ao confirmar 
a importância da interação na relação entre as pessoas, “[...] através 
da interação, os processos mentais humanos tornam-se ordenados, 
sistêmicos, lógicos, orientados em função de objetivos”. O autor 
justifica a importância da interação no desenvolvimento de processos 
mentais do homem, que pode levar à colaboração para a superação 
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das dificuldades que se apresentam na atividade escolar, quer em 
sala de aula, quer na escola como um todo. 

A convicção é que, mediante a prática do trabalho coletivo, há 
crescimento em todo o grupo, pois ao trabalharmos com projetos 
ocorre o envolvimento de toda a equipe. Essa afirmação encontra 
apoio nas ideias de Franco (2012, p. 163) quando afirma: “[...] a 
prática docente avulsa, sem ligação com o todo perde o sentido”. Isso 
significa que o trabalho do professor de forma isolada não favorece 
a efetividade, nem crescimento pessoal e profissional. É necessário 
que tenhamos contato com os colegas de escola para compartilhar 
experiências, conhecimentos e para que se orquestre o trabalho 
coletivo satisfatoriamente. 

É bem verdade que o trabalho coletivo é importante, no 
entanto, não é perceptível essa efetividade da colaboração na prática 
docente das escolas de hoje. Parece que o trabalho coletivo não se 
encontra efetivado nas escolas contemporâneas. Nóvoa (2008) 
chama atenção para o fato de que, a partir do trabalho coletivo, o 
professor adquire sua autonomia docente e que devemos repensar 
esse trabalho dentro de uma lógica de projeto de escola e de 
colegialidade docente. Nóvoa (2008) expõe, no sentido de projeto de 
escola, a partir do contributo de Perrenoud (2001), ser necessário, 
na atualidade, romper com a organização convencional do trabalho 
escolar, posto ser uma educação que não se esgota no espaço-tempo 
da sala de aula, mas que se projeta em lugares e ocasiões em formatos 
de múltiplas formações. No sentido da colegialidade docente expõe 
que na escola se verifica o interesse pelo docente em nível individual 
e raramente em nível de competência coletiva que é superior à soma 
das competências individuais. Pressupõe, desse modo, repensar 
o trabalho escolar e o trabalho profissional na coletividade como 
instrumentos essenciais de diálogo entre a escola e a sociedade.

A importância do trabalho coletivo na escola também é 
confirmada por Vasconcelos (1997), que afirma ser no encontro 
das subjetividades que o pensamento, a reflexão e outros processos 
intelectuais podem surgir. Isto significa que na coletividade o 
crescimento pessoal e profissional é facilitado, contribuindo para a 
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superação das dificuldades e para transformação do indivíduo e do 
grupo como um todo. 

É relevante, também, a contribuição de Piaget (1998), que 
ressalta a importância da cooperação, ao afirmar que a partir 
desta há o respeito mútuo no grupo e que a cooperação conduz 
a uma ética da solidariedade e da reciprocidade, o que significa 
que na cooperação, na colaboração, no trabalho coletivo, cada 
indivíduo colabora a partir de seus pontos de vistas particulares, na 
reciprocidade, na interação, buscando a unidade na diversidade para 
a transformação da realidade e a emancipação do grupo.

É a partir do trabalho coletivo e da reflexão que os professores 
se encontram e aprendem a transformar seus conhecimentos, 
seus saberes, suas competências em favor do aperfeiçoamento da 
prática docente. Para Alarcão (2003), Schön (1995) e Freire (1996), 
entre outros, trabalhar em grupo, partilhar experiências, dialogar, 
interagir, cooperar é deveras importante na resolução dos problemas 
da escola. As situações de trabalho coletivo se transformam em 
momentos significativos para reflexão, para tomada de decisão, para 
mudança de postura e, consequentemente, para o aperfeiçoamento 
da prática docente. Há, portanto, a necessidade do professor se 
manter em contínuo processo de diálogo, de colaboração com seus 
pares, para que possa realizar o processo de reflexão e a fim de que 
tenha oportunidade de melhorar a prática docente, buscando novas 
possibilidades. 

Compromisso ético na prática docente

A formação continuada dos professores, de acordo com 
o compromisso ético, refere-se à postura do professor frente às 
oportunidades de formação e de desenvolvimento da prática docente. 
Esse compromisso diz respeito ao estreito envolvimento do professor 
com a profissão e com suas exigências (dentre elas de participar 
da formação continuada e de assumir de modo ético a tarefa de 
ensinar). De acordo com Cruz (2007), esse compromisso fortalece 
a luta dos professores pelo desenvolvimento de uma perspectiva 
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teórica que reoriente a natureza da prática docente e a formação e 
atuação docente.

É necessário o compromisso ético na luta em favor dos direitos 
dos professores e dos alunos, pois existe uma desvalorização do 
trabalho docente, que precisa ser vencida pelos professores. Nóvoa 
(2008), a propósito, registra que nada mudará se se continuar a 
manter, sob diversas formas, uma visão desvalorizada do trabalho 
docente. Inverter essa situação só será possível se se reconhecerem 
como intelectuais transformadores (intelectuais críticos, que pensam 
a educação a partir dos problemas reais, concretos e assumirem um 
papel responsável, crítico, contribuindo com a formação de cidadãos 
ativos e críticos). Requer decisão em participar ativamente do esforço 
de desvelar os aspectos históricos e sociais que implicam na crise 
educacional no Brasil.

Emerge, desse modo, o entendimento de que o professor tem o 
desafio de divulgação da cultura junto a gerações mais jovens, por ser 
um profissional que detém um poder simbólico e institucional para 
gerenciamento das formas culturais de pensar e agir em sociedade. 
O compromisso ético é necessário, pois os professores precisam 
participar, cada vez mais, do processo de reorganização curricular, 
das diferentes atividades da escola e das lutas por uma educação 
de qualidade. Nóvoa (2008), a esse respeito, explica ser importante 
redefinir o sentido social do trabalho docente, na perspectiva de 
que os professores devem reconstruir uma identidade profissional 
que valorize seu papel de animador de redes de aprendizagem, de 
mediador das culturas e de organizador de situações de aprendizagem, 
pois afirma que o trabalho docente depende, sobremaneira, da 
colaboração do aluno. 

Esse autor chama atenção para que o compromisso ético do 
professor esteja relacionado não só com os alunos e com a escola, 
como também tenha estreita relação com as comunidades locais. 
Explica que o trabalho do professor hoje não é tarefa fácil, pois tem que 
prestar contas ao aluno, às famílias e à comunidade no seu conjunto, 
visto que o compromisso ético diz respeito à democratização da 
escola que solicita os docentes para uma intervenção técnica, como 
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também para uma intervenção política, para um contínuo trabalho 
com as comunidades locais. 

A carreira do magistério é uma ocupação que afeta, 
emocionalmente, a pessoa do professor. Trata-se de uma atividade 
que envolve o pessoal e o profissional, portanto, é perceptível a 
preocupação dos professores com as consequências de seu trabalho, 
o como fazer sempre melhor para superar as dificuldades pessoais, 
profissionais e organizacionais, esses aspectos apontam para o 
comprometimento com a sala de aula.  

No que se refere à formação do professor em relação aos 
aspectos organizacionais e gerenciais, Nóvoa (1995) entende que há 
influência dos problemas pessoais e organizacionais na postura do 
professor. Esses problemas podem afetar todo o trabalho da escola 
e, de modo particular, a prática docente no sentido de impedir a 
superação das dificuldades e o crescimento intelectual. É necessário 
no processo de formação continuada uma busca incessante de 
conscientização de seu verdadeiro papel, de formação de sua 
identidade enquanto formador, enquanto pesquisador envolvido 
no processo de escuta, de observação e de análise no seio dos 
grupos, na exigência de condições de trabalho, na construção de 
uma estreita relação das escolas com as universidades, em busca de 
aprofundamento teórico e metodológico, dentre outros, no sentido 
de se transformar num bom professor, um intelectual transformador, 
aquele que orienta o aluno em busca de aprender a aprender. 

Como afirma Giroux (1997), ao reivindicar que os professores 
sejam vistos como intelectuais, a formação baseada no treinamento 
reduz esses professores ao status de técnicos especializados da 
burocracia escolar, implementando, executando os programas 
envolvidos, de tal forma que não se apropriam da luta em defesa por 
uma escola mais democrática, mais crítica.

Freire (1996) declara que uma de suas preocupações centrais 
no contexto educacional relaciona-se a procurar uma aproximação, 
cada vez maior, entre o que se diz e o que se faz, entre o que parece ser 
e o que realmente está sendo. No entanto, afirma o que se verifica são 
processos de formação continuada ofertadas por órgãos municipais 
e estaduais de educação que objetivam a atuação de seus professores 
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apenas como executores, implementadores de normas e princípios 
de um ensino eficaz, no desenvolvimento de ideologias instrumentais 
que enfatizam uma abordagem tecnocrática. 

Nessa modalidade de formação, verificamos que há 
separação entre programas da concepção e de execução, há uma 
padronização do conhecimento escolar, que é interessado em 
administrar e controlar, bem como constatamos a desvalorização 
do trabalho crítico intelectual dos professores. Para Giroux (1997), 
essa desvalorização e desabilitação do trabalho docente, pela classe 
hegemônica, concorrem para inibir os professores a fim de que não 
consigam atuar como intelectuais transformadores na luta pelo 
desenvolvimento de uma democracia crítica na escola. 

A escola e os professores necessitam conhecer e desconstruir 
o discurso neoliberal com sua ideologia fatalista, imobilizante, que 
insiste em convencer a comunidade escolar de que nada se pode fazer 
contra a realidade social, em que o Estado é minimizado em suas 
ações, pois segundo Carvalho (1999), o mercado cuida dos que têm 
poder de compra, sendo generoso e regido pelos princípios desse 
mercado, deixando sob a responsabilidade das instituições locais, 
predominantemente públicos e com atendimento precário os grupos 
mais vulneráveis.

Destarte, abre espaço para a discriminação, a violência, a perda 
dos valores importantes da sociedade como a ética, a honestidade, 
a valorização da família, que são necessários ao desenvolvimento 
pleno dos alunos em qualquer nível educacional. Em consequência, 
presenciamos nas escolas, segundo Formosinho (2009), uma 
população discente heterogênea, professores diferenciados e 
contextos comunitários diversificados, o que significa alunos 
advindos das várias posições sociais e de origem rural, urbana e 
suburbana, o que significa compreender que estamos diante de uma 
grande diversidade, do ponto de vista social, econômico e cultural 
de educação informal familiar, que atribui valores diferenciados à 
educação desenvolvida na escola. 

No espaço escolar, a ação dos professores e de suas práticas, o 
ensino que desenvolvem e as aprendizagens que ajudam a promover, 
representam, para significativa parcela dos alunos, os únicos meios 



FORMAÇÃO CONTINUADA E A RELAÇÃO COM A PRÁTICA DOCENTE 115

que dispõem para aprender, são os únicos espaços diferenciados que 
vivenciam na vida em busca de suas aprendizagens e de um futuro 
diferente que contribua para romper toda a herança de exclusão 
social, na perspectiva de novas possibilidades tanto para as crianças 
quanto para suas famílias. 

Assim, o professor que acredita no seu potencial e no potencial 
de seus alunos, que se preocupa com a vida de seus alunos, que está na 
escola para ser um diferencial, que luta pela garantia dos direitos das 
crianças e do reconhecimento de seus deveres, encaminha sua prática 
docente na perspectiva de reconhecer os alunos como o presente e 
o futuro da nação. É, portanto, esse professor que, continuamente, 
carrega/reabastece suas energias para, de forma competente e 
compromissada, desenvolver seu trabalho diário na escola ou sala 
de aula. Sua prática docente se fundamenta na constante reflexão 
acerca do conhecimento produzido, mediado ou facilitado no âmbito 
da relação docente/discente na sala de aula e nas relações dentro e 
fora da escola, com seus pares, com as famílias dos alunos e com 
a comunidade. Dessa forma, vai ampliando seus conhecimentos e 
aprimorando seu fazer cotidiano mobilizado pelos questionamentos 
e inquietações do dia-a-dia, reivindicando as melhorias necessárias 
ao bom andamento do seu trabalho no sentido de aperfeiçoar sua 
prática docente. 

Considerações finais

As articulações entre formação continuada e a prática docente 
exigem o desenvolvimento da capacidade crítica dos professores, 
associando-se à reflexão, à prática, com especial atenção, à unidade 
teoria/prática, no sentido de realçar a responsabilidade dos 
professores com suas práticas docentes, rompendo com as forças 
ideológicas e materiais que contribuem para a proletarização do 
trabalho docente.

Os professores necessitam de uma formação que valorize, além 
da unidade teoria/prática, o saber docente, a reflexão crítica, a fim 
de possibilitar aos professores a tomada consciente de decisões no 
desenvolvimento do trabalho docente e na solução dos problemas 
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inerentes a ele. Os professores, a partir dessa formação, poderão 
refletir e fundamentar suas ações de acordo com o contexto, bem 
como aperfeiçoar sua prática docente. Essa prática só ocorre se 
considerarmos a ação coletiva no desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem, pois a competência para trabalhar coletivamente, 
com objetivos comuns, com coerência de objetivos, promove a 
inter-relação, a integração do grupo, a interdisciplinaridade com 
práticas inovadoras, otimizando o processo ensino e aprendizagem 
e a emancipação do grupo. 

O trabalho coletivo, a reflexividade e o compromisso ético 
contribuem com o crescimento pessoal e profissional dos professores, 
que se efetiva por meio da reflexão crítica, da solidariedade, da 
cooperação e da atitude ética. Dessa forma estamos possibilitando 
e perspectivando a formação de professores transformadores, 
tendo em vista que defendemos a formação como possibilidade de 
emancipação, de transformação, de libertação e de luta política 
contra a dominação. Nesse sentido, o professor está comprometido 
com a profissão docente, com o ensino e com a escola, com a luta 
pelos direitos profissionais por uma educação de qualidade para os 
alunos e, ainda, com a participação nos processos de reorganização 
das atividades escolares, tanto no que se refere ao planejamento de 
ações, quanto no que se relaciona à execução da prática docente.

 A formação dos professores precisa acontecer com a intenção 
de provocar uma nova forma de repensar e reestruturar a natureza da 
atividade docente, a partir de uma sólida base teórica que possibilite 
a esses profissionais exame criterioso e crítico de sua atividade 
como forma de trabalho intelectual. Um trabalho que envolve uma 
forma de pensamento na atividade humana (reflexão), integrando o 
pensamento à prática, à maneira de se ver como homem livre, com 
dedicação especial aos valores do intelecto e à capacidade crítica.

 A consciência sobre a prática é uma ferramenta que possibilita 
aos professores leem o mundo em conjunto com o educando, a 
desenvolverem a capacidade de juntos, educador e educando, 
construírem uma nova realidade educacional e escolar. Dessa forma, 
os professores poderão descobrir novas formas de ver e pensar o 
mundo, a escola, as instituições de ensino, o professor e o aluno, 
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iniciando, assim, o caminho para transformação de uma formação 
continuada e de uma prática docente, de fato, emancipatórias.

Referências

ALARCÃO, I. Formação continuada como instrumento de 
profissionalização docente. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). Caminhos 
da profissionalização do magistério. 3 ed. Campinas, SP: Papirus, 
2003.

BARROS, R. M. de. A formação continuada em serviço dos 
profissionais atuantes em centros municipais de educação infantil: 
o caso da cidade de Curitiba. 2014. 190f. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, PR, 2014.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n. 9.934, de 20 
de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União, Brasília-DF: Gráfica do Senado, 
23 de dezembro de 1996.

BRITO, A. E. Professores experientes e formação profissional: 
evocações... narrativas... e trajetórias... Linguagens, Educação e 
Sociedade. Teresina, Ano 12, n. 17, jul./dez. 2007. Disponível em: 
http://www.leg.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/Revista/
N17/art_3.pdf. Acesso em: 12 mar. 2017

CAMPOS, M. M. A identidade do professor na educação infantil. 
Faculdade de Educação – São Paulo: PUC, 2010. Entrevista com M. 
M. Campos da Faculdade de Educação – PUC/SP. Publicada em 04 
fev. 2016. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=C10e26slra8. 
Acesso em: 20 mar. 2017.

CARVALHO, M. C. B. Gestão Social: alguns apontamentos para o 
debate. In: RICO, E. M.; DEGENSZAJN, R. R. (Org.) Gestão social: 
uma questão em debate. São Paulo: EDUC; IEE, 1999. p. 19-30.



118 Maria de Jesus Assunção e Silva

CRUZ, G. B. da A. A prática docente no contexto da sala de aula 
frente às reformas curriculares. Educação. n. 29, Curitiba, 2007.

FORMOSINHO, J. (coord.). Formação de professores: 
aprendizagem profissional e acção docente. Porto: Porto Editora, 
2009.

FRANCO, M. M. do R. S. Pedagogia e prática docente. 1. ed. São 
Paulo: Cortez, 2012.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 37 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCÍA, C. M. A formação de professores: novas perspectivas 
baseadas na investigação sobre o pensamento do professor. In: 
NÓVOA, A. (coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: 
Dom Quixote, 1995. p. 51-76.

GIROUX, H. A. Os professores como intelectuais: rumo a uma 
teoria crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

LELIS, I. A construção social da profissão docente no Brasil: 
uma rede de histórias. In: TARDIF, M.; LESSARD, C. O ofício 
de professor: história, perspectivas e desafios internacionais. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 54-66.

NÓVOA, A. (org.). Profissão professor. Porto: Porto Editora, 1995.

NÓVOA, A. Os professores e o “novo” espaço público da educação. 
In: TARDIF, M.; LESSARD, C. O ofício de professor: história, 
perspectivas e desafios internacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
p. 217-233.

PÉREZ GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor: a formação 
do professor como profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. Os 
professores e sua formação. 2 ed. Lisboa: Dom Quixote, 1995.



FORMAÇÃO CONTINUADA E A RELAÇÃO COM A PRÁTICA DOCENTE 119

PERRENOUD, P. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 
Saberes e competências em uma profissão complexa. Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

PIAGEG, J. Pedagogia. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.

SARMENTO, T. Contextos de vida e aprendizagem da profissão. 
In: FORMOSINHO, J. (coord.). Formação de professores: 
aprendizagem profissional e acção docente. Coleção Currículo, 
Políticas e Práticas. Porto: Porto Editora, 2009. p. 303-328.

SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: 
NÓVOA, A. Os professores e a formação. 2. ed.: Lisboa: Dom 
Quixote, 1995.

SILVA, M. de J. A. Formação continuada de professores da 
educação infantil e suas relações com a reelaboração da prática 
docente. 2017. 203f. Tese (doutorado em educação). Programa 
de Pós-Graduação em Educação-Universidade Federal do Piauí. 
Teresina. 2017.

TARDIF, M.; LESSARD, C. O ofício de professor: história, 
perspectivas e desafios internacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

VASCONCELOS, T. M. S. de. Ao redor da mesa grande: a prática 
educativa de Ana. Porto: Porto Editora, 1997.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1989





PLANEJAMENTO NA PRÁTICA ALFABETIZADORA E
SUA ARTICULAÇÃO COM O LETRAMENTO

121

PLANEJAMENTO NA PRÁTICA 
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ARTICULAÇÃO COM O LETRAMENTO
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Maria do Livramento Alves do Nascimento

INTRODUÇÃO

Esse texto é resultado de nossa experiência vivida na função 
de formadora, como integrante do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC-PI). Na atividade 

como formadora do Pacto foi desenvolvido um trabalho com os 
orientadores de estudos, representantes de cada município do 
Estado. Estes tornavam-se multiplicadores, cuja responsabilidade 
consistia em compartilhar os conhecimentos trazidos pelo pacto aos 
professores alfabetizadores de seus municípios. 

Os estudos do caderno referente ao Ano 1- Unidade 2 do 
Pacto trouxe como tema o planejamento escolar, assunto que tem 
provocado inquietações pelo persistente problema da ausência 
de planejamento sistemático em muitas escolas e na prática dos 
alfabetizadores. A oportunidade em trabalhar nesse contexto e 
com essa temática, permitiu a busca de respostas para alguns 
questionamentos. Para tanto, sugerimos uma atividade aos 
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orientadores de estudos que consistia em apresentar aos professores 
alfabetizadores de seus municípios algumas perguntas de modo 
a averiguarmos os conhecimentos prévios sobre planejamento, 
verificando como este era realizado nas instituições de ensino na 
qual trabalhavam. Incluímos, também, neste rol perguntas sobre 
contribuições que o planejamento promove à prática dos professores 
no processo de alfabetização e letramento dos alunos.

Mediante o exposto e partindo da convicção do papel 
significativo do planejamento na prática docente alfabetizadora, 
guiamo-nos pela seguinte questão central: Quais as contribuições 
do planejamento para a prática docente alfabetizadora no processo 
de letramento dos alunos? No intuito de obter resposta à pergunta 
central, quatro professores alfabetizadores que compunham o grupo 
dos municípios participantes, responderam as questões norteadoras 
que seguem: Como é a prática do planejamento de ensino na escola 
em que trabalha? Que estratégias os professores alfabetizadores e 
a equipe pedagógica priorizam para que o planejamento favoreça a 
aprendizagem no processo de letramento dos alunos? O planejamento 
tem contribuído para uma prática docente que favoreça o processo 
de alfabetização e letramento dos alunos? Considerando sua 
trajetória formativa e os estudos realizados ao longo de sua trajetória 
acadêmica, qual a sua definição sobre planejamento de ensino?

Compreendemos que o planejamento corresponde a uma ação 
primordial para a melhoria da prática alfabetizadora. Este processo, 
como é do conhecimento de todos, ocorre sob as orientações da 
coordenação pedagógica com os professores, que juntos traçam 
metas com o propósito de alcançar a aprendizagem das crianças nesse 
processo. Dito isto, evidenciamos a importância do planejamento 
de ensino para a atividade da prática alfabetizadora, uma vez que 
organiza a ação didática e pedagógica, possibilitando a construção 
de estratégias que colaboram para o ensino e aprendizagem do aluno. 
Para alcançar os objetivos deste estudo buscamos alicerce teórico em 
Luckesi (2011), Vasconcelos (1995), Libâneo (1994), dentre outros. 

O estudo se configura uma pesquisa empírica de abordagem 
qualitativa. Conforme descreve Bogdan e Biklen (1994, p. 51), a 
pesquisa qualitativa estabelece “[...] estratégias e procedimentos 
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que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto 
de vista do informador”. Significa que os dados serão analisados 
em toda a sua riqueza de informações, apreendendo dados sobre 
a dinâmica interna das situações, que em sua maior parte é invisível 
para o observador exterior.

Considerando a variedade de dispositivos utilizados na 
pesquisa qualitativa para a produção dos dados, optamos pelo 
questionário, que foi disponibilizado à professores alfabetizadores 
que participavam das formações do PNAIC. O questionário de 
acordo com Richardson (1999) descreve as características e medem 
determinadas variáveis de um grupo social, o que permite observar 
seus atributos, beneficiando a análise a ser feita por um pesquisador. 

Para a análise dos dados optamos pela análise de conteúdo 
que, de acordo com Chizzoti (2010), corresponde a um método de 
tratamento e análise de informações adquiridas por meio de técnica 
de produção de dados, consubstanciadas em um documento. A 
propósito, ressaltamos que nessa investigação foram preservados os 
nomes dos interlocutores garantindo-lhes o anonimato.

Por fim, visando à organização e desenvolvimento do texto, 
apresentamos inicialmente algumas reflexões e concepções teóricas 
sobre planejamento. Abordamos sobre prática alfabetizadora 
e letramento, articulando-os a diferentes modos de organizar o 
planejamento. Incluímos um tópico que traz discussões teóricas 
sobre contribuições do planejamento para a prática docente 
alfabetizadora, seguido da discussão e análise dos dados obtidos no 
estudo.  Na conclusão, realçamos constatações sobre contribuições 
do planejamento para a prática docente alfabetizadora no processo 
de letramento dos alunos.

Planejamento e prática docente alfabetizadora na perspectiva do 
letramento: concepções teóricas e definições

Neste estudo abordamos as possibilidades de estruturação 
do planejamento pondo em destaque sua relevância para a prática 
alfabetizadora na perspectiva de construção do conhecimento pelos 
alunos. O planejamento oportuniza a programação de atividades 
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por meio das quais os alfabetizadores pretendem promover o ensino 
e a aprendizagem no contexto da alfabetização.

O significado do planejamento, conforme discutem alguns 
pesquisadores (LUCKESI, 2011; LIBÂNEO, 1994 e outros), demanda 
reflexão e conhecimento pelos sujeitos que fazem parte do processo de 
ensino. No planejamento existe uma complexidade que envolve essa 
prática, sendo necessário que o alfabetizador faça, primeiramente, 
uma análise da situação na qual se encontram os alunos. Deve 
procurar conhecer o que eles trazem de conhecimentos, para melhor 
definir metas e alcançar as necessidades de aprendizagem dos 
alfabetizandos de modo articulado ao currículo escolar. 

Luckesi (2011) compreende planejamento como o momento 
de decidir sobre a construção de um futuro. Desse modo, diante 
da diversidade dos sujeitos e de suas culturas é importante que o 
planejamento seja utilizado como forma de dimensionar a prática 
docente alfabetizadora. Atualmente, o campo educacional tem 
sofrido mudanças e renovações em sua finalidade e práticas. Implica 
dizer que o planejamento deve ser feito com reflexão acerca das 
opções e ações docentes, articulando prática alfabetizadora com o 
contexto social ao qual pertencem professores e alunos. 

Conforme Luckesi (2011), no ato de planejar deve ser 
reconhecido o mundo contemporâneo, suas necessidades e suas 
aberturas para o futuro, de maneira que ultrapasse a dimensão 
técnica, integrando-a numa dimensão político-social. Nesse sentido, 
a efetivação do planejamento deve considerar as dinâmicas das 
relações sociais. Corroborando essa compreensão, Libâneo (1994) 
concebe o planejamento como meio para organização de ações do 
professor, momento de pesquisa e reflexão. Implica dizer que nossas 
ações devem estar comprometidas com a perspectiva da construção 
de uma didática que alcance a aprendizagem discente: 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples 
preenchimento de formulários para o controle 
administrativo, é, antes de tudo, atividade consciente de 
previsão das ações docentes, fundamentadas em opções 
político-pedagógicas, tendo como referência permanente 
as situações didáticas concretas. (LIBÂNEO, 1994, p. 222).
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Conforme a definição desse autor, entendemos que o ato 
de planejar supera a dimensão técnica. Deve, portanto, buscar o 
planejamento com base no contexto social, político e cultural no qual 
estão imersos os alunos. Em razão do elevado grau de complexidade 
dos problemas encontrados no contexto educacional, o ato de 
planejar se torna primordial. A propósito, qualquer atividade de 
nossa vida requer planejamento e no caso da educação não poderia 
ser diferente.  

Ocorre que, em algumas situações, o planejamento tem 
sido utilizado de modo equivocado, reduzido a preenchimento de 
formulários padronizado para ser entregue à gestão pedagógica da 
escola. Nesse caso, deixa de atender a seu verdadeiro papel que é 
prever ações que possibilitam ao professor a realização de um ensino 
de qualidade, de modo a evitar a improvisação da prática na atividade 
docente.

Prática alfabetizadora e letramento articulados aos diferentes 
modos de organização do planejamento  

Nesta seção importa a compreensão de que para uma prática 
alfabetizadora que promova a alfabetização e o letramento dos 
alunos, novas concepções que não aquela restrita a uma concepção 
dominante que se resume a um conjunto de capacidades cognitivas, 
devem, portanto, ser substituídas por uma concepção mais ampla, 
mais recente. Estudiosos como Street (2014), Lopes (2004), Scribner 
e Cole (1981), entre outros, apresentam uma versão de letramento 
voltada para a compreensão da leitura e da escrita em termos de 
práticas sociais socioculturalmente situadas.  

Desse modo, compreendemos que o estímulo à leitura 
no processo de aprender a ler e a escrever deve ser desenvolvido 
juntamente com os aspectos sociais e culturais nos quais estão 
inseridos. Nesse âmbito, entra em cena o planejamento de ensino, 
pois dele depende organização da prática alfabetizadora e o sucesso 
da alfabetização e letramento do aluno.

Pesquisas apontam diferentes conceito e tipos de planejamento 
utilizados para organizar a execução da prática docente. A sugestão 
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é que o docente tenha em mente os objetivos que pretende alcançar, 
para que a tarefa prevista não passe de uma ação sem êxito. O 
sucesso no planejamento exige reflexão, ou seja, antes de executar as 
ações faz-se necessário projetá-las. Nesse sentido, entendemos ser o 
planejamento um processo que assegura a unidade e a coerência do 
trabalho do alfabetizador, no processo de ensino e de aprendizagem 
e do letramento do aluno. Bortoni-Ricardo et al (2012) atestam que 
ao planejar suas aulas o professor deve desenvolver estratégias de 
ensino adequadas para que seus alunos tenham acesso a uma cultura 
de letramento diversificada. 

Assim concebido, o planejamento articula e prevê atividades 
que atendam à perspectiva de alfabetizar letrando. Libâneo 
(1994) evidencia que o planejamento escolar é uma tarefa docente 
relevante, envolve a previsão das atividades didáticas (organização e 
coordenação) em face dos objetivos propostos. Implica, também, na 
revisão e adequação do processo de ensino. Deste modo, afirmamos 
que o uso do planejamento possibilita aos alfabetizadores acessarem 
a fontes que permitem lidar com os diversos temas dos currículos, 
direcionando a prática alfabetizadora à função de promover novas 
aprendizagens e que direcionem os alunos a fazerem o uso social da 
leitura e da escrita em seu cotidiano.

O planejamento da atividade docente alfabetizadora 
consiste em buscar mudanças de comportamento, valores e 
atitudes que venham inovar o processo de ensino-aprendizagem 
dos alfabetizandos. Nesse contexto podemos inferir que a ação de 
planejar exige o conhecimento de outros importantes saberes que 
o processo exige no cenário alfabetizador. É importante que ao 
planejar o alfabetizador tenha consciência do que seja alfabetização 
e letramento. Soares (2014, p. 47) argumenta que alfabetizar e 
letrar são processos distintos, porém, estão entrelaçados. Ou seja, 
letramento é “[...] o estado ou condição de quem não apenas sabe 
ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita”. 

Conforme Soares (2003), a apropriação da escrita abrange 
dois caminhos em que um depende do outro, ou seja, o primeiro, a 
alfabetização, corresponde à técnica de relacionar sons com letras, 
fonemas com grafemas, para codificar ou decodificar. Envolve, 
ainda, aprender a segurar um lápis, aprender que se escreve de cima 
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para baixo e da esquerda para a direita. Enfim, envolve uma série de 
aspectos técnicos, aquisição da tecnologia –alfabetização. 

A segunda via de acesso, que é o letramento, corresponde ao 
desenvolvimento das práticas de uso da técnica, ao exercício efetivo 
e competente da tecnologia da escrita. Refere-se a várias habilidades 
como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos, 
para informar ou informar-se, para interagir com os outros. 
Corresponde à habilidade de interpretar e produzir diferentes tipos e 
gêneros textuais, bem como seu uso competente nas práticas sociais. 
Essa explicação amplia a compreensão sobre o que seja alfabetização 
e letramento.

Nessa direção, Castro (1987, p. 53) acrescenta que o professor 
deve “[...] distinguir, ao elaborar um currículo, o que são os conteúdos 
significativos funcionais, dos conteúdos carentes de significados e de 
funcionalidade”. Ou seja, o planejamento visa alcançar os objetivos 
educacionais prescritos nos guias curriculares oficiais, entretanto, 
não devemos apenas executá-lo. É importante o cuidado em 
interpretar os currículos e aplicá-los de acordo com suas realidades. 
O argumento do autor alerta para o cuidado que devemos ter ao 
elegermos os conteúdos curriculares, levando em consideração a 
funcionalidade na vida dos alunos e seu uso social. Somente assim, 
terá verdadeiro significado e sentido para os estudantes. 

É relevante destacar que os limites e as possibilidades no uso do 
planejamento, pelo professor, requerem conhecimento do que seja 
planejar. Essa postura promove a aquisição de melhor organização 
das ações docentes e contribuir para que o professor tenha clareza 
de como motivar os alunos no processo de aprendizagem. Devemos 
compreender que há diferentes modos de realizar o planejamento e 
que este abrange diferentes dimensões, conforme destaca Vasconcelos 
(1995):

O planejamento da escola enquanto outro nível do 
planejamento na educação escolar é o que chamamos de 
projeto educativo, sendo o plano global da instituição. 
Compõe-se de macro referencial, diagnóstico e 
programação que envolve tanto a dimensão pedagógica, 
quanto a comunitária e administrativa da escola. 
(VASCONCELOS, 1995, p. 53).
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O autor deixa evidente que, qual seja o modo de organizá-lo, 
é importante a compreensão de que o ato de planejar consiste em 
um exercício de tomadas de decisões antecipadas sobre a prática de 
ensinar desejável e com possibilidades de acontecer. O planejamento 
deve acontecer antes da tomada de qualquer decisão neste processo. 
Tecidas essas considerações, passamos ao tópico seguinte que discute 
sobre a relação necessária entre a prática docente alfabetizadora e o 
planejamento, tendo em vista o sucesso da aprendizagem dos alunos 
no contexto da alfabetização.

Contribuições do planejamento na prática docente alfabetizadora

A definição de planejar ultrapassa a mera previsão e ajustes 
para o alcance de resultados predeterminados. No âmbito educativo, 
planejar implica elaborar soluções com vistas à tomada de decisões 
para alcançar os propósitos desejados e solucionar conflitos. O 
planejamento corresponde a uma necessidade básica e fundamental 
em qualquer atividade humana. No contexto alfabetizador, a ação de 
planejar é relevante porque se trata de uma maneira do professor se 
organizar para atuar em sua prática docente diária.

Desse modo, inferimos que planejamento e prática docente 
possuem uma estreita ligação, pois é na ação do professor que reside 
a possibilidade de que sejam atingidos os objetivos esperados, desde 
que a ação esteja previamente programada. Portanto, a atividade de 
planejar deve considerar a dinâmica social e suas transformações, 
tendo em vista que é a atividade pela qual os seres humanos 
dimensionam seu futuro. 

Diante desse entendimento, podemos afirmar que uma ação 
docente que promova com sucesso a aprendizagem da leitura e da 
escrita do aluno na perspectiva da alfabetização e do letramento, 
requer o exercício de práticas, por meio das quais são tomadas 
decisões antecipadas como forma de garantir mais segurança nas 
ações e mudanças. Somente assim, por meio do planejamento, é que 
o docente tem a chance de potencializar a realidade e possibilitar a 
reflexão crítica sobre o cotidiano da sala de aula.

O planejamento auxilia no processo contínuo de tomada 
de decisões, busca maneiras adequadas de ensinar, respeitando a 
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identidade cultural e social dos alunos. Analisa a situação presente 
e as possibilidades futuras, de modo a traçar caminhos que serão 
percorridos na prática alfabetizadora. Outra característica que deve 
fazer parte do planejamento é a flexibilidade, enquanto importante 
aspecto que o docente precisa trazer para a sua prática. Ser flexível 
significa estar ciente de que o planejamento escolar pode e deve ser 
mudado conforme a situação exigir. Acrescentamos, portanto, que 
planejamento:

É o documento mais global, que expressa orientações 
gerais que sintetizam, de um lado, as ligações do projeto 
político-pedagógico da escola com os planos de ensino 
propriamente ditos, além de colaborar na execução 
das atividades na busca de metas, finalidades, valores e 
atitudes. (LIBÂNEO, 2001, p. 225).

As considerações do autor atribuídas ao planejamento da 
ação docente reforçam seu valor instrumental. Destaca que a 
dimensão essencial do planejamento se manifesta na sua própria 
estratégia processual, cujo movimento é fundamental e necessário 
no desenvolvimento da prática alfabetizadora e transformadora. 
Compreendemos, por conseguinte, que o planejamento possibilita 
a programação de atividades que o docente pretende realizar 
para promoção e viabilização de melhor educação no contexto 
alfabetizador. 

A perspectiva é, então, que o planejamento aconteça como 
meio para programarmos ações docentes, configurando-se 
momento de pesquisa e reflexão articulado à avaliação. Saviani 
(1997) argumenta que o planejamento está relacionado à reflexão 
que significa “voltar atrás”. Na compreensão do autor, planejar 
é filosofar, exige repensar e refletir, retornar ao ato, de modo a 
reconsiderar as informações existentes. Essa ação de planejamento 
resulta na avaliação da própria prática docente, contribuindo para 
a efetivação de um trabalho significativo para a aprendizagem do 
aluno. 

Outra característica que enriquece o planejamento é a atitude 
de reflexão que o docente realiza no momento de sua construção. 
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À luz do entendimento de Gandin (2007), planejar resulta da 
construção do ato de refletir intensamente sobre as situações 
vividas, o que e como fazer para se atingir os objetivos do ensino e da 
aprendizagem. A propósito, esse autor destaca que para que as aulas 
tenham significado e os professores tenham êxito em seu trabalho é 
necessário agir e refletir sobre o trabalho que desenvolve com seus 
alunos, na busca de atingir resultados satisfatórios. 

Assim, o planejamento, na condição compreensiva de sua 
atividade docente, corresponde à programação das ações docentes, 
momento de pesquisa e reflexão, uma vez que o ato de planejar é 
uma atividade essencial e exclusivamente humana. Planejar define-
se como fruto de uma complexa atividade de pensar antes de agir, 
é o movimento de organizar a ação e adequá-la aos meios, fins e 
valores inerentes ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 
no contexto da prática docente alfabetizadora. 

Cabe mencionar que o planejamento constitui a base do 
sucesso das ações docentes e escolares. Assim, é representativo o 
cuidado para que os professores não restrinjam o ato de planejar a um 
simples ritual a ser cumprido semanalmente, como parte burocrática 
e preenchimento de fichas, descaracterizando sua verdadeira função 
e finalidade. 

Retomando Gandin (2007), este reforça que o planejamento 
deve acontecer com a aplicação sistemática do conhecimento 
humano para prever e avaliar decisões alternativas e adequadas, 
de maneira que sirvam de base para a ação futura. Na elaboração 
do plano de aula, por exemplo, a orientação é que considere as 
características dos alunos, suas necessidades e interesses. Por isso, 
é importante que faça uma sondagem do que os alunos já sabem 
sobre os conhecimentos a serem abordados como forma de viabilizar 
a organização e/ou a criação de meios necessários para que os 
alunos melhor assimilem conhecimentos e habilidades como forma 
de ampliar seu potencial cognitivo.
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Discussão e análise dos dados

Essa fase da pesquisa corresponde à etapa seguinte à produção 
dos dados adquiridos a partir do questionário. Esse processo se 
consolida com a realização das várias leituras fundamentadas nos 
teóricos que discutem sobre a temática em estudo. O método, aqui 
utilizado, para a análise dos dados envolve a análise de conteúdo 
na perspectiva qualitativa, na qual utilizamos a inferência e a 
interpretação, valendo-nos das premissas dos pesquisadores, das 
bases teóricas que adotamos para este estudo. Chizzotti (2010) 
refere que, ao realizarmos a inferência, deduzimos, logicamente, algo 
do conteúdo que está sendo analisado. 

Assim, no cumprimento dessa etapa, apresentamos as 
perguntas e respostas dos interlocutores e as análises de seus relatos. 
A princípio questionamos junto às interlocutoras sobre a prática de 
planejamento na escola em que trabalham. 

01 - Como é a prática do planejamento de ensino na escola em 
que trabalha?

Quadro 1

INTERLOCUTORAS RESPOSTAS

Professora X

É sempre organizado considerando as condições e o 
nível de ensino, respeitando sempre a realidade e o 
cotidiano dos nossos alunos. Primeiramente é feita 
uma socialização dos problemas e das dificuldades 
existentes no momento, em cada turma. Depois, 
entregam de fichas para serem preenchidas.

Professora Y

O planejamento acontece coletivamente. A data 
é previamente definida pela equipe pedagógica. 
No período destinado ao planejamento, acontece 
um momento coletivo e interdisciplinar, onde os 
docentes e a equipe pedagógica socializam suas 
ações e dificuldades. Logo após é entregue aos 
docentes a grade de planejamento, por área, com 
habilidades a serem preenchidas contendo os 
conteúdos, estratégias de ensino, entre outros.



132 Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento Santos
Maria do Livramento Alves do Nascimento 

Professora W

A equipe pedagógica junto com o corpo docente 
da escola reúne-se mensalmente para a realização 
do planejamento de ensino. Planeja os objetivos e 
sempre propõe a flexibilidade e troca de experiências 
entre a equipe.

Professora Z

O planejamento é organizado bimestralmente, com 
discussões sobre atividades que venham contribuir 
com a nossa prática e melhorar a aprendizagem dos 
alunos.

Fonte: dados do questionário

Para esse grupo de professoras, a prática do planejamento 
de ensino na escola em que trabalham é organizada coletivamente, 
considerando a realidade local e os níveis de ensino, contribuindo 
de forma significativa para o processo de alfabetização e letramento 
dos alunos. Essas postulações empíricas confirmam as discussões 
teóricas de Luckesi (2011), quando este concebe que o ato de 
planejar deve ser reconhecido de modo a considerar as necessidades 
educativas dos sujeitos envolvidos. 

O relato das professoras Y e W deixa evidente a valorização 
do trabalho coletivo, a socialização e a troca de experiência entre 
os profissionais. Revela claramente esse entendimento na fala da 
professora Y ao mencionar que: No período destinado ao planejamento, 
acontece um momento coletivo e interdisciplinar, onde os docentes e a equipe 
pedagógica socializam suas ações e dificuldades. A professora C discorre 
que é proposto no planejamento [...] a flexibilidade e troca de experiências 
entre a equipe.  Essa compreensão nos remete aos postulados de 
Vasconcelos (2008, p. 57) ao mencionar que o desafio consiste em 
encontrar no coletivo “[...] caminhos de intervenção para poder 
realizar o planejamento de uma forma mais significativa”.  

O autor deixa evidente que o planejamento para ser significativo 
envolve todo os componentes da escola de modo a compartilhar 
as experiências na organização e efetivação do planejamento. É 
importante compreender que o ato de planejar consiste em um 
exercício de tomadas de decisões que, necessariamente, envolve as 
várias dimensões da escola. 
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A professora X destaca uma ação relevante para um 
planejamento significativo que é considerar as condições e o nível 
de ensino, além de respeitar a realidade e o cotidiano dos alunos. 
Todos esses aspectos devem ser atendidos e somente após análises e 
reflexões sobre as melhores condições para o ensino é que se registram 
em fichas de planejamentos, aspecto lembrado pela interlocutora. 
Essa compreensão contempla o pensamento de Libâneo (1994) 
ao afirmar que a ação de planejar não se reduz ao simples fato de 
preencher formulários para o controle administrativo, mas uma 
atividade consciente de previsões e situações didáticas concretas. 

Na sequência vamos para a segunda pergunta que diz respeito 
às estratégias de planejamento que os alfabetizadores se utilizam a 
fim de possibilitar a alfabetização e o letramento dos alunos.

02 - Que estratégias os professores alfabetizadores e a equipe 
pedagógica priorizam para que o planejamento favoreça a 
aprendizagem no processo de letramento dos alunos?

Quadro 2
INTERLOCUTORAS RESPOSTAS

Professora X

Sempre consideramos a realidade local, sendo 
flexível e baseado nos conteúdos didáticos e em 
eixos. Deste modo, além de promovermos a alfa-
betização, promovemos, também, o letramento.

Professora Y

Apresentamos questionamentos sobre as dificul-
dades a serem superadas no decorrer da execução 
do mesmo, para que os alunos consigam aprender 
sobre os usos sociais da escrita em suas vidas.

Professora W
Buscamos utilizar atividades que respeitem tanto 
o individual como o coletivo, seguindo sempre os 
objetivos do planejamento.
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Professora Z

Os procedimentos usados para garantir a apren-
dizagem dos alunos consiste em seguir o plane-
jamento de ensino, as habilidades e estratégias 
planejadas para que o aluno possa além de ler e es-
crever, utilizar o que aprendeu em sua vida prática. 
Para tanto, consideramos a realidade da turma.

Fonte: Dados do questionário

De acordo com as respostas das interlocutoras, as estratégias 
utilizadas baseiam-se na realidade local, nos questionamentos 
surgidos e no contexto cultural do aluno para que possa fazer uso 
social do que aprendeu. Chama nossa atenção o relato da professora 
Z ao argumentar que para garantir a aprendizagem do aluno segue 
[...] o planejamento de ensino, as habilidades e estratégias planejadas [...] 
para que este possa [...] utilizar o que aprendeu em sua vida prática. 

A fala da interlocutora evidencia o pensamento de Luckesi 
(2011), que compreende ser o planejamento, momento de decidir 
sobre a construção de um futuro, respeitando a diversidade dos 
sujeitos e culturas, alertando para que o alfabetizador planeje com 
vistas a estimular as várias habilidades, assim como a proposição de 
Soares (2014): a capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes 
objetivos, para informar ou informar-se, para interagir com os outros.

As professoras X e Y valorizam no planejamento tomadas de 
decisões que tratam de alcançar a promoção da alfabetização e do 
letramento do aluno. A professora X afirma que Sempre consideramos 
a realidade local, sendo flexível [...] além de promovermos a alfabetização, 
promovemos, também, o letramento. A professora Y argumenta que a 
equipe apresenta questionamentos sobre as dificuldades a serem 
superadas no decorrer da execução do mesmo [...] para que os alunos 
consigam aprender sobre os usos sociais da escrita em suas vidas.

O modo de planejamento que as professoras propõem 
corrobora com Bortoni-Ricardo et al (2012) pois atestam que ao 
planejar suas aulas o professor deve desenvolver estratégias de ensino 
adequadas para que seus alunos tenham acesso a uma cultura de 
letramento diversificada. Ou seja, à medida que considera, no 
planejamento, a realidade local e a realidade do aluno, e a equipe 
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docente discute as dificuldades dos alunos que devem ser trabalhadas 
e superadas, no sentido de possibilitar a adequação do ensino, de 
modo a assegurar o acesso do aluno à aprendizagem  da leitura e da 
escrita e ao letramento.

Para dar continuidade às análises, destacamos a terceira 
pergunta do questionário que busca saber se o planejamento tem 
contribuído para o processo de alfabetização e letramento dos 
alunos. 

03 - O planejamento tem contribuído para uma prática docente 
alfabetizadora que favoreça o processo de alfabetização e 
letramento dos alunos?

Quadro 3

INTERLOCUTORAS RESPOSTAS

Professora X

Sim, de acordo com o planejamento realizado, 
procuramos sempre trazer atividades vividas no 
contexto social dos alunos para aplicar no pro-
cesso de alfabetização. Essa prática favorece um 
suporte à melhoria da prática, promovendo vá-
rias possibilidades de desenvolver um trabalho 
melhor de letramento com as crianças. 

Professora Y

Sim, pois mesmo que não dê para seguir na tota-
lidade o que está no planejamento a respeito das 
atividades de letramento dos alunos, os escritos 
servem como uma orientação para o bom anda-
mento das atividades.

Professora W

Sim. Porque aplicamos o planejamento com foco 
no processo de alfabetização e letramento. E 
quando não atingimos o objetivo repensamos e 
replanejamos nosso trabalho.

Professora Z

Sim, porque durante o planejamento discutimos 
as práticas de ensino que temos utilizado e, se 
necessário, reorganizamos o conteúdo, porém, 
com estratégias diferentes.

Fonte: Dados do questionário
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De acordo com as interlocutoras, percebemos que todas 
responderam “sim”, confirmando a relevante contribuição do 
planejamento para alcançar os objetivos de alfabetizar e letrar. Dito 
isto, as alfabetizadoras só ratificam a função do planejamento em 
articular e prever atividades que atendam à perspectiva de alfabetizar 
letrando. Neste viés, Libâneo (1994) anuncia que o planejamento 
escolar é uma das tarefas docentes relevantes, que envolve a previsão 
das atividades didáticas (organização e coordenação) em face 
dos objetivos propostos, tendo em vista que promove a revisão e 
adequação do processo de ensino.

Essa contribuição é possível quando o docente tem 
consciência de repensar sua ação e reestruturar o planejamento de 
modo a alcançar o fim proposto. A fala da professora W confirma 
essa assertiva ao colocar que “[...] quando não atingimos o objetivo 
repensamos e replanejamos nosso trabalho. Essa prática demonstra que se 
o planejamento for revisto e reestruturado, quando não atinge seu 
objetivo, é possível encontrar soluções e obter avanços mediante as 
dificuldades dos alunos. 

A professora Z afirma que durante o planejamento discutem 
as práticas de ensino utilizadas e acrescenta que [...] se necessário 
reorganizamos o conteúdo, porém, com estratégias diferentes. Sua fala 
nos remete ao argumento de Saviani (1997). O autor defende 
que o planejar está relacionado à reflexão que significa “voltar 
atrás” exigindo repensar e refletir, retornar ao ato. Essa ação no 
planejamento contribui de modo significativo para a prática do 
professor no processo de alfabetização e letramento do aluno, além 
de contribuir na avaliação da própria prática docente, a favor da 
aprendizagem dos alunos.

A professora X também afirma que o planejamento nestes 
moldes, favorece um suporte à melhoria da prática, promovendo várias 
possibilidades de desenvolver um trabalho melhor de letramento com as 
crianças. E a professora Y, acrescenta que [...] os escritos servem como 
uma orientação para o bom andamento das atividades. Portanto, as vozes 
das interlocutoras confirmam o potencial do planejamento porque 
organizam melhor as ações docentes no sentido de promoção do 
letramento dos estudantes.

Partimos para a questão de número 4 (quatro) que busca saber 
dos professores qual a definição que possuem sobre planejamento.
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04 - Considerando suas experiências formativas e os estudos 
realizados ao longo de sua trajetória acadêmica, qual é a sua 
definição sobre planejamento de ensino?

Quadro 4

INTERLOCUTORAS RESPOSTAS

Professora X

A experiência e os estudos nas formações me 
fizeram compreender planejamento como a 
maneira de organizar estratégias para chegar a 
um objetivo que é o de ensino e aprendizagem do 
aluno.

Professora Y

Para mim, planejamento é um documento que 
orienta a minha prática e busco sempre consultá-
lo como forma de auxiliar minhas atividades 
alfabetizadoras.

Professora W

Serve para organização da ação docente, porém, 
nem sempre o que planejamos conseguimos 
efetivar porque falta, às vezes, o básico, como 
papel para as atividades. O pincel, às vezes, é o 
professor que compra, tudo isso compromete 
aquilo que foi planejado, reduzindo-se ao simples 
preenchimento de formulários para o controle 
administrativo.

Professora Z

Compreendo como um guia para se alcançar o 
objetivo desejado. É uma ação necessária para 
a prática docente, pois serve para organizar e 
orientar o trabalho do professor.  Vejo que sua 
função não é somente o preenchimento de ficha.

Fonte: Dados do questionário

De acordo com as respostas, observamos claramente que as 
interlocutoras entenderam o que é e qual a função do planejamento 
de ensino. As professoras X e Z comungam da mesma definição, sendo 
que a primeira (professora X) o compreende como a [...] maneira de 
organizar estratégias [...] para a atividade de ensino e aprendizagem dos 



138 Francisca das Chagas Cardoso do Nascimento Santos
Maria do Livramento Alves do Nascimento 

alunos. A segunda, (professora Z), argumenta que o planejamento 
serve para [...] organizar e orientar o trabalho do professor. 

Ao usar a expressão “organizar e orientar” o trabalho docente, 
a professora Z vai ao encontro da acepção de Libâneo (2013) ao 
anunciar que o planejamento é o instrumento orientador da prática 
pedagógica. Cabe ressaltar que o autor evidencia a importância 
do planejamento sofrer modificações face às necessidades dos 
educandos. Refletindo sobre esse pensamento percebemos que 
a professora X, ao afirmar que o planejamento visa chegar a um 
objetivo que é o de ensino e aprendizagem do professor e aluno, 
respectivamente. A professora considera a possibilidade de modificar 
o planejamento, se necessário, para que se alcance o objetivo maior 
que é a aprendizagem do aluno.

A professora Z destaca a ação de estar sempre consultando o 
planejamento para manter-se orientada quanto ao objetivo de sua 
atividade docente. Entretanto, o relato da professora W evidencia 
os percalços para a execução do planejamento. Embora saibamos 
que para a efetivação das atividades previstas e elaboradas depende 
em grande parte dos professores. Não podemos responsabilizá-los 
individualmente pelo insucesso na execução deste. Compreendemos 
que outros elementos devem ser considerados. 

Para justificar, a professora W, aponta falhas nas condições 
estruturais oferecidas pela instituição escolar quando diz: [...] nem 
sempre o que planejamos conseguimos efetivar porque falta, às vezes, o básico, 
como papel para as atividades. O pincel, às vezes, é o professor que compra, 
tudo isso compromete aquilo que foi planejado, reduzindo-se ao simples 
preenchimento de formulários para o controle administrativo.

A assertiva da professora W nos remete ao pensamento de 
Vasconcelos (2008), pois propõe o desafio de se discutir de modo 
coletivo, na comunidade escolar, as necessárias condições que a 
escola precisa conquistar e oferecer para realizar um trabalho digno 
e coerente.
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CONCLUSÃO

Retornando a questão inicial deste texto, que busca saber 
quais as contribuições do planejamento para a prática docente 
alfabetizadora no processo de letramento dos alunos, faremos, aqui, 
nossa reflexão final a partir da análise das informações apreendidas 
nas falas das interlocutoras. As perguntas que nortearam nosso 
estudo e as respostas das professoras alfabetizadoras nos fizeram 
constatar que apesar das dificuldades que lhe são impostas pela 
dinâmica e carência estrutural da escola, planejam seu trabalho 
docente exatamente pelo conhecimento que tem da relevância do 
planejamento para a contribuição de uma prática significativa e 
para a aprendizagem do aluno em seu processo de alfabetização e 
letramento. 

As interlocutoras deixam evidente que a ação de planejar, 
prever e organizar a ação docente favorece a sua prática, contribuindo 
para tomadas de decisões seguras diante da imprevisibilidade do 
cotidiano da sala de aula. Em destaque, algumas das contribuições 
descritas pelas professoras fazendo referência à afirmação de que 
é por meio da ação planejada que os docentes refletem sobre o 
contexto social do aluno; contribui como suporte para a melhoria 
da prática; contribui para o bom andamento das atividades, entre 
outras citadas.

Revelam que é no espaço usado para o planejamento 
coletivo que ocorrem reflexão e compartilhamento de sugestões, de 
estratégias necessárias a sua prática alfabetizadora. Entretanto, foi 
possível perceber que, mesmo com todas as políticas de formação 
continuada implantadas no sistema educativo, ainda, em algumas 
instituições, acontece de não ser possibilitada a realização do que 
foi planejado por conta de uma série de adversidades presentes no 
contexto da escola. Isso fica evidenciado na fala da professora W ao 
mencionar que nem sempre o que planejam conseguem ser efetivado 
porque falta o básico, referindo-se às próprias condições estruturais 
da escola. 

Nesse sentido, concluímos que, para que o planejamento 
venha a contribuir com a prática docente no processo de letramento 
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dos alunos, é necessário investimento e reconfiguração das 
ações e da estrutura de algumas escolas, respeitando tempo e 
espaços adequados, de modo a criar condições e possibilidades 
de aplicabilidade e desenvolvimento das ações planejadas que 
vislumbrem o processo de alfabetização e letramento dos alunos.
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SER PROFESSOR DE LÍNGUA 
MATERNA: REVELAÇÕES POR

MEIO DE NARRATIVAS

Lúcia Maria de Sousa Leal Nunes
Maria da Glória Soares Barbosa Lima

Introdução

A discussão teórica e o volume de produção científico-
cultural sobre a construção do processo de ser 
professor têm apresentado um amplo debate na 

atualidade, o que evidencia interesse da comunidade científica por 
esse viés teórico no sentido de buscar caminhos que apontem para o 
fortalecimento dessa questão por meio da reflexão crítica.

A decisão de pesquisar essa temática emergiu de nossas 
próprias necessidades enquanto professoras e do entendimento de 
que a educação é um complexo e, ao mesmo tempo, importante 
fenômeno social, e, nessa circunstância, vive problemas e busca 
soluções inerentes aos contextos nos quais as instituições de ensino 
estão inseridas. A visão compreensiva e a complexidade a que estão 
circunscritos a educação e o compromisso profissional do professor 
nos compeliram a pesquisar essas questões voltadas para o campo 
da docência em língua portuguesa.
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O texto ora apresentado diz respeito a um recorte de pesquisa 
de Mestrado realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação – UFPI, tendo como objetivo central analisar as marcas 
que concorrem para a construção do processo de tornar-se professor 
de língua materna. Dispõe como objetivos específicos: identificar os 
desafios de ensinar língua portuguesa, bem como ampliar o debate 
sobre a temática em pauta. 

Nesse contexto, empregamos a pesquisa narrativa como 
elemento de formação docente, pelo entendimento de que rememorar 
o percurso formativo constitui atividade de reflexão, condição 
necessária para a construção/reconstrução do processo de formação 
docente, o que legitima nossa opção metodológica. 

A propósito, colocamos em realce que o referencial teórico-
metodológico para a elaboração do estudo em referência está 
fundamentado em autores que tratam da temática, dentre os quais 
destacamos Galvão (2005), Barthes (2008), Fontana (2010) e 
Zeichner (1993).

Nesse sentido, comungando com as ideias desses autores, 
assumimos a compreensão de que a formação docente assume 
expressivo papel no atual contexto, considerando as exigências 
advindas da contemporaneidade. Diante desse encaminhamento 
introdutório, registramos que este artigo organiza-se e discute os 
tópicos nesta ordem: como nos formamos professores; metodologia 
da pesquisa; recortes analíticos e considerações finais. 

Como nos formamos professores

Discutir o processo de formação docente remete à reflexão 
acerca de questões que nos são caras, dentre as quais destacamos 
os cursos de formação inicial e continuada, considerando que 
formar-se professor é um construto que apenas começa na formação 
inicial. Assim sendo, a formação docente revela-se um processo de 
construção, dizemos que ela se prolonga durante a vida acadêmica 
e profissional.  

Com esse entendimento, convém tecer algumas reflexões em 
relação aos cursos de formação de professores. Pesquisas realizadas 
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sobre a temática apontam que as políticas educacionais estão 
centradas no paradigma conservador. Para Fontana (2010), a crítica 
ao reprodutivismo docente favoreceu a emergência de pedagogias 
críticas que discutem o papel dos professores e da escola no contexto 
social. Face à concreta massificação do ensino, a pedagogia crítica 
se propôs traçar caminhos para a construção de uma escola que 
considerasse as necessidades das classes populares. Assim, iniciou-se 
ou aprofundou-se o olhar reflexivo crítico sobre a atividade docente 
que denunciava o processo de desprofissionalização imposto 
aos professores, apresentando um novo formato de professor 
contrapondo-se ao modelo tradicional.

Nesse âmbito, a literatura passa a evidenciar a necessidade de 
uma formação de professores que conceba o docente como sujeito 
de sua ação, consciente de seu papel social, requisito necessário para 
o alcance de sua emancipação, atento a sua constante formação, 
a essa processualidade, iluminada pelo pensamento reflexivo crítico 
(GIROUX, 1990), de modo que se revele capaz de mediar um ensino 
que seja significativo para os alunos. Encontramos nesse autor que 
os cursos de formação de professores, a rigor, não priorizam uma 
educação que permita aos educandos acessarem a uma visão ampla 
sobre os problemas/necessidades escolares. Em vez disso, trabalham 
metodologias que negam a necessidade do pensamento crítico diante 
do fazer pedagógico (GIROUX, 1990). 

A esse respeito, Zeichner (1993) chama atenção para as 
inovações pedagógicas. Assim, ressalta que a ideia de epistemologia 
da prática tem um caráter reducionista de formação docente, 
considerando que, ao supervalorizarmos a prática, negligenciamos 
a teoria enquanto parte fundamental que possibilita uma reflexão 
no campo educacional no que tange à construção de um projeto 
formativo emancipador. Outra crítica apontada pelo autor refere-
se à formação do professor pesquisador reflexivo, o qual resolve 
problemas vinculados à sala de aula ou ao cotidiano escolar. Assim, 
o entendimento é que o professor seja capacitado para realizar 
pesquisa no sentido estrito, de modo a enriquecer o acervo científico 
de sua área, observando o contexto mais amplo no qual a escola está 
inserida. 
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Quanto ao conhecimento profissional, Pacheco e Flores (1999) 
destacam que, como qualquer outro profissional, para realizar a 
ação docente, o professor precisa de saberes ou de conhecimentos, já 
que seu trabalho está consubstanciado num contexto sociocultural. 
Para tanto, são exigidos vários saberes relativos à prática profissional 
e ao saber pedagógico. Ao tratarem da aquisição e integração 
do conhecimento do professor, esses autores postulam que os 
conhecimentos que integram a base profissional docente advêm de 
aprendizagens formais e informais, sendo que a principal fonte de 
conhecimento profissional docente provém de processos formais 
e acadêmicos, de acordo com sua especificidade e nível em que se 
situa. No que tange ao conhecimento pedagógico, destacam que 
sua aquisição pode ocorrer por meio da investigação que o professor 
realiza, de forma autônoma ou em contexto de colaboração.

Assim, depreendemos que formar-se professor de língua 
materna, a exemplo das demais áreas, configura processo contínuo e 
complexo, que abrange várias aprendizagens acumuladas durante os 
caminhos formativos, considerando que a ação docente não é um ato 
mecânico de aplicação de regras. O ser docente não está associado 
a um sacerdócio, nem ao universo artístico, daí a importância de 
que nos seus processos formativos estejam incluídas aprendizagens 
contínuas, formais e não formais.

Em reforço as suas considerações, Pacheco e Flores (1999) 
acrescentam que no itinerário formativo do professor existem várias 
fases, quais sejam: formação inicial, iniciação ao ensino e formação 
contínua, explicando que a primeira fase diz respeito à preparação 
formal em uma instituição de ensino superior, onde o futuro professor 
adquire conhecimentos para o exercício da profissão docente; a 
segunda corresponde aos primeiros anos de atividade docente e, a 
terceira compreende a formação contínua, envolvendo, também, 
ações de desenvolvimento profissional do professor. 

No âmbito da formação contínua, os citados autores enfatizam 
o desenvolvimento profissional do professor como elemento 
primordial, visto que a natureza dessa formação diz respeito à ideia de 
aquisição de saberes concernentes à prática e à compreensão do saber-
fazer didático. A ideia de formação contínua não está, pois, associada 
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a uma simples reciclagem, e sim ao desenvolvimento profissional 
docente, considerando que desenvolver-se profissionalmente não é 
somente adquirir títulos e/ou ocupar espaços de prestígios na esfera 
educativa, mas desenvolver os saberes e fazeres que estão inseridos 
no contexto educativo.

Chantraine-Demailly (1997) explica-nos acerca da formação 
contínua, dividindo-a em duas categorias: formal, que advém 
de uma instância especializada, e informal, que inclui os saberes 
incorporados a partir de contatos, por imitação e outros, no sentido 
de compreendermos que somos a mistura de nossas relações sociais, 
das leituras e estudos que fazemos, ou seja, a partir das diferentes 
formas de interação humana, aprendemos e nos formamos. Para a 
autora, os cursos de formação contínua devem contemplar as reais 
necessidades dos professores, ou seja, os docentes precisam ser 
ouvidos antecipadamente, de modo que o curso seja significativo 
para suas atividades docentes e não somente uma formação gestada 
e imposta por uma autoridade institucional.

Pontuamos que os estudos desenvolvidos acerca da formação 
de professores nos possibilitaram um movimento de reflexões que 
resultou na ampliação e no amadurecimento da nossa compreensão 
de como nos tornamos professores. Nesse sentido, entendemos 
que formar-se professor é algo que vai sendo construído durante o 
percurso acadêmico-profissional, sempre em movimento.

Encerramos este bloco de considerações teóricas, anunciando 
que, no próximo tópico, apresentamos o caminho metodológico 
percorrido para atingir os objetivos propostos no presente estudo, 
cujo foco é a formação de professores de língua materna.

Metodologia da pesquisa

Decidimos pela adoção de um estudo qualitativo de natureza 
narrativa. A propósito, a pesquisa narrativa em educação tem se 
tornado um discurso vigente, uma vez que pesquisadores dessa 
área, nas mais variadas formações, revelam usar a narrativa em suas 
investigações. Para tanto, os critérios e a linguagem de uma efetiva 
narrativa devem primar, além de outras questões, pela qualidade 
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convidativa, qualidade explicativa e pela autenticidade (CLANDININ; 
CONNELY, 2011).

Barthes (2008) ressalta que as narrativas estão presentes nos 
diversos gêneros textuais, como também em cada idade e em cada 
sociedade, marcando o início da humanidade. Assim, as narrativas 
são inúmeras em suas variedades, podendo ser orais, escritas, 
imagéticas, estas são, pois, algumas justificativas pelo emprego dessa 
vertente metodológica.

Os interlocutores de um estudo dessa natureza constituem 
parte imprescindível para sua efetivação. Assim, buscamos junto a 
esse grupo conhecer processos e idiossincrasias que envolvem o ser 
professor de língua materna e suas processualidade. Nesse intuito, 
trabalhamos com dois sujeitos, no caso, professoras de língua 
portuguesa de duas escolas públicas de ensino médio da região 
sudeste de Teresina-PI. Como forma de preservar a identidade das 
interlocutoras do presente estudo, estas receberam os seguintes 
codinomes: Irandé e Regina, em alusão e homenagem a duas 
estudiosas pesquisadoras de Língua Portuguesa. Lançamos mão do 
memorial de formação como recurso investigativo na condição de 
um instrumento biográfico de natureza escrita, por meio do qual 
as histórias de vidas foram narradas. Esse instrumento contou com 
um roteiro temático, como forma de garantir um relativo volume 
de dados para dar um melhor suporte à compreensão do objeto 
perspectivado, via análise de dados. Como instrumento de produção 
de dados, o memorial de formação que registra uma síntese da história 
profissional e intelectual das professoras interlocutoras da pesquisa, 
bem como da construção das processualidades e complexidades do 
“ser professor”. 

Considerando que se trata de uma pesquisa narrativa, cujo 
objetivo consiste em analisar as marcas que concorrem na construção 
do processo de tornar-se professor, optamos por um suporte 
teórico que possibilitasse a efetivação do processo investigativo. 
Nesse sentido, adotamos a orientação teórico-metodológica de 
Bardin (1977), que propõe como técnica a análise de conteúdo, que 
apresenta três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento 
dos resultados. 
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A pré-análise compreende a fase de organização do material, 
momento em que fizemos a leitura dos memoriais no intuito de 
identificar as narrativas pertinentes aos objetivos do estudo. 

A segunda fase, exploração do material, iniciou-se, ainda, 
na primeira fase. Envolvendo, em geral, um tempo mais longo pelo 
fato de consistir essencialmente em operações de codificação, 
decomposição ou enumeração em função de regras previamente 
formuladas por essa orientação analítica. Trata-se de momento em 
que intensificamos a leitura do corpus em análise, de modo a viabilizar 
a construção do tema de análise e seus respectivos desdobramentos/
categorias. 

A terceira fase agrega ações como a inferência e a interpretação. 
Dizemos, pois, que o analista pode propor inferências e fazer 
interpretações a partir dos objetivos previstos ou de outras descobertas 
que venha a fazer mediante a captação compreensiva dos ditos e 
não ditos na narratividade das interlocutoras. Na concretização 
do trânsito analítico vislumbramos acessar à compreensão da vida 
e das experiências de formação, o interlocutor molda no tempo e 
no espaço sua relação com as vivências formativas dos professores 
narradores. Essa tipologia discursiva, a narrativa, tece no texto a 
dinâmica da relação com o saber e com os outros, em um processo 
de construção e de reconstrução, uma vez que para essa construção é 
preciso que haja o inter-relacionamento com o eu e com o tu, mesmo 
que seja memorialisticamente.

Recortes analíticos 

Guiados pelo entendimento de que o ensino é uma atividade 
que se efetiva nos contextos social, político e histórico, realizamos 
as análises das narrativas expressas pelas interlocutoras, observando 
em suas linhas e entrelinhas a complexidade do contexto profissional 
docente. As histórias contadas pelas professoras revelam não somente 
a si mesmas, mas retratam, também, aspectos concernentes a sua 
formação e aos meandros constitutivos de sua prática pedagógica.

Mostramos, por conseguinte, recorte analítico de dados 
narrativos do estudo, organizados em torno da categoria “Tornar- se 



150 Lúcia Maria de Sousa Leal Nunes • Maria da Glória Soares Barbosa Lima

professor de língua materna” e de seus respectivos desdobramentos 
em três subcategorias denominadas: O sentido de ser professor de 
língua materna; Desafios docentes no ensino de língua materna; 
Investimentos em formação inicial e continuada.

Tornar-se professor de língua materna

Esta subcategoria revela que o processo de tornar-se professor 
vai sendo tecido mediante uma dinâmica interativa e discursiva de 
vários aspectos que formam o profissional docente, dentre os quais 
destacamos a conscientização e a transformação do “ser professor”, 
pois ser professor envolve uma atividade complexa: formar o 
educando para viver e conviver em uma sociedade em constante 
transformação.

A conscientização e a transformação do “ser professor” é algo 
que, segundo Fontana (2010), requer tempo e envolve elaboração 
de atividades nas quais o professor esteja envolvido. O processo 
de tornar-se professor se dá mediado pela própria organização do 
trabalho docente, nas relações que estabelece com o aluno, com os 
colegas e consigo mesmo enquanto docente em processo de contínua 
formação.

Para Ens e Donato (2011), ser professor é viver a complexidade 
e os desafios impostos pela própria profissão docente e pela 
sociedade, uma vez que essa profissão exige trabalho com e sobre 
seres humanos e ainda sofre influências das esferas sociais. O trabalho 
docente é sustentado por teoria e prática, que juntas substanciam 
essa atividade, articulada à reflexividade crítica, condição que se 
estende ao longo da carreira e da prática do professor. Para tanto, 
convém que esteja atento ao compromisso político, que é próprio 
dessa profissão, considerando que o professor é responsável pela 
formação de pessoas que se revelem críticas e capazes de transformar 
a sociedade da qual fazem parte. Por conseguinte, é necessário 
que esse profissional conheça o contexto no qual está inserido, 
de modo que possa encontrar respostas para as indagações que 
cotidianamente emergem na realidade da sala de aula e, também, 
sobre a própria ação docente.
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Destacamos, nesse contexto, que ser professor de língua 
portuguesa é tornar-se agente responsável, dentre outros, pelo 
desenvolvimento de três necessárias competências: interativa, textual 
e gramatical. No tocante à competência textual, é importante que 
conceituemos texto, acompanhando Koch (2004, p. 4) ao fazer a 
seguinte afirmação: “O texto é resultado, portanto, de um múltiplo 
referenciamento, daí a definição de texto como uma sucessão de 
unidades linguísticas constituídas mediante uma concatenação 
pronominal ininterrupta”, o que leva ao entendimento de que  texto 
é uma unidade de sentido, cujos constituintes se entrelaçam de modo 
a formar um todo significativo, sobressaindo-se o interlocutor como 
representativa personagem do processo de construção de sentido 
dessa produção textual. 

Convém lembrar as dificuldades com que alguns alunos 
se deparam diante da leitura de um texto, como, por exemplo, 
não saber o que o texto quer dizer, não depreender o que está 
subentendido, não realizar a conexão das partes com o todo. 
As dificuldades relacionadas à escrita não são menores, porém, 
superados os problemas de compreensão textual, a tendência é que 
sejam amenizados os problemas de produção. Assim, ressaltamos 
a relevância do trabalho do professor no sentido de desenvolver a 
competência textual dos alunos, entendida como a capacidade de 
receber e produzir uma unidade linguística concreta.

No que concerne ao ensino de redação, lembramos que, 
segundo Suassuna (1995), essa prática repousa nos moldes 
da homogeneidade gramatical, afora tentativas pedagógicas 
consideradas ousadas. A autora recomenda uma prática que não 
sirva exclusivamente ao emprego de regras gramaticais estudadas 
anteriormente ou à elaboração de um tema proposto, mas ao 
desenvolvimento de potencialidades da linguagem. Reforçamos, nesse 
sentido, que ser professor de língua materna é ter essa compreensão, 
é viver essa compreensão na sua atividade docente profissional.

De acordo com Leal (2008), existe uma discussão crescente 
sobre “o que significa escrever” e “o que significa saber ensinar a 
escrever”, apontando que saber ensinar a escrever contrapõe-se à 
concepção tradicional, que manda escrever sobre um determinado 
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tema. Segundo a autora, ensinar a escrever requer entender os 
processos de escrita e o funcionamento de um texto escrito, na 
condição de uma prática socialmente representativa. 

O sentido de ser professor de língua materna

Este recorte analítico, com apoio teórico em Demo (2011), 
sustenta a ideia de “ser professor” é mostrar-se responsável 
pelo aprendizado do aluno, na convicção de que não basta 
apenas transmitir conteúdos, posto que o aprendizado remete à 
construção e à reconstrução de conhecimentos. Nesse aspecto, 
subjaz a necessidade de que os alunos se tornem capazes de não 
somente reproduzir conhecimentos, mas também investir na tarefa 
de produzi-los, principalmente, de modo que possam utilizá-los 
competentemente nas diferentes instâncias sociais, notadamente na 
sua prática docente.

Associado aos demais aspectos mencionados, “ser professor” 
corresponde à concepção de favorecer ao aluno condições de 
produzir conhecimentos significativos para sua vida, para sua futura 
vida profissional, a exemplo do que foi identificado nas narrativas 
das interlocutoras sobre suas concepções acerca do sentido de ser 
professor, conforme evidenciam os relatos que seguem:

É me sentir realizada na profissão. Escolhi de forma 
consciente e nem em um instante, apesar da falta de 
valorização do poder público, eu queria estar fazendo 
outra coisa. Procuro sempre melhorar e aprimorar minhas 
experiências, de modo que o meu aluno seja capaz de 
absorver e produzir conhecimentos. (Irandé) 

Ser professor de língua portuguesa não é somente 
transmitir conteúdos, é formar cidadãos críticos, atuantes, 
que saibam compreender e interpretar a realidade, é formar 
pessoas capazes de se expressar bem, é formar leitores 
proficientes, de modo que sejam capazes de competir de 
forma igualitária no mercado de trabalho. Ser professor é 
ser inovador, orientador, motivador. (Regina)
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Sobre o sentido de ser professor, no relato da interlocutora 
Irandé, destacamos a satisfação de estar na profissão docente, o 
que, para Fontana (2010), é algo raro em nossos dias. Também está 
presente na narrativa da professora, o compromisso de realizar um 
trabalho significativo junto à escola e junto aos alunos. Sua narrativa 
expressa, ainda, que a constituição do ser professor se dá mediatizada 
pela própria ação docente e saber ensinar bem aos alunos: “Procuro 
sempre melhorar e aprimorar minhas experiências [...]” (Irandé).

A interlocutora Regina narra que o sentido de ser professor é 
contribuir para que seus alunos conquistem seu espaço no mercado 
de trabalho de forma autônoma. Nessa perspectiva, ser professor é 
ser portador de “competência crítica”, de modo que conduza sua 
ação docente em direção a esses objetivos. Nessa perspectiva, a 
interlocutora associa-se ao pensamento de Fontana (2010), ao revelar 
que aquisição de competência crítica e racional possibilita uma ação 
docente capaz de favorecer os caminhos para a transformação social 
do aluno. 

Conjuntamente, nessas análises, percebemos que, para 
as interlocutoras, ser professor distancia-se da imagem de um 
profissional que não está empenhado com sua plena formação e com 
a competente formação de seus alunos, uma vez que a sociedade 
necessita de pessoas (professores, alunos e outros profissionais) 
atuando de forma livre e autônoma nas diferentes esferas sociais.

Temos, pois, que o pensamento das nossas interlocutoras, 
expresso em suas narrativas, coaduna-se com o pensamento de Pérez 
Gómez (1998) de que o professor deve ser visto como um profissional 
crítico-reflexivo, que pensa a formação a partir de contextos mais 
amplos, de modo que o seu fazer pedagógico possa refletir-se na 
formação de pessoas emancipadas. Para o autor, essa concepção 
circunscreve-se em uma perspectiva que denomina de reconstrução 
social, em que o professor reflete criticamente sobre sua ação 
cotidiana e sobre o contexto social do qual faz parte.
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Desafios docentes no ensino de língua materna

Este recorte analítico inicia-se com a reafirmação de que no 
percurso pedagógico do professor surgem muitos desafios, como 
é relatado pelas interlocutoras, sendo que o enfrentamento dessa 
situação requer do professor que seja portador e produtor de 
conhecimentos específicos, de habilidades e destrezas, próprio ao ser 
docente, o que concorre para que reúna condições para bem transitar 
nessa seara, onde é preciso saber agir oportunamente nos momentos 
de dificuldades, o que não é uma tarefa fácil. Por conseguinte, refletir 
com os colegas, com os pares, é uma atitude sensata no intento de 
encontrar soluções para os problemas apresentados no interior da 
escola, como nos diz Perrenoud (2001).

Tendo como anteparo essa discussão teórica, destacamos 
os seguintes relatos das interlocutoras ao evidenciarem que os 
momentos de dificuldades enfrentados no percurso docente, de 
certa forma, enriquecem suas aprendizagens, considerando que 
remetem a uma reflexão crítica sobre sua ação docente, favorecendo 
a consolidação do processo de saber ensinar: 

[...] você tem que se preparar bastante, não é qualquer 
pessoa que pode enfrentar uma turma e trabalhar com a 
língua portuguesa, porque o que se cobra não é somente 
o uso da oralidade, porque falar é simples, é fácil se 
comunicar o difícil é escrever, e esse é também o nosso 
papel o de ensinar a escrever. (Irandé)

É um peso muito grande, porque nós professores de língua 
portuguesa somos responsáveis pelo ensino do uso da 
língua, a questão da escrita, e é assim um peso porque 
somos cobrados a desenvolver esse trabalho com os 
alunos, e no contexto da escola pública os mesmos têm 
muita dificuldade com relação à leitura e à escrita. Eles 
têm uma visão de que a língua portuguesa é difícil, que 
eles não sabem, têm medo de produzir. Então [...] é um 
desafio, porque nosso objetivo é formar leitores, incentivar 
o gosto da leitura. (Regina)
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A análise deste relato narrativo da interlocutora Irandé 
evidencia sua preocupação, que também é compromisso, em fazer 
com que os alunos aprendam a escrever, dominem o emprego dessa 
prática social, mesmo que se mostre bastante complexa. De acordo 
com Leal (2008), a prática da escrita em sala de aula não deve ter 
como finalidade classificar o aluno por meio de uma nota ou conceito, 
mas ser espaço dialógico para a produção de sentidos. entretanto, 
ao se reportar à oralidade, a interlocutora a considera como sendo 
algo simples, comportando, nesse sentido, fazermos uma reflexão 
sobre essa concepção, evocando Fávero, Andrade e Aquino (2003) 
que ressaltam a importância de trabalharmos a oralidade do aluno 
em sala de aula, considerando que é necessário saber fazer uso dessa 
modalidade da língua nas diferentes situações comunicativas. Essas 
autoras, ainda, afirmam que o trabalho com a oralidade não deve ser 
dissociado do trabalho da escrita, uma vez que as duas modalidades 
se inter-relacionam.

O recorte narrativo da interlocutora Regina evidencia 
dificuldade em trabalhar com o desenvolvimento de competências 
relacionadas ao uso da língua portuguesa no contexto da escola 
pública na escrita, principalmente. Expressa que é desafiante para o 
professor de língua portuguesa fazer com que os alunos preencham 
essa lacuna na sua aprendizagem. Isto é, chegarem ao ensino médio 
preenchendo essa lacuna em termos de embasamento teórico e de 
prática competente para escrever. 

É bem verdade que a professora Regina relata a pouca 
intimidade que os alunos declaram possuir em relação à leitura, o 
que, conforme sua compreensão, dificulta o trabalho com a escrita. 
Nesse sentido, observamos em seu relato que se trata de uma 
professora que objetiva desenvolver junto a seus alunos o gosto pela 
leitura, uma atividade por demais desafiadora e necessária dada sua 
importância para o desenvolvimento das demais tarefas escolares, 
em outras áreas, inclusive. Segundo Suassuna (1995), a prática de 
leitura no ambiente escolar deve ser algo que oportunize a produção 
e a criatividade do leitor e, de igual modo, favoreça e fortaleça o 
trabalho com a escrita. A autora recomenda o uso da diversidade 
de gêneros textuais, considerando sua circulação na sociedade, de 
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modo que colabore com o desenvolvimento de potencialidades da 
linguagem, genericamente considerando.

Assim, concluímos que os desafios encontrados na docência de 
língua portuguesa são referentes ao desenvolvimento de competências 
linguísticas, como revelado nas narrativas autobiográficas das 
interlocutoras, evidencia-se que é papel do professor investir no 
desenvolvimento de competências de seu alunado, isto é, assumir a 
responsabilidade de fazer com que os alunos desenvolvam habilidades 
referentes à leitura e à escrita, tendo em vista os objetivos precípuos 
do ser professor e saber ensinar.

Investimentos em formação inicial e continuada

Neste espaço analítico, em que apresentamos dados referentes 
à formação inicial e continuada das interlocutoras, sobressaem os 
conhecimentos acadêmicos descritos como importantes aliados na 
construção da profissão. A esse respeito, as narrativas defendem que 
uma fundamentação teórica sólida contribui para a realização de uma 
prática pedagógica eficiente. Emerge nas vozes das interlocutoras um 
firme desejo de buscar conhecimentos específicos como forma de 
subsidiar seu fazer pedagógico. Seus relatos, portanto, comprovam 
que entendem a formação como algo inconcluso, como uma 
processualidade, sintonizando com os dizeres de Imbernón (2010) 
ao afirmar que a formação continuada é um prolongamento da 
formação inicial e visa ao aperfeiçoamento desta no contexto escolar 
ou outros contextos. A compreensão é que a construção do ser 
professor é um processo longo que se inicia ainda nas experiências 
discentes, nos cursos de formação inicial, estendendo-se ao longo 
da vida profissional, mas que atinge seu ponto mais expressivo no 
espaço com a formação continuada da ação docente, conforme 
evidenciam os seguintes excertos narrativos:

Fiz o ensino médio e um curso técnico em administração 
de empresa, mas não quis trabalhar nessa área, resolvi 
fazer vestibular para Letras e fui aprovada logo da primeira 
vez que tentei. Sabia que queria lecionar e foi isso que 
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aconteceu. Durante o curso universitário só confirmei 
o meu intuito e a cada experiência em sala de aula com 
seminários e microaulas eu ia me certificando da minha 
vocação. [...] ao concluir a graduação fiz a especialização 
em Linguística e durante minha vida escolar e profissional 
sempre fiz cursos extras, troco ideias com os colegas e 
partilhamos experiências nas reuniões. (Irandé)

Iniciei o curso de graduação com o objetivo de aprimorar 
os meus conhecimentos, fiz especialização e participo do 
programa Qualiescola [...] através desse programa, estou 
tendo a oportunidade de desenvolver com meus alunos 
habilidades que antes não conseguia. [...] alguns cursos 
de capacitação não levam em conta as necessidades 
cotidianas do professor, é por isso que fica a sensação de 
que nada se resolve depois de frequentá-los. As conversas 
que realizamos nas reuniões pedagógicas, e as leituras de 
textos contribuem para nossa formação. (Regina)

Para Irandé, a busca por formação inicial se deu como forma de 
adentrar à docência, considerando que este objetivo já estava definido 
em suas perspectivas docentes. Em sua narrativa, evidencia-se que 
se trata de uma professora preocupada com seu fazer pedagógico 
em constante busca de novos conhecimentos, por formação nos 
diferentes espaços. É como Chantraine-Demailly (1997) afirma que 
a formação se divide em duas categorias: as formais, que advêm 
de uma instância especializada, e as informais, que são os saberes 
incorporados a partir de contatos com leituras, vivências e imitações, 
dentre outros. Sua narrativa expressa que faz uso de ambas as 
categorias. Expressa em seu relato que sua participação não ocorre 
somente em formação institucionalizada, fazendo-se presente, 
também, em diferentes eventos, não necessariamente somente no 
campo acadêmico.

O depoimento de Regina evidencia seu compromisso com 
a formação inicial e continuada. É que concebe essa última como 
forma de ampliar seus conhecimentos. A interlocutora destaca que 
as reuniões pedagógicas são momentos formativos importantes  
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no âmbito da escola. Registra, nesse sentido, faz críticas a alguns 
cursos de formação continuada que não cumprem os objetivos a 
que se propõem, por não considerarem a realidade vivenciada pelos 
professores (e alunos) no cotidiano escolar. Esse entendimento/
crítica se coaduna com Chantraine-Demailly (1997), ao dizer que 
tipo de formação continuada se insere nos parâmetros de um 
modelo formativo em que os saberes são definidos por um poder 
hierárquico, e não pelos professores, que são os reais conhecedores 
de sua realidade educacional, de sua escola, de sua sala de aula.

As duas interlocutoras mostram clara percepção em relação 
à formação como elemento indispensável na realização de prática 
pedagógica, visualizando, também, benefícios e singularidades da 
formação inicial e continuada. Reforçando essa visão compreensiva, 
citam, dentre seus estudos, que são portadores de cursos de 
especialização na área em que atuam. Evidencia-se que as professoras 
valorizam o espaço escolar para a continuidade de sua formação, 
quando relatam que, no compartilhamento de experiências e na leitura 
de textos, no interior da escola, seus conhecimentos são ampliados, 
fortalecidos, atualizados. Assim, a construção do processo de saber 
ensinar ganha força na vivência da prática pedagógica, no próprio 
cotidiano das interlocutoras, aspectos marcados por práticas 
coletivas, socializadas. 

Considerações finais 

A compreensão que temos é que o encaminhamento conclusivo 
reforça que seguimos e cumprimos a ordem pretendida, que a 
temática central norteou sua realização. Que os olhares e discussões 
parecem suficientes para o alcance dos objetivos perspectivados, 
persistindo a compreensão de que se mostra como contribuição 
para mudanças e novas atitudes, na construção do ser professor, no 
desenvolvimento de pesquisas na temática formação de professor de 
língua materna. 

Os achados da investigação evidenciam a importância que 
as interlocutoras dão à formação como forma de se capacitarem 
para o exercício da docência. Anunciam que os cursos de formação 
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continuada são canais importantes de investimento nos saberes 
e fazeres do professor de língua materna, colaborando com o 
cumprimento dos propósitos referentes às reais necessidades 
docentes. Registramos, assim, nesses escritos conclusivos revelações 
de que as interlocutoras são portadoras de sólida formação 
profissional docente no que tange à teoria e ao exercício da prática 
pedagógica, considerando que, em seus relatos, demonstram que 
o processo de edificação do ser professor representa construto 
decorrente, sobretudo, das formações inicial e continuada e da ação 
docente.

Reforçamos, assim, que o compromisso formativo, bem como 
o compartilhamento de experiências durante a ação docente são 
marcas que concorrem para o fortalecer e enriquecer o processo 
de formar-se professor e de renovar sua prática pedagógica. 
Quanto aos desafios encontrados no ensino de língua portuguesa, 
a narratividade dos professores evidencia, em certos momentos, 
dificuldade no desenvolvimento das competências de leitura e de 
escrita, na sua prática docente, em relação ao sucesso dos alunos, 
deixa entrever que os estudantes parecem demonstrar algumas 
dificuldades no estudo/aprendizagem desse conteúdo. A construção 
do processo de ser professor, como vemos, reiterando os estudos 
consultados e os ditos narrativos das professoras interlocutoras se 
faz com investimentos na trajetória formativa, decorrendo também 
do processo de reelaboração da compreensão sobre o ensino, bem 
como da ampliação da experiência profissional, aliada ao repertório 
de saberes concernentes à prática pedagógica.

Retomando o emprego da orientação metodológica para 
realização do estudo, temos a convicção da fecundidade da 
narrativa como fundamento de pesquisa nas ciências da educação 
por se apresentar representativo meio investigativo que viabiliza o 
entendimento do cotidiano pedagógico do professor, da escola e das 
práticas docentes nas quais se encontram envolvidos os professores 
nesse movimento de tecer reflexões, de rever percursos formativos 
e de atuação pedagógica pela narratividade autobiográfica, que 
possibilita, clarifica e enriquecer os conhecimentos das professoras 
narradoras. Investir em pesquisa narrativa como abordagem 
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metodológica contribui para fortalecimento do processo formativo 
docente como algo que requer, dentre outras atitudes, constante 
revisão no que tange a seus conceitos e práticas, considerando 
o dinamismo da sociedade deste século XXI em que a escola e os 
professores precisam estar atentos e sintonizados com essa realidade.

Ao finalizar este texto, optamos por fazê-lo com o reforço 
compreensivo de que é necessário pensar a formação e o ser professor 
para além da produção de conhecimentos teóricos e práticos, de que 
a tarefa de ensinar, no presente e no futuro, apresente uma tessitura 
bem articulada, pela integração e interação de conhecimentos 
científicos, pedagógicos e didáticos, bem como pela revisão, reflexão 
e construção desses conhecimentos, cumprindo-se o que requer a 
sociedade e a escola, por meio de narrativas que, necessariamente, 
pretendem contar acerca de seus agentes formativos mais importantes, 
entre eles, os professores, justificando-se o que anunciamos no título 
deste artigo: [...] revelações por meio de narrativas.
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E SUAS ARTICULAÇÕES COM

OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 
DE CRIANÇAS

Neide Naira Paz Lemos 
Francisco Marcos Pereira Soares

Para início de conversa… Era uma vez!

O presente artigo discute a função da avaliação no 
espaço da educação infantil ao analisar diferentes 
concepções que cercam a avaliação da aprendizagem, 

reconhecendo sua importância como um instrumento de suporte no 
desenvolvimento cognitivo da criança. Estas reflexões têm ganhado 
corpo e espaço por conceberem a importância do processo avaliativo 
na construção do conhecimento, bem como sua articulação na relação 
ensino-aprendizagem no cotidiano escolar. Para tanto, apropriamo-
nos do texto “A rainha e o espelho”, por ser uma narrativa que 
contempla reflexões e pontos importantes a serem considerados na 
realização de processos avaliativos, sobretudo aqueles que acontecem 
com crianças na educação infantil. Analisemos a narrativa a seguir3: 

3  Reelaborada a partir da história original que se encontra no endereço 
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A RAINHA E O ESPELHO

“Era uma vez...
Uma rainha que vivia em um castelo. Ela tinha uma varinha 
mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou 
tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, 
ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo 
avaliar sua beleza, também ela perguntou ao espelho:
- Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que 
eu?
O espelho olhou bem para ela e respondeu:
- Minha rainha, os tempos estão mudados. Esta não é uma 
resposta assim tão simples. Hoje em dia para responder a 
sua pergunta eu preciso de alguns elementos mais claros.
 
Atônita, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu 
perguntar:
- Como assim?
- Veja bem, respondeu o espelho - Em primeiro lugar, 
preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta, 
ou seja, o que pretende fazer com minha resposta. Pretende 
apenas levantar dados sobre o seu ibope no castelo? 
Pretende examinar seu nível de beleza, comparando-o 
com o de outras pessoas ou sua avaliação visa ao 
desenvolvimento de sua própria beleza, sem nenhum 
critério externo? É uma avaliação considerando a norma 
ou critérios predeterminados? De toda forma, é preciso, 
ainda, que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma 
classificação dos resultados.

E continuou o espelho: - Além disso, eu preciso que 
Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer a 
avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos 
olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa 
análise? Por exemplo: se utilizar parâmetros nacionais, 
poderei ter outra resposta. Entre a turma da copa ou 

eletrônico http://ginasiocoreau.blogspot.com/2013/04/texto-reflexivo
-sobre-o-processo-de.html. Acesso em 10 de Julho de 2018 
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mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. 
Mas, se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha 
rainha terá o primeiro lugar. Depois, ainda tem o seguinte - 
continuou o espelho: - Como vou fazer essa avaliação? Devo 
utilizar análises continuadas? Posso utilizar alguma prova 
para verificar o grau dessa beleza? Utilizo a observação?
 
Finalmente, concluiu o espelho: - Será que estou sendo 
justo? Tanto são os pontos a considerar...” 

A narrativa descrita nos possibilita refletir sobre os múltiplos 
desafios que envolvem a avaliação da aprendizagem e nos leva a 
compreender sobre a complexidade do processo avaliativo, o papel 
dos instrumentos e registros e mais que isso, a pensar no que fazer 
com os resultados dessa avaliação. A história nos faz pensar o espelho, 
por exemplo, na condição do professor que necessita se questionar 
durante o processo sobre aquilo que realiza na educação infantil, 
pensando que é uma etapa da educação básica que não possui 
componentes curriculares e nem as crianças vivenciam a famosa 
pressão “passar de ano”. Todos os questionamentos e reflexões 
empreendidos pelo espelho, de fato, são necessários, sobretudo 
quando pensamos nas implicações que o processo de avaliação pode 
ter sobre o que as crianças aprenderam, o quanto se desenvolveram 
e o quanto podem e devem continuar aprendendo, continuar se 
desenvolvendo.  

Em face das reflexões realizadas, neste estudo, dispomos como 
objetivo geral analisar a articulação entre a avaliação e a aprendizagem 
de crianças da educação infantil, no município de Buriti dos Montes-
PI. Estabelecemos como objetivos específicos: descrever a prática 
avaliativa de professoras de Educação Infantil, identificar o processo 
avaliativo utilizado pelas escolas de Buriti dos Montes, na Educação 
Infantil; e caracterizar a proposta de avaliação das escolas de Buriti 
dos Montes. 

Como aporte metodológico utilizamos a pesquisa qualitativa 
de natureza narrativa, com emprego da entrevista narrativa, como 
técnica de produção de dados. Participaram do estudo três professoras 
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da educação infantil, que têm formação inicial em Pedagogia, e 
estão em efetivo exercício da profissão. Para fundamentação teórica 
do estudo, envolvemos considerações e pressupostos de autores 
como Barbosa e Horn (2008), Gontijo (2011), Bondioli (2004), 
Hoffmann (2003, 2004, 2012), documentos legais como Referencial 
Curricular de Educação Infantil-RCNEI (1998) e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDB (1996), entre outros, que contêm 
inúmeras discussões sobre esse tema. O estudo evidencia que o 
desenvolvimento da ação avaliativa na Educação Infantil tem sido 
concebido como forma de acompanhamento do desenvolvimento 
na primeira infância, através da observação da criança, a fim de 
registrar situações peculiares do cotidiano escolar para qualificar 
a intervenção do professor e mediar/orientar os processos de 
aprendizagem do educando.

No conjunto das reflexões teóricas sobre o tema, analisamos 
as práticas avaliativas na educação infantil, com destaque para as 
articulações com a aprendizagem. Nesse sentido, postulamos que 
avaliação é concebida como um processo intencional, contínuo, que 
na educação infantil deve considerar as especificidades das crianças 
e seus contextos de desenvolvimento. Em relação aos aspectos 
empíricos da pesquisa, discutimos teorias e práticas que remetem ao 
contexto avaliativo da educação infantil no município de Buriti dos 
Montes-PI. 

Avaliação na educação infantil: teorias e concepções 

O termo “avaliação”, em sua etimologia, está vinculado 
ao ato de avaliar, “de dar valor a”, de classificar qualitativa ou 
quantitativamente, de rotular de forma positiva ou negativa algo, 
alguém ou alguma ação. De acordo com o dicionário Houaiss e 
Villar (2004, p. 79), avaliar significa: “Determinar o valor, o preço, a 
importância de alguma coisa”. 

A avaliação na educação infantil é entendida, no contexto 
deste estudo, como uma atividade complexa que demanda os saberes 
do professor, compreensão das especificidades do desenvolvimento 
infantil, compreendendo, também, que se trata de uma prática 
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intencional e sistemática. Pelo seu caráter complexo, a avaliação 
é concebida de diversas formas e sob diferentes concepções. Não 
obstante a consideração desses aspectos, enfatizamos que cada 
definição é o reflexo de uma concepção de educação adotada, razão 
pela qual consideramos desafiadora o delineamento de um único 
conceito. Comporta acrescentar que, independentemente do conceito 
atribuído à avaliação, entendemos que ela deve ser considerada uma 
atividade indissociável da prática docente e necessária para que o 
professor e a escola possam contribuir com as aprendizagens das 
crianças.

Existem diversas formas de conceber a avaliação, sobretudo 
na educação infantil e, nessa direção, Barbosa e Horn (2008) 
identificam duas tradições relativas à avaliação, que constituem 
concepções das práticas que acontecem na realidade dos processos 
avaliativos no Brasil. A primeira tradição iniciou-se entre 1960 e 
1970, compreendida nos objetivos e nos resultados da psicologia do 
desenvolvimento: 

[...] tendo como parâmetros uma criança idealizada e 
tida como capaz de realizar determinadas atividades, 
desenvolver habilidades e evidenciar competências. 
Obviamente essa criança modelo pertencia, no mínimo, às 
camadas médias da sociedade (BARBOSA; HORN, 2008, 
p. 98). 

A constituição desse parâmetro avaliativo é demarcada pela 
classificação das crianças e, ainda, permeia as práticas de várias 
instituições de Educação Infantil. Segundo Hoffman (2012), mesmo 
que não objetivem notas ou retenções, é possível encontrar nas 
instituições de educação de crianças de 0 a 5 anos, a utilização de 
testes e fichas de avaliação que reproduzem modelos usados no 
Ensino Fundamental. 

Barbosa e Horn (2008) discutem outra tradição avaliativa 
que, também, ainda é muito presente na Educação Infantil nos 
dias de hoje. Suas características têm caráter subjetivo, pautado no 
acompanhamento da criança. Essa tradição surgiu nos anos de 1980, 
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como reflexo da democracia que se instaurava no Brasil e das novas 
perspectivas sobre o desenvolvimento, que consideram a bagagem 
genética, social e histórica de cada indivíduo. Na compreensão de 
Barbosa e Horn (2008, p. 98), essa avaliação “[...] com caráter mais 
subjetivista, foi sendo estruturada a partir da proposta dos pareceres 
descritivos ou relatórios avaliativos”. 

Hoffmann (2003, 2004, 2012) realça que a avaliação é parte 
do processo de aprendizagem e não constitui um momento final 
demarcado por meio de testes, provas, conceitos e classificações, mas 
indica um olhar observador, reflexivo e constante sobre o processo. 
Nessa mesma direção, Bondioli (2004, p. 146) ressalta:

Se avaliação não é capaz de desencadear um processo 
de repensar, de renovar, reorganizar-se, se reduz a uma 
pura prática burocrática, ao desempenho de uma tarefa 
designada, perde todo seu valor e seu sentido, que é 
de colocar-se a serviço de um projetar cada vez mais 
consciente, assumido e passível de renovação. 

Para essa autora, a Educação Infantil requer uma avaliação 
específica que vise acompanhar a criança, entendendo que esse 
acompanhamento avaliativo, articulado com as aprendizagens, é a 
única maneira de não valorizar apenas o resultado, mas de valorizar 
o percurso construído no processo de formação da criança na escola. 
Esse acompanhamento, realizado a partir de registros oriundos da 
observação docente, favorece o conhecimento de suas aprendizagens, 
bem como as limitações das crianças, possibilitando a reorganização 
do trabalho docente. 

Conforme o Referencial Curricular de Educação Infantil 
(BRASIL, 1998, p. 59), a avaliação é definida “Como um conjunto 
de ações que auxiliem o professor a refletir sobre as condições 
de aprendizagem oferecida e ajustar sua prática educativa às 
necessidades das crianças”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) – nº 9394/96 (BRASIL, 1996) a define como 
uma prática que deve ser realizada mediante o acompanhamento 
do desenvolvimento da criança, utilizando-se da observação e 
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do registro, sem preocupação com sua promoção para o Ensino 
Fundamental.

A avaliação, nessa perspectiva, é considerada parte do 
processo educativo que auxilia os professores no planejamento e na 
elaboração/reelaboração de situações que possibilitem as crianças a 
desenvolverem suas aprendizagens. Esse processo permite que todos 
os envolvidos acompanhem o desenvolvimento da aprendizagem 
da criança, observando suas conquistas, suas dificuldades e suas 
possibilidades na consolidação das aprendizagens. 

Nessa etapa da Educação Básica, a avaliação não tem o objetivo 
exclusivo de verificar o rendimento da criança, mas acompanhar seu 
desenvolvimento em todos os aspectos: cognitivo, afetivo, psicomotor 
e social. Esse acompanhamento pode ser efetivado com o auxílio da 
observação e do registro individual da criança e de situações coletivas. 

Dentre os diferentes recursos de acompanhamento do 
desenvolvimento da criança na educação infantil, o portfólio tem 
sido usado como uma das formas de registrar fatos e acontecimentos 
do seu dia a dia na escola, bem como as atividades realizadas com as 
professoras e a turma à qual pertence. O portfólio é um documento 
de posse da criança, podendo conter informações mais valiosas 
para o professor e para a família do que o próprio parecer, uma vez 
que possui imagens, entrevistas e atividades que envolve a família, 
relatos dos professores, entre outros. Por ser um registro avaliativo, o 
portfólio faz parte do que chamamos de documentação pedagógica 
que, para Gontijo (2011, p. 122): 

[…] a prática de documentação pedagógica é uma 
possibilidade de reflexão docente e de comunicação entre 
as pessoas envolvidas nas relações com as crianças. É 
importante ressaltar que a atitude reflexiva é construída 
na própria prática de documentação; é no espaço social 
constituído pelos docentes, coordenadores, crianças e 
familiares que a reflexão ganha força [...]

A documentação pedagógica torna-se também uma 
possibilidade avaliativa para o trabalho dos educadores na educação 
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infantil que pode se articular a reflexões sobre as práticas desenvolvidas 
com os alunos, suas aprendizagens e necessidade. Hoffmann (2012) 
salienta que esse documento possibilita ao professor um olhar 
mais reflexivo sobre as conquistas, possibilidades e limites de cada 
criança, socializando os registros e informações com a família, com 
outros professores e também com os coordenadores, favorecendo a 
promoção de diversas oportunidades de aprendizagens para todos os 
envolvidos no processo. Porém, essa possibilidade avaliativa torna-se 
um grande desafio para os educadores pelo fato de estar enraizada 
na visão dos tradicionais portfólios, constituídos como pastas de 
trabalhos entregues ao final de cada semestre. Sobre essas ideias, 
a autora realça que, apesar das novas nomenclaturas, os portfólios 
persistem com aspectos, ainda, muito tradicionais. Desse modo, 
faz-se necessário esse repensar constante de que o portfólio vai para 
além da observação e da apresentação de mostras de trabalho. 

 
Percursos metodológicos 

A ação de pesquisar é compreendida como uma atividade 
complexa e rigorosa, demanda esforços, planejamento e organização. 
Partindo dessa compreensão e das especificidades de nosso objeto 
de estudo, realizamos a opção por enveredar pela pesquisa narrativa 
realçando suas diversas possibilidades de conhecermos a realidade 
investigada sob suas diferentes lentes teóricas. Clandinin e Connely 
(2000, p. 20) definem pesquisa narrativa como “[...] uma forma 
de entender a experiência” em um processo de colaboração entre 
pesquisador e pesquisado. 

A pesquisa narrativa mais comum pode ser descrita como 
uma metodologia que consiste na produção de histórias sobre 
determinado tema em que o investigador encontra informações para 
entender a determinado fenômeno. As histórias podem ser obtidas 
por meio de vários métodos: entrevistas, diários, autobiografias, 
gravação de narrativas orais, narrativas escritas e notas de campo. 
Outra forma de fazer pesquisa narrativa é descrita por Polkinghorne 
(1995) como análise narrativa, um tipo de estudo que reúne eventos 
e acontecimentos e produz uma história explicativa. 
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Para Souza (2008, p. 89), “[...] a entrevista narrativa, como 
uma das entradas do trabalho biográfico, inscreve-se na subjetividade 
e implica-se com as dimensões espaço-temporal dos sujeitos quando 
narram suas experiências, nos domínios da educação e da formação 
[...]”. Compreendemos com base nessa citação que esse formato 
de entrevista é um tipo de narrativa pessoal, cujo relato envolve a 
rememoração e a reflexão sobre as histórias vividas, pessoais e 
profissionais. Ao recontar fatos, o narrador dá sentido às experiências 
vividas, às aprendizagens construídas e às novas aprendizagens.

A investigação foi realizada com participação de três professoras 
que exercem a docência na educação infantil. Para definição das 
interlocutoras do estudo, observamos os seguintes critérios: a) 
ser professora em escola da rede pública; b) ter reconhecimento 
profissional como docente da educação infantil; c) aderir à pesquisa 
de forma consciente, disponibilizando-se a entrevista narrativa sobre 
práticas avaliativas na educação infantil. Para preservar a identidade 
das professoras entrevistadas, utilizamos codinomes inspirados 
em personagens clássicos da literatura infantil (Branca de Neve, 
Cinderela, Rapunzel). As interlocutoras da pesquisa, ao narrarem 
sobre seus perfis profissionais, declaram:

[...] trabalho como professora da educação infantil há 
10 anos no município, sou formada em Pedagogia pela 
Universidade Estadual do Piauí, também fiz especialização 
em Psicopedagogia. Gosto de trabalhar nesta etapa da 
educação básica […] Participo das formações do Programa 
Educação Infantil em Ação ofertado pela SEMEC Buriti. 
(Profa. Branca de Neve/Dados da entrevista narrativa).

[...]. Sou professora da rede municipal de ensino há 12 
anos [...]. Atuo na educação infantil há 10 anos. Acredito 
que minha experiência seja relevante. [...] Me formei em 
Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI e 
atualmente participo das formações da Educação Infantil 
em Ação. […] (Profa. Cinderela/Dados da entrevista 
narrativa). 
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[…] professora efetiva do município de Buriti [...], desde 
2004, então como professora da educação infantil há 10 
anos. Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual 
do Piauí. Também sou especialista em Psicopedagogia e 
participo das formações oferecidas pelo município, entre 
elas, as do Programa Educação Infantil em Ação. (Profa. 
Rapunzel/Dados da entrevista narrativa).

A análise do perfil das interlocutoras revela que possuem 
formação específica para atuação na educação infantil conforme a 
Lei 9394/96. Participam de programa de formação continuada, o que 
evidencia investimento na carreira e no desenvolvimento profissional. 
Atuam há dez anos na educação infantil o que demonstra que 
possuem experiência prática com a educação de crianças.

Práticas avaliativas na educação infantil e suas articulações com a 
aprendizagem

A avaliação concebida no contexto da educação infantil 
tem sido discutida sob diversos aspectos. Nesse sentido, há 
questionamento acerca das práticas avaliativas desenvolvidas por 
professoras. Questionamentos, também, do processo avaliativo 
utilizado, bem como acerca das diferentes propostas avaliativas que 
têm permeado a educação infantil. 

As discussões sobre o tema apontam que ação avaliativa 
na Educação Infantil tem sido concebida como forma de 
acompanhamento do desenvolvimento na primeira infância, por 
meio da observação da criança, e pelo emprego do portfólio como 
um instrumento avaliativo. O uso desse instrumento consiste em 
registrar situações peculiares do cotidiano da criança na escola, em 
registrar as atividades desenvolvidas com a intenção de qualificar a 
intervenção do professor e melhorar os processos de aprendizagem 
do educando. 

Os dados para responder aos objetivos da pesquisa foram 
organizados em três unidades de análise que contemplam algumas 
discussões que elucidam as narrativas de professoras e suas 
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experiências no município de Buriti dos Montes, estado do Piauí, 
conforme o Plano de análise presente no Quadro 01:

Quadro 01: Plano de análise de dados

Objetivos da pesquisa Unidades de análise Fontes dos dados

Descrever a prática avaliativa 
de professoras de Educação 
Infantil.

Práticas avaliativas 
de professoras da 
Educação Infantil

Entrevista 
Narrativa

Identificar o processo 
avaliativo utilizado pelas 
escolas de Buriti dos Montes, 
na Educação Infantil.

Processo avaliativo 
utilizado na Educação 
Infantil

Entrevista 
Narrativa

Caracterizar a proposta 
de avaliação das escolas 
de Buriti dos Montes, na 
Educação Infantil.

Proposta de avaliação 
da aprendizagem na 
Educação Infantil. 

Entrevista 
Narrativa 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na entrevista narrativa 

- Espelho, espelho meu... O que dizem as professoras sobre suas 
práticas avaliativas?

 
As práticas avaliativas na educação infantil desenvolvem-se 

orientadas pelos saberes dos professores fundamentados em dado 
referencial teórico e pelas propostas disponibilizadas pela Secretaria 
de Educação a que estão, formalmente e profissionalmente, 
ligadas. Essas teorias constituem as concepções sobre os tipos de 
avaliação que desenvolvem para realizar o acompanhamento de 
desenvolvimento das crianças na escola e as articulações com suas 
aprendizagens. No contexto deste estudo, descrevemos situações 
das práticas avaliativas na educação infantil, compreendendo que os 
modos como as professoras realizam essas práticas revelam como 
pensam os atos de avaliar. As interlocutoras referem-se as suas 
práticas enfatizando:

[...] A avaliação na educação infantil realizo diariamente, 
observo as crianças, seus comportamentos em todos os 
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momentos da aula e atividades. Organizo as atividades 
das crianças em portfólios o que me possibilita analisar 
e refletir sobre as crianças e meu trabalho e aproximar-
me com os familiares. No portfólio tem as fichas com 
as habilidades que cada criança precisa desenvolver ao 
longo do ano. (Profa. Branca de Neve/dados da entrevista 
narrativa)

[...] A avaliação que realizo acontece diariamente, mas 
também há momentos reflexivos sobre o que realizamos. É 
o momento de analisar as atividades do mês e preencher as 
fichas de habilidades das crianças do portfólio. As crianças 
também são avaliadas em altura e peso com o auxílio de 
nutricionista. [...] O portfólio é entregue à criança e aos 
pais no final do ano. (Profa. Cinderela/dados da entrevista 
narrativa)

[...]. Avalio continuamente através da observação 
na realização das atividades verifico seus avanços e 
dificuldades que dão suporte para a reelaboração da 
minha prática, atendendo às crianças em suas necessidades 
individuais e coletivas. [...] O Registro no portfólio e nas 
suas fichas permite o acompanhamento, a reflexão sobre 
o desenvolvimento das crianças e da minha prática e 
também possibilita uma conversa com os pais a partir de 
minha análise dos registros das crianças. (Profa. Rapunzel/
Dados da entrevista narrativa)

As narrativas das interlocutoras mostram pontos comuns 
em suas concepções sobre as práticas avaliativas: o fato de todas 
conceberem as práticas avaliativas como processo, de tratarem 
da observação e do registro como possibilidades avaliativas e, 
também, do portfólio como suporte para o registro de trabalho e do 
desenvolvimento das crianças que, além de ser um recurso prático 
de diálogo entre escola e família, possibilita acompanhar alguns 
momentos vivenciados pela criança no ambiente escolar. 

Compreendendo o portfólio como um relatório, Hoffmann 
(2012, p. 117) percebe que “[...] os relatórios de avaliação vêm 
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revelando um significado muito tradicional ultrapassando o sentido 
burocrático para se tornarem elementos de aproximação dos 
professores com suas crianças”. Essa aproximação entre professores 
e crianças significa muito além de educar e ensinar, significa uma 
forma de estreitar laços e pessoas. Ao promover essa aproximação 
entre a criança e a escola, de suas professoras e colegas, fica também 
estabelecida uma comunicação da família com o trabalho realizado 
pelos professores. 

Nessa perspectiva, comporta realçar que as concepções das 
interlocutoras sobre as práticas avaliativas revelam um olhar para o 
portfólio como um recurso que possibilita a reflexão sobre o fazer 
docente e sobre as aprendizagens das crianças, constituindo também 
um elemento que pode indicar uma possível reelaboração da prática 
docente. 

- E continuou o espelho: o que dizem as professoras sobre os processos 
avaliativos utilizados 

A compreensão da avaliação como um processo contínuo 
requer um olhar sensível e atencioso sobre a criança, seus ritmos 
de desenvolvimento para perceber seus avanços e dificuldades 
na construção de suas aprendizagens. Nesse sentido, avaliação e 
aprendizagem são articuladas em prol do desenvolvimento infantil e 
da qualidade do trabalho docente. Sobre os processos avaliativos, as 
interlocutoras relatam que: 

[...]. Considero importante a avaliação na educação 
infantil. Vejo que a forma que uso tem dado certo, porque 
não tem provas nessa etapa. O processo avaliativo que 
considera o registro e a observação é relevante porque ver 
a criança como um sujeito central do processo educativo. 
(Profa. Branca de Neve/Dados da entrevista narrativa)

[...]. Considero que não há avaliação sem observação e 
registro, pois ambas estão vinculadas ao cotidiano da 
minha prática. [...] O processo avaliativo que uso me 
ajuda a verificar os avanços que as crianças alcançaram 
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e as aprendizagens que ainda não consolidaram. (Profa. 
Cinderela/Dados da entrevista narrativa)

O processo avaliativo me possibilita refletir sobre o dia-a-
dia da criança e o diálogo com as famílias sobre os avanços 
alcançados no decorrer do desenvolvimento das atividades 
realizadas na escola. Utilizo o registro como possibilidade 
de compreender a criança em suas diversas dimensões. 
[...] (Profa. Rapunzel/Dados da entrevista narrativa)

A avaliação é algo que implica uma reflexão do professor 
sobre o processo de aprendizagem. No contexto dos relatos 
das interlocutoras, os processos avaliativos que realizam são 
compreendidos como atividade que possibilita observar e registrar o 
desenvolvimento das crianças. 

As professoras narram algumas funções da avaliação quando 
expressam: “ajuda a verificar os avanços que as crianças alcançaram 
e as aprendizagens que ainda não consolidaram”, “porque vê a 
criança como um sujeito central do processo educativo”, “possibilita 
refletir sobre o dia-a-dia da criança e o diálogo com as famílias”. Essa 
função que atribuem à avaliação aponta que os processos avaliativos 
têm contribuído para a construção da trajetória e suas singularidades 
educativas. É possível compreender que as experiências das professoras 
com a avaliação na educação infantil estão de acordo com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), que traz em seu art. 
31: “a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental”. 

 
- Minha rainha, os tempos estão mudados: proposta de avaliação da 
aprendizagem na educação infantil 

 
Na educação infantil, muitas propostas de avaliação foram 

surgindo ao longo dos anos. No contexto deste estudo, que aborda 
a experiência de professoras no município de Buriti dos Montes, 
o Programa Educação Infantil em Ação contempla vários eixos de 
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trabalho, entre eles a avaliação que permeia o fazer das professoras. 
Os relatos produzidos na entrevista narrativa explicitam que: 

[...] A avaliação que realizamos está de acordo com o 
Programa educação infantil em ação. O objetivo dele 
é produzir informações sobre o desenvolvimento das 
crianças e como pensar em estratégias para ampliar 
as aprendizagens. [...] a avaliação que realizamos não 
objetiva medir, comparar ou julgar, nós observamos 
e tentamos compreender o desenvolvimento infantil e 
reelaborar nosso fazer pedagógico. No final do ano, as 
crianças realizam um teste escrito que classifica as crianças 
em níveis de aprendizagem. (Profa. Branca de Neve/Dados 
da entrevista narrativa)

O processo avaliativo que utilizamos na educação infantil 
é feito por meio de um instrumental de acompanhamento 
para o registro da aprendizagem dos nossos alunos. [...]. 
Nós preenchemos a cada bimestre e afixado em portfólios 
que comportam atividades e o registro das informações 
das crianças. Os meninos fazem também uma prova escrita 
no final do ano. (Profa. Cinderela/ Dados da entrevista 
narrativa)

Os procedimentos avaliativos são realizados ao longo 
de todo o processo. Mas ao final do ano as crianças 
realizam uma prova escrita. Os da pré-escola registramos 
todas as informações sobre as crianças nos portfólios e 
nas fichas delas o que possibilita ao professor avaliar as 
crianças e realizar encaminhamentos com vistas à garantia 
da aprendizagem (Profa. Rapunzel/Dados da entrevista 
narrativa)

As narrativas das interlocutoras possibilitam pensar sobre 
o Programa em Educação Infantil em Ação e também sobre os 
processos avaliativos que desenvolvem. Segundo as professoras, o 
trabalho com os portfólios garante o desenvolvimento reflexivo de 
si e das crianças, também podendo estimular a originalidade e a 
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criatividade individuais das crianças. As professoras relatam como 
ocorre o processo quando realçam o uso do portfólio, das fichas de 
registro e das possibilidades de reelaboração da prática docente. 

Percebemos que as interlocutoras tratam dessa proposta 
avaliativa de uma forma “romântica”, porém, Hoffmann (2012) 
registra que é necessário que as professoras repensem o uso do 
portfólio considerando outras dimensões que vão além da observação 
e da apresentação de mostras de trabalho. 

Finalmente, concluiu o espelho: algumas considerações 

As interlocutoras que participaram deste estudo referem-se 
às práticas avaliativas e as suas articulações com a aprendizagem. A 
pesquisa revela que a participação das interlocutoras no Programa 
Educação Infantil em Ação possibilitou revisitação de suas práticas 
avaliativas, cujas bases seguiam parâmetros subjetivos na avaliação 
das crianças, ou seja, não possuíam registros formais de avaliação. 
Essa revisitação resultou em mudanças de concepções e práticas 
ancoradas em teorias da avaliação como um processo contínuo e 
que demanda a necessidade de um registro que articule avaliação 
e aprendizagem das crianças. Em relação à prática avaliativa das 
professoras de Educação Infantil, as interlocutoras remetem-se ao 
registro e à observação tendo como referência o uso do portfólio.

Sobre os processos avaliativos utilizados pelas escolas de Buriti 
dos Montes na Educação Infantil, as interlocutoras o consideram 
mediante uma perspectiva processual e contínua do acompanhamento 
das aprendizagens da criança, bem como utilizam os resultados da 
avaliação como estratégias de reflexão e reelaboração da prática 
docente.  

As interlocutoras, também, abordam sobre as características 
da proposta de avaliação da educação infantil em Buriti dos Montes. 
Realçam o uso do portfólio como possibilidade de reflexão, de 
diálogo e de aproximação com as famílias, resultando em melhor 
acompanhamento da aprendizagem das crianças na escola. 
Compreendemos que a proposta está de acordo com a legislação 
educacional vigente, porém apresenta traços classificatórios ao 
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mencionar o uso de testes para medir a aprendizagem das crianças 
no final do ano letivo. 

O estudo aponta a necessidade de maiores investimentos em 
pesquisas que revelem as formas como são realizadas as práticas 
avaliativas em diferentes escolas de Educação Infantil, bem como 
revelam maior investimento na formação inicial e continuada de 
professores para que estas modalidades formativas possibilitem 
efetivos estudos e discussões sobre a especificidade da avaliação na 
Educação Infantil. 
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AVALIAÇÃO NO CICLO DE 
ALFABETIZAÇÃO: BREVES REFLEXÕES

Erineide Cunha de Sousa
Maria Lemos da Costa

INTRODUÇÃO

A temática avaliação tem sido alvo de muitas discussões 
em diversos cenários educacionais e para os 
professores, em especial, uma preocupação constante 

que invade o cotidiano da prática docente. Isso se deve ao fato de 
que por meio dela é possível analisar os mais variados aspectos 
relacionados ao âmbito educacional, como por exemplo, o processo 
ensino e aprendizagem. 

A avaliação vem sendo tema de diversas pesquisas no âmbito 
da educação. Teorias e críticas têm sido geradas em torno dessa 
temática que faz parte do cenário pedagógico, e estão diretamente 
relacionadas com suas concepções acerca de como promover o 
ensino e a aprendizagem e de como desenvolvê-la na prática docente. 
Compreendemos que esses aspectos devem ser contemplados 
na formação continuada dos alfabetizadores, por proporcionar-
lhes subsídios teóricos e metodológicos, dando-lhes condições de 
refletirem sobre o processo de avaliação. Diante desse quadro, a 
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formação continuada constitui-se como uma ferramenta necessária 
para o entendimento da temática avaliação no ciclo da alfabetização. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo 
geral situar o processo de avaliação nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, desenvolvido por professores alfabetizadores no 
contexto da formação continuada. Para responder a esse propósito 
principal elenca os seguintes objetivos específicos: identificar as 
dificuldades dos alfabetizadores no processo de avaliação; verificar 
como os alfabetizadores estão avaliando no ciclo da alfabetização, 
levando em consideração a formação continuada; investigar para que 
avaliar nos anos iniciais do ensino fundamental; e analisar como a 
formação continuada contribui para os alfabetizadores no processo 
de avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O interesse em estudar essa temática decorreu do fato 
de observarmos comentários, questionamentos e dúvidas de 
professores alfabetizadores sobre a progressão que ocorre no ciclo 
de alfabetização. A problemática que norteou a pesquisa está 
relacionada aos seguintes questionamentos: Quais as principais 
dificuldades que o professor se depara ao avaliar seus alunos para 
compreender o que avaliar? Como avaliar? Para que avaliar? Para 
desenvolver essas questões, investigamos junto às professoras 
alfabetizadoras sobre a avaliação no ciclo de alfabetização.

Neste trabalho, inicialmente, abordamos aspectos 
introdutórios que norteiam o entendimento das etapas da pesquisa. 
Prosseguindo, discutimos a avaliação no ciclo de alfabetização 
dando breves destaques às políticas públicas, legislação, concepções 
e práticas em torno da avaliação. Posteriormente, trazemos a 
análise dos dados, construídos por meio de um questionário e de 
uma entrevista narrativa, que realizamos com 02 (duas) professoras 
alfabetizadoras que atuam no ciclo de alfabetização em escola da 
rede pública de ensino do município de Teresina. E, encerrando o 
estudo, trazemos as considerações finais.

O questionário destacou os seguintes aspectos: Quais as 
contribuições da formação continuada? O que avaliar? Como 
avaliar? Para que avaliar? Bem como, as expectativas e dificuldades 
em torno da avaliação.
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Os dados construídos no questionário e na entrevista favorecem 
uma análise das questões investigadas e são analisadas levando em 
consideração o pensamento dos seguintes teóricos: Hoffmann (2000, 
2014), Luckesi (2000, 2005, 2011), Vasconcellos (2006) dentre 
outros. O resultado das análises apresenta o posicionamento das 
interlocutoras em torno do processo de avaliação realizada no ciclo 
da alfabetização, detecta algumas considerações sobre as avaliações 
oriundas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC e 
sobre a formação continuada. 

Consideramos, portanto, que nos dias atuais a avaliação tem 
sido concebida, por inúmeras vezes, como organismo de manutenção 
do trabalho escolar, mas ainda anda a passos vagarosos.

Avaliação no ciclo de alfabetização: das bases legais às concepções 
teóricas

No momento atual, refletir sobre a avaliação no ciclo de 
alfabetização implica, também, pensar sobre a formação de 
professores. Considerada uma significativa demanda diante dos 
desafios para o processo de ensino e aprendizagem, revela-se 
imprescindível e atual, envolve questões que nos levam a tecer as 
seguintes reflexões: Como alfabetizar mediante as demandas sociais? 
Que conteúdos devem ser trabalhados em sala de aula? Quais 
subsídios teóricos e metodológicos os alfabetizadores necessitam 
construir na formação? Que entendimentos delimitam essas práticas? 
Permeados a estes questionamentos emergem a avaliação: como 
avaliar? O que avaliar? Quais bases teóricas orientam as práticas 
avaliativas para desenvolver o processo de ensino e promover a 
aprendizagem no ciclo de alfabetização?

Na verdade, não temos pretensão de responder, nesse 
trabalho, a esses questionamentos, mas entendemos que auxiliam 
no desenvolvimento da discussão em torno da temática, emergindo 
questionamentos sobre: como avaliar? O que avaliar? Quais bases 
teóricas orientam as práticas avaliativas para desenvolvimento do 
processo de ensino e para promover a aprendizagem no ciclo de 
alfabetização? Essas indagações viabilizam a compreensão sobre os 
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diversos aspectos que estão interrelacionados à avaliação como uma 
das possibilidades de acompanhar o aluno em seu processo de ensino 
e redirecionar a prática docente, assim como fazendo intervenções 
junto à aprendizagem dos alunos, dentre outros aspectos que 
contribuem com a avaliação no cotidiano da sala de aula.

É comum observarmos a preocupação de alfabetizadores em 
torno das questões: O que avaliar? Como avaliar? Para que avaliar? 
Geralmente, estas são questões presentes no ciclo de alfabetização 
(três primeiros anos do Ensino Fundamental). A avaliação é um 
componente integrante do processo ensino e aprendizagem que, 
progressivamente, vem conquistando seu lugar no cenário que permeia 
os processos pedagógicos. Mesmo assim, necessita de organização 
técnica, base teórica e habilidade dos profissionais envolvidos. 
Conforme Perrenoud (1999), a avaliação da aprendizagem, no novo 
paradigma, é um processo mediador na construção do currículo e 
se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos 
alunos. 

Por isso, a ênfase na avaliação não deve recair apenas 
na classificação do aluno, também no acompanhamento do 
desenvolvimento diário de suas atividades, visando à promoção de 
sua aprendizagem. Estudos de Hoffmann (2014) têm demonstrado 
que nem sempre o discurso do professor é condizente com sua 
prática. Sua atuação, muitas vezes, reflete sua trajetória da época de 
aluno, sendo necessária a consciência dessa situação para que copie, 
inconscientemente, aspectos negativos de uma realidade negativa 
com predominância no autoritarismo e na arbitrariedade. A avaliação 
representa, desse modo, um desafio para a prática docente, fazendo-
se necessário que essas incoerências e provocações sejam desveladas. 
Essas são questões antigas, mas que, ainda, permeiam o cenário 
educacional atual.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2010), os três primeiros 
anos são básicos para a formação da criança em processo de 
alfabetização, posto que seu objetivo é assegurar que todas estejam 
alfabetizadas. Para que esse objetivo seja atingido é necessário 
que sejam desenvolvidas práticas docentes contextualizadas nesses 
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três primeiros anos, a fim de que seja garantido o prosseguimento 
dessas práticas enfatizando os avanços conquistados pelas crianças, 
potencializando as etapas seguintes. É preciso, ainda, a existência 
de políticas públicas que garantam a permanência dessas crianças 
na escola e, consequentemente, investimento na formação de 
professores alfabetizadores (BRASIL, 2012).

O programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) surge no cenário educacional nacional para contribuir com 
o trabalho dos professores alfabetizadores. É um acordo formal 
assumido pelos municípios para firmar o compromisso de alfabetizar 
crianças até, no máximo, oito anos de idade, ao término do Ciclo de 
Alfabetização. Esse pacto é composto por um conjunto integrado de 
ações, referências curriculares e pedagógicas (BRASIL, 2012).

Em meio a diversas ações do PNAIC, a avaliação é considerada 
essencial para o bom andamento do processo ensino e aprendizagem. 
Discute uma abordagem na perspectiva inclusiva, fazendo uma 
avaliação das aquisições e possibilidades das crianças durante o 
percurso do ano letivo, acompanhando o desenvolvimento de seus 
conhecimentos para saber se as crianças estão preparadas para 
prosseguir nos estudos. Também é objetivo da avaliação identificar os 
conhecimentos já desenvolvidos para avançar em suas aprendizagens, 
constituindo-se em um mecanismo para orientar a prática docente.

Avaliação no ciclo alfabetização para o processo de 
aprendizagem implica em princípios norteadores da escola mediante 
um conceito social e dinâmico, no papel social da educação, 
na ação de professores, na classificação e seleção no que tange à 
avaliação escolar (BRASIL, 2007). O procedimento didático se revela 
em promoção da educação. Ao definir a avaliação em suas várias 
finalidades, desde o diagnóstico ao processo formativo, compete à 
escola redirecionar todas as informações e ocorrências sempre com 
dinamismo e determinação no intuito de garantir meios para que 
o professor tenha condições de criar instrumentos avaliativos que 
atendam às reais necessidades dos alunos.

A questão da não reprovação ao longo do ciclo de 
alfabetização é abordada no parecer CNE/CEB n. 4/2008; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n. 9394/96; 
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Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2007, 1996). Vale ressaltar 
que, desde 2006, a educação das crianças a partir dos seis anos de 
idade vem sendo tratada na Lei nº 11.274, que institui a ampliação 
do Ensino Fundamental para nove anos, sendo que o ingresso da 
criança aos seis anos no primeiro ano é tratado na Lei nº 11.114/05 
(BRASIL, 2005). Apoiando-se em aspectos relativos às orientações e 
normatizações do Governo Federal para a implementação do Ensino 
Fundamental de nove anos, sobretudo, as implicações que essa 
mudança vem acarretando no modo de avaliação nos dois primeiros 
anos, está prevista a progressão continuada das crianças do 1º ano 
para o 2º, e do 2º para o 3º ano. 

Cabe destacar, que as discussões em torno da ampliação do 
Ensino Fundamental para nove anos surgem a partir da LDBEN 
(BRASIL, 1996), que aponta para um ensino obrigatório de nove anos 
de duração, sendo iniciado aos seis anos de idade. Essa alteração 
no Ensino Fundamental se tornou, por sua vez, uma das metas da 
educação nacional por meio do Plano Nacional de Educação (PNE), 
decênio 2001-2010. Assim, almejava que todas as crianças de seis 
anos estivessem devidamente matriculadas, ou seja, introduzidas no 
sistema educacional. 

Essa ampliação do Ensino Fundamental para nove anos traz 
a emergência de propostas educativas que forneçam condições às 
crianças de acesso e permanência, implicando em programas que 
viabilizem melhorias na qualidade do ensino desde a formação de 
alfabetizadores, a disponibilização de materiais, a processos de 
avaliação, visando à promoção da aprendizagem e à garantia da 
alfabetização no ciclo como direito. Considerando o exposto, a 
avaliação da aprendizagem, conforme destaca o Terceiro Relatório 
do Programa Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, 
precisa: 

Assumir como princípio que a escola deve assegurar 
aprendizagem de qualidade a todos; assumir a avaliação 
como princípio processual, diagnóstico, participativo, 
formativo, com o objetivo de redimensionar a ação 
pedagógica; elaborar instrumentos e procedimentos de 
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observação, de registro e de reflexão constante do processo 
de ensino-aprendizagem; romper com a prática tradicional 
de avaliação limitada a resultados finais traduzidos em 
notas; e romper, também, com o caráter meramente 
classificatório, sendo o registro da aprendizagem em 
notas, conceitos e relatórios descritivos uma consequência 
da concepção de avaliação adotada e uma decisão dos 
sistemas de ensino (BRASIL, 2006, p. 10). 

Assumir a avaliação nessa perspectiva de processo rompe 
com as concepções tradicionais da avaliação reduzidas à condição 
instrumental para aprovação ou reprovação, traduzidas em 
quantitativos que resultam em classificar as crianças em habilitada 
ou não para o ano seguinte. Partindo desses princípios - processual, 
diagnóstico, participativo, formativo, perpassando por aspectos 
conceituais, teóricos, legais, metodológicos que envolvem 
formação de professores, práticas docentes, condições materiais 
e instrumentais, dentre outros, fazendo-se necessária a tomada de 
decisão do sistema de ensino e dos profissionais que a compõem. 

Esses aspectos expressam que a aprendizagem passa a ser 
considerada como processual, necessitando ser acompanhada 
continuamente pelos professores para vislumbrar o desenvolvimento 
de seus alunos. A esse respeito, cabe destacar que o art. 24, inciso 
V da LDBEN (BRASIL, 1996), estabelece que a avaliação, ou seja, 
a verificação do rendimento escolar é contínua e cumulativa do 
desempenho do aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre 
os quantitativos.

Em 14 de dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Educação, 
através da Câmara de Educação Básica, propõe a Resolução CNE-
CEB Nº 7, que Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental de nove anos, em que a progressão continuada passou 
a ser instaurada, também, no 2º ano do Ensino Fundamental, quando 
em 2006 foi implantada no 1º ano e, a partir de 2011, na passagem 
para o 3º ano (BRASIL, 2010).

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) sugere, desse modo, 
a partir da Resolução citada, a implantação da progressão continuada 
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nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, que formam o ciclo 
da alfabetização, representando um bloco pedagógico sequencial. 
Adverte, no entanto, para não haver interrupção provocada por 
reprovação, devendo este ciclo ser acompanhado de outras medidas 
pedagógicas, que oportunizem a sistematização e aprofundamento 
de aprendizagens básicas. Isso implica em favorecer a ampliação de 
condições aos alfabetizadores, em termos profissionais e materiais, 
garantindo mais tempo para as crianças aprenderem, garantindo, 
portanto, a alfabetização como direito (BRASIL, 2012). 

A propósito, o processo de avaliação não está relacionado 
apenas ao ensino e, portanto, não pode ser reduzido tão somente a 
técnicas, mas a todo o processo que envolve um acompanhamento 
nas aprendizagens da criança, redimensionamento da prática 
docente orientada por uma avaliação que visa diagnosticar, formar 
e somar, constituindo-se em “[...] um processo abrangente da 
existência humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, 
no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades 
e possibilitar uma tomada de decisão sobre o que fazer para superar 
os obstáculos” (VASCONCELLOS, 2006, p. 44).

O autor pontua que esse processo avaliativo inerente ao ser 
humano implica em uma reflexão crítica sobre nosso fazer, ação 
necessária na prática docente para redirecionar e acompanhar os 
avanços dos alunos, suas dificuldades e buscarmos intervenções 
que possibilitem condições de ensino e aprendizagem. Consideram, 
assim, que o enfoque da avaliação na vida cotidiana apresenta-se de 
modo informal, quase intuitiva. Ela se torna mais formal à medida 
que se aproxima da área educacional. Para entender porque esse 
fenômeno ocorre, devemos considerar quais referenciais norteiam a 
avaliação na prática docente, no contexto da escola regular.

A avaliação escolar é considerada uma atividade didática 
indispensável e constante do trabalho docente e se apresenta como 
“[...] uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar 
tanto do professor como dos alunos” (LIBÂNEO, 1998, p. 195). Esse 
processo possibilita ao professor refletir sobre a aprendizagem dos 
alunos e buscar alternativas para intervir junto a seu desenvolvimento. 
Nessa perspectiva, constitui-se “[...] um componente do processo de 



AVALIAÇÃO NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: BREVES REFLEXÕES 191

ensino, que visa, através da verificação e qualificação dos resultados 
obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos 
propostos e, daí, orientar a tomada de decisões em relação às 
atividades didáticas seguintes” (LIBÂNEO, 1998, p. 196).

Pensar em avaliação nos remete a diversas metodologias, 
concepções, contextos em que essa prática pode estar inserida. 
É importante que a avaliação conquiste seu espaço no processo 
de ensino e aprendizagem. É importante caracterizar sua relação 
com construção do conhecimento para que possamos melhor 
compreender como ocorre no ambiente educativo, atingindo seus 
objetivos e estratégias. Apesar da existência de uma grande variedade 
de correntes e nomenclaturas para identificar as práticas avaliativas 
nos meios escolares, podemos proferir, segundo Sant`Anna (2001) 
e Luckesi (2005), que a literatura assinala três modalidades: 
classificatória ou somativa, diagnóstica e emancipatória.

A avaliação classificatória é legado do ensino tradicional em 
que a metodologia de ensino é centrada na reprodução de uma 
técnica/conteúdo e na aquisição de habilidades, de modo que há 
ênfase no fazer articulado pelo professor e não no conhecimento 
construído pelos alunos. Consequentemente, não existe processo 
de reconstrução do saber, mas, sim, a apreensão em desenvolver 
o conteúdo previsto nos livros didáticos com a reprodução do 
conhecimento de forma passiva. 

Luckesi (2005) entende que a avaliação com a função 
classificatória institui-se num instrumento estático do processo de 
crescimento. Sendo realizada no final do processo de aprendizagem, 
revelando condição de evitar o prosseguimento do trajeto escolar 
do aluno, constituindo-se nesse instrumento estático que impede o 
crescimento para competência e para a promoção do desenvolvimento 
cognitivo.

Independente do paradigma ou concepções, da norma ou 
padrão em que se encontra respaldado o modelo educacional, a 
avaliação é inerente ao processo de ensino e aprendizagem. Não 
se pode esconder a necessidade de avaliar os conhecimentos, mas, 
sobremaneira, melhorar a qualidade dessa avaliação no intuito de 
reforçar o processo educativo. Visto que, na avaliação do rendimento 
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do aluno, o professor se utiliza da função diagnóstica, objetivando 
conduzir, ou seja, promover uma adequação no ensino para promover 
a aprendizagem.

Uma das finalidades da avaliação diagnóstica é fornecer 
subsídios ao professor sobre o grau de conhecimentos e habilidades 
dos alunos ao iniciarem o processo de ensino, para conhecer a 
progressão do aluno em um determinado tempo de estudo. Luckesi 
(2005) argumenta que a avaliação com essa função constitui-se 
numa ocasião dialética do processo de avançar no desenvolvimento 
da autonomia e da competência do professor para intervir com 
práticas que auxiliam o progresso e o crescimento cognitivo do 
aluno. Possibilita condições para conhecer o nível de conhecimento 
em que se encontra o aluno e planejar a partir das reais necessidades 
da classe. 

O autor também discute sobre a avaliação emancipatória 
pontuando que este tem o propósito de promover aos sujeitos, 
a libertação dos modelos classificatórios e de estagnação social, 
proporcionando seu crescimento. Dessa forma, não pode ser no 
período final da aprendizagem, mas, sim, parte desse processo, de 
modo que exista a percepção, a crítica e a prática dos atores (aluno 
e professor) de forma autônoma. 

A perspectiva emancipatória privilegia a avaliação processual, 
em que o docente analisa todas as atitudes do estudante ao executar 
uma tarefa de avaliação e, após a mesma, faz considerações relevantes 
para um processo de reconstrução e aprimoramento do saber. Para 
tanto, os instrumentos são diversificados, contínuos, e os alunos 
respeitados em suas diferenças (HOFFMANN, 2000).

Refletir sobre a avaliação é uma tarefa cativante, mas também 
desafiadora em decorrência de sua complexidade e importância 
nos mais diversos cenários. Para o professor, a construção dos 
instrumentais requer um olhar construtivo envolto de compromisso 
social, de responsabilidade e ética profissional. Para Luckesi (2011), 
o que importa para a avaliação é o que é essencial e, por conseguinte, 
necessário, exigindo um rigoroso cuidado no modo de agir e de 
desenvolvê-la.  
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A maior dificuldade da avaliação é seu uso como instrumento 
de controle e que, de modo geral, encontramos uma inversão na sua 
lógica. Para Vasconcellos (2006, p. 32), “A avaliação que deveria ser 
um acompanhamento do processo educacional acabou tornando-se 
o objetivo deste processo, na prática dos alunos; é o famoso estudar 
para passar”.

Mediante o exposto, o tópico que segue discute, mediante 
bases teóricas e legais, a avaliação no ciclo de alfabetização na visão 
das alfabetizadoras, possibilitando-nos refletir sua importância, 
concepções e implicações no processo de ensino para redimensionar 
a prática docente, evidenciando a representatividade da construção 
das habilidades necessárias à promoção da aprendizagem para que 
o aluno prossiga nos anos posteriores. 

Avaliação: o que revelam as alfabetizadoras?

A pesquisa sobre a avaliação com as professoras alfabetizadoras 
que atuam no ciclo da alfabetização, foi desenvolvida em uma escola 
da rede Municipal de Ensino de Teresina- PI. Trata-se de uma escola de 
grande porte, localizada na zona rural do município de Teresina, que 
atenda alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, nos turnos 
manhã, tarde e noite, neste último, na modalidade da Educação de 
Jovens e Adultos.

A metodologia utilizada para desenvolvimento deste estudo 
segue os princípios da abordagem qualitativa. Para construção dos 
dados, após realizarmos uma revisão bibliográfica, aplicamos um 
questionário com o objetivo de analisar e compreender como ocorre 
o processo de avaliação no ciclo da alfabetização na prática docente 
de alfabetizadores.

A pesquisa foi realizada tendo como interlocutoras duas 
professoras que têm experiência nos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, uma com quatro anos de atuação no primeiro ano e a 
outra com mais de seis anos de experiência do primeiro ao terceiro ano. 
Por uma questão ética, decidimos identificá-las por nomes fictícios: 
Ana e Rosa. Ambas responderam ao questionário, cujas respostas 
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trouxeram dados que possibilitaram a realização das análises, 
viabilizando reflexões sobre a avaliação e sua processualidade. 

É comum ouvirmos dos professores que atuam nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental os seguintes questionamentos: 
Como avaliar meus alunos que estão em processo de alfabetização? 
Quais atividades devo utilizar para avaliar esses alunos? O que 
avaliar para acompanhar as aprendizagens? Essas e outras questões 
revelam preocupações dos professores durante a prática docente 
alfabetizadora. São questões que nem sempre revelam respostas 
definidas. Portanto, optamos por analisar as respostas das 
interlocutoras estabelecendo como pontos de concentração os 
seguintes indicadores de análise: O que avaliar? Como avaliar? Para 
que avaliar?

Ao iniciarmos as análises, decidimos ressaltar, mediante as 
vivências, que a avaliação nos três primeiros anos é realizada por 
meio de provas padronizadas, oriundas da Secretaria de Educação 
Municipal. Essas provas ocorrem semestralmente com a exigência de 
que os alunos atinjam habilidades específicas do ciclo de alfabetização. 
O resultado dessas provas, bem como o registro do nível de leitura 
e escrita, é realizado em ficha online, ressaltando que essa última 
é realizada bimestralmente. Os professores alfabetizadores realizam 
também avaliações mensais.

Diante dessas constatações advindas dos pares, vivenciamos 
os dilemas da avaliação no ciclo de alfabetização, elaboramos o 
questionário, destacando: o que avaliar? Como avaliar? Para que 
avaliar? Os enunciados que seguem trazem as perspectivas das 
professoras sobre o que avaliar:

[...] preciso avaliar meus alunos diariamente, avalio as habilidades 
de acordo com as competências direcionadas ao ciclo de atuação, 
dentre elas o processo de construção da leitura e da escrita. (Ana, 
23/06/2017)
 
[...] avalio a linguagem e a escrita nos aspectos cognitivos, motor e 
afetivo. No Pacto a ênfase maior da avaliação é na leitura e na escrita, 
a gente avalia os níveis de escrita, se o aluno está silábico, alfabético 
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e incentiva muito a leitura, a interpretação, a gente vai avaliando o 
tempo todo conforme as habilidades do ciclo. (Rosa, 23/06/2017)

As professoras trazem a necessidade da escrita da criança, 
compreendemos que essa avaliação envolve desde a forma de escrever, 
da ortografia à sintaxe, dentre outros aspectos que possibilitam 
comunicar. Ana concebe a avaliação como processo quando pontua 
que necessita avaliar diariamente, acompanhar o desenvolvimento 
das competências para o ciclo. Na avaliação, compreendemos que 
deve ser esse processo aberto, dinâmico, flexível em que o objetivo não 
é classificar, transformar, desenvolvido apenas em nota aprovativa 
ou reprovativa, está contemplado nas bases legais (BRASIL, 1996, 
2006, 2012). Avaliar faz parte de um processo e não do final de um 
processo. 

Ana, ao dar destaque às habilidades de leitura e escrita, 
não registra outros conhecimentos que também precisam ser 
avaliados na alfabetização, tais como: raciocínio lógico matemático, 
desenvolvimento artístico, dentre outros, que evidenciam as diversas 
alfabetizações, pois está se referindo ao PNAIC. Pensamento 
semelhante é o da professora Rosa que traz detalhes de sua avaliação 
ao referir-se à leitura e à escrita como o foco do Pacto.

Nesse aspecto, as interlocutoras Ana e Rosa compreendem 
a avaliação como um elemento dos processos de aprendizagem. 
Constitui-se, portanto, num processo intencional em que “[...] a 
finalidade é ser um instrumento educativo que informa e faz uma 
valoração do processo de aprendizagem, seguido pelo aluno, com 
o objetivo de lhe oportunizar, em todo o momento, as propostas 
educacionais mais adequadas” (ZABALA, 1998, p. 200). A 
avaliação, que tem como princípio o processo para acompanhar 
a aprendizagem e redirecionar o ensino, implica envolver alunos 
e professores em uma reflexão e em tomada de decisão na prática 
docente (VASCONCELLOS, 2006; LIBÂNEO, 1998). 

Por isso dizemos que envolve desde o diagnóstico ao formativo 
visando ao desenvolvimento do aluno em suas diversas áreas. Rosa 
afirma avaliar “[...] a linguagem e a escrita nos aspectos cognitivos, 
motor e afetivo [...]”, uma avaliação ampla que contempla várias 
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dimensões de desenvolvimento do ser humano. Nessa perspectiva, 
Haydt (2008, p. 14) afirma ser uma avaliação “[...] integral, pois 
analisa e julga todas as dimensões do comportamento, considerando 
o aluno como um todo. [...] incide não apenas sobre os elementos 
cognitivos, mas também sobre o aspecto afetivo e o domínio 
psicomotor”. 

Para essa autora, esse é dos quatro princípios que se junta 
ao funcional, que se realiza em função dos objetivos; é orientadora, 
pois não visa eliminar os alunos, mas orientar em seu processo 
de aprendizagem, como um processo contínuo e sistemático. 
Considerando os princípios e a finalidade da avaliação, as professoras 
responderam ao questionamento: Como avaliar? As falas que seguem 
revelam que acontecem por meio de atividades orais e escritas 

A avaliação nesse ciclo é um processo contínuo, pois além das provas 
escritas individuais disponho de atividades avaliativas diversas 
que permite ao aluno a manifestação dos seus conhecimentos em 
diferentes contextos, trabalhamos também outras atividades que 
exploram a oralidade, a compreensão e outras de acordo com o 
ciclo. (Ana, 23/06/2017).

Avalio com atividades que desenvolvem a oralidade e a escrita dentro 
do espaço interativo, usando atividades orais com leituras individuas 
e coletivas e com provas escritas com questões que exploram a 
ortografia, a interpretação [...]. (Rosa, 23/06/2017).

Na fala da professora Ana, podemos identificar que o professor 
é responsável pela avaliação das crianças. Ele pode continuamente 
perceber os avanços e as suas necessidades, precisando ter, portanto, 
clareza de seus objetivos de ensino. Afirma ser a avaliação um 
processo contínuo que permite ao aluno acompanhar seu próprio 
desenvolvimento, bem como ao professor acompanhar os objetivos 
que são propostos.

As atividades que as professoras Ana e Rosa mencionam são 
os diferentes materiais disponibilizados no Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, que possibilitam que as habilidades 
de leitura e escrita avancem mais do que unicamente encarregar-se 
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na capacidade de ler e escrever palavras soltas. Mas as atividades que 
exploram as diversas nuances do ler e do escrever, a compreensão, 
a interpretação, a fluência, a inferência, as pausas orientadas 
pelos recursos de pontuação, os aspectos gráficos dentre outros, 
constituem-se em habilidades necessárias ao ensino para promover a 
aprendizagem de forma ampla.

O processo de avaliação deve ter como principal 
intencionalidade a aprendizagem contextualizada, de modo que o 
aluno seja preparado para desenvolver práticas de leitura e escrita nos 
diversos contextos sociais. A avaliação constitui-se em investigação 
(HOFFMANN, 2005) quando o professor avalia seu aluno e também 
avalia seu próprio trabalho (HAYDT, 2008), investigando, analisando 
e refletindo sobre sua prática.

Nessa perspectiva, vale ressaltar, segundo Luckesi (2011), 
que o ponto de partida é o planejamento para a construção dos 
instrumentos avaliativos que possibilitam coletar dados sobre o 
ensino e a aprendizagem, necessitando configurar e qualificar a 
realidade com a qual está trabalhando. Sendo necessário estabelecer 
critérios para selecionar os instrumentos viáveis para acompanhar 
os alunos, considerando os objetivos a serem alcançados. Diante o 
exposto, do registro sobre “para que avaliar?”, as falas que seguem 
explicitam essa finalidade:

A avaliação é um processo complexo e de grande relevância para a 
prática docente, pois vem sendo discutida na pauta dos cursos de 
formação continuada como estratégias de atender as demandas 
que estão imbricadas no cotidiano escolar, [...] para ter subsídio 
para direcionar a minha prática e para reconhecer quais os meios 
adequados para efetivar a aprendizagem individual e coletiva dos 
alunos (Ana, 23/06/2017).

[...] para acompanhar a evolução do aprendizado do aluno e 
verificar até que ponto pode melhorar as habilidades necessárias. 
Para acompanhar os níveis de desenvolvimento que cada criança 
se encontra e traçar as estratégias que são necessárias para que ela 
avance e alcance o desenvolvimento esperado de acordo com sua faixa 
etária e o ano em curso, além de discutir os avanços e dificuldades de 
cada criança. (Rosa, 14/07/2017).
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Nesse aspecto, Luckesi (2002) considera que a avaliação é um 
recurso pedagógico útil e necessário para ajudar a cada educador 
e a cada educando na busca e na construção de si mesmos e dos 
seus melhores modos de ser na vida. Ela não deve ser encarada como 
tirana da prática docente, que causa ameaça e medo, mas sim deve 
ser vista como inclusiva, eficaz e construtiva.  

As professoras Ana e Rosa trazem as finalidades para que 
avaliar, evidenciam que a avaliação traz subsídios para orientar 
a prática e para selecionar os instrumentos que possibilitam 
acompanhar o aluno em sua aprendizagem, tanto individual quanto 
coletiva. Nessa perspectiva, a avaliação tem o caráter investigativo 
que se constitui em reflexão, também processual e contínua (BRASIL, 
1996, 2006; VASCONCELLOS, 2006). Nesse sentido, Hoffmann 
(2005) diz ser o processo avaliativo, enquanto investigação, o 
primeiro princípio, que representa um compromisso do professor em 
investigar e acompanhar a aprendizagem do aluno, e que possibilita 
fazer intervenção redirecionando a prática docente.

A avaliação como processual, diagnóstica, participativa, 
formativa e investigativa tem a finalidade de redimensionar a 
prática docente e ainda desfazer-se da prática tradicional limitada 
a resultados finais traduzidos em notas (BRASIL, 2006). Partindo 
desses aspectos, emergem novas perspectivas para melhorar o ensino 
e promover uma melhor aprendizagem. Rompe com os paradigmas 
tradicionais da avaliação apenas para aprovar ou reprovar, 
constituindo-se em instrumentos de classificação e de exclusão, em 
que os exames realizados apenas com as provas escritas em um único 
momento quantificava em notas a aprendizagem dos alunos, fato 
que ainda é comum em nossas escolas.

A propósito, esse acontecimento constatado conforme 
as professoras Ana e Rosa ao mencionarem sobre as provas 
padronizadas, elaboradas por técnicos vindos da Secretaria 
Municipal de Educação, dificultam o trabalho e tiram a autonomia 
do professor. Nesse sentido, afirmam:
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A maior dificuldade encontrada são as avaliações externas que 
são feitas, pois percebo que a única preocupação da Secretaria é o 
aluno adquirir as habilidades indicadas para responder essas provas 
tirando do professor a autonomia de um planejamento direcionado 
de fato para as reais necessidades dos alunos. (Ana, 23/06/2017).
Na rede Municipal de Ensino, os professores aplicam as avaliações 
externas, padronizadas conforme as habilidades exigidas, [...] na 
maioria das vezes, os alunos são treinados para responder a essas 
avaliações, quando vamos para as formações recebemos muitas 
atividades prontas. Isso tira a autonomia da gente em planejar 
atividades de acordo com as necessidades e as dificuldades dos 
alunos, porque temos que cumprir com os conteúdos que a secretaria 
determina, porque vão ser cobrados nas provas. (Rosa, 14/07/2017).

Evidenciamos em suas falas que não há uma articulação 
entre a avaliação externa, realizada a partir da prova padronizada 
e do planejamento diário, ou seja, para as professoras Ana e 
Rosa, a avaliação permite uma reflexão sobre a prática docente 
alfabetizadora, quando esta é realizada a partir da realidade dos 
alunos. Esses aspectos revelam o caráter excludente das avaliações, 
em que o quantitativo se sobrepõe ao qualitativo, contrariando as 
orientações legais (BRASIL, 1996). Compreendemos que tratar a 
avaliação dessa maneira revela um caráter seletivo, com uma forma 
de classificar e promover o aluno de um ano ou de um grau para o 
outro (HAYDT, 2008).

A interlocutora Rosa dá destaque também à situação da 
formação continuada enfatizando que esta possui uma formação 
técnica desprovida de momentos de estudos e reflexão, que não 
acrescenta muito à prática docente alfabetizadora, uma vez que não 
é construída no coletivo a partir das demandas de cada escola.

A avaliação é reflexão transformada em ação. Ação que nos 
impulsiona para novas reflexões. Reflexão permanente do professor 
sobre a realidade, e acompanhamento passo a passo do aluno, na 
sua trajetória de construção do conhecimento (HOFFMANN, 2000). 
Melchior (2003, p. 55), ao discutir as modalidades da avaliação 
(diagnóstica, formativa, cumulativa) diz que “[...] os pressupostos 
são os mesmos; avalia-se para melhorar o processo de ensino e de 
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aprendizagem, de forma diversificada, com instrumentos variados 
[...]”.

Refletir criticamente sobre a avaliação torna o professor 
alfabetizador um profissional com mais capacidade para atuar com 
a possibilidade de emancipação, visto que a partir de informações 
das interlocutoras há uma discordância entre o que está prescrito 
na legislação que orienta o ciclo de alfabetização e a concepção das 
professoras em torno da avaliação e a constatação da necessidade de 
aprimoramento da formação continuada.

CONCLUSÃO

Chegando ao término, apresentamos resultados do estudo 
que teve por objetivo situar o processo de avaliação nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido por professores 
alfabetizadores no contexto da formação continuada e analisar de 
que maneira a formação continuada tem ajudado os alfabetizadores 
no desenvolvimento do processo de avaliação nesse nível de ensino, 
levando em consideração a legislação e os dados coletados.

Sobre o que avaliar, revelações dos dados da pesquisa, segundo 
a consideração das professoras, indicam que a avaliação é entendida 
como elemento necessário e útil ao processo ensino aprendizagem. 
Essa avaliação deve ser encarada como um instrumento para que 
o professor compreenda e acompanhe as etapas de aprendizagem 
em que se encontra cada aluno. Assim, a avaliação passa a ser um 
instrumento de diagnóstico de determinada situação, em vez de 
instituir-se apenas como elemento de aprovação e reprovação.

A respeito de como avaliar fica evidenciado na fala das 
professoras que a avaliação é um grande desafio da prática docente 
alfabetizadora, pois na condição de um processo contínuo, o uso 
de atividades diversificadas que atendam à realidade das crianças 
é trabalhado diariamente, no intuito de desenvolver as habilidades 
pertinentes ao ciclo de alfabetização.

Por fim, no que concerne ao item “Para que avaliar?”, 
os dados da pesquisa revelam que as professoras necessitam 
ter clareza sobre o que se quer avaliar. Consideram importante 
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identificar os recursos necessários para o desenvolvimento de 
habilidades e, consequentemente, a efetivação da aprendizagem. 
Portanto, a avaliação é indispensável para nortear a prática docente 
alfabetizadora, tendo em vista que, por meio de boas estratégias, é 
possível avaliar a própria prática.

Ponderamos que as informações deste estudo são relevantes e 
pertinentes, pois favorecem a reflexão em torno da avaliação e suas 
implicações no ciclo de alfabetização. A temática avaliação constitui-
se um grande desafio que exige aprofundamento e reflexão, levando 
os professores a discutirem sobre as políticas públicas direcionadas 
aos três primeiros anos do ensino fundamental.
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INTRODUÇÃO

No processo de alfabetização, a avaliação da 
aprendizagem, sob uma perspectiva formativa, 
favorece a mediação pedagógica, porquanto fornece 

informações atinentes à expressão do conhecimento da criança, 
possibilitando ao professor a proposição de novas atividades, o apoio 
aos alunos que apresentam dificuldades, ou novos desafios àqueles 
que conseguiram avançar no desenvolvimento de competências e 
habilidades, dado o nível de complexidade cada vez mais crescente 
nesse cenário.

A partir da compreensão acerca da importância da avaliação 
da aprendizagem para o processo de aquisição do conhecimento no 
contexto alfabetizador, o estudo ora proposto envidou o seguinte 
questionamento: qual a importância do uso dos resultados da 
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avaliação para a garantia das aprendizagens no processo de 
alfabetização? 

Partiu-se da premissa de que a avaliação no processo 
de alfabetização, em uma perspectiva formativa, oportuniza 
aprendizagens. Por isso, a partir desse questionamento inicial, 
estabeleceu-se como escopo refletir sobre o uso dos resultados da 
avaliação em prol da aprendizagem no processo de alfabetização.

Para tanto, estrutura-se o presente texto em três seções, a 
saber: na primeira, apresentam-se o objetivo e a estruturação do 
artigo; na segunda, promove-se uma contemplação quanto ao uso 
avaliação da aprendizagem no processo de alfabetização para a 
garantia de aprendizagens; por fim, na terceira seção, anunciam-se 
as conclusões do estudo desenvolvido.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO

Propôs-se uma reflexão acerca do uso dos resultados da 
avaliação em favor da aprendizagem no processo de alfabetização, em 
que a prática avaliativa assume papel indispensável nesse ciclo, nos 
anos iniciais do ensino fundamental, como instrumento pedagógico 
que objetiva diagnosticar os níveis em que se encontram os alunos, a 
fim de possibilitar a mediação pedagógica.

Dessa feita, a proposta de uso dos resultados da avaliação 
para a garantia das aprendizagens visa garantir e acompanhar o 
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos de escolaridade, 
com vistas ao alcance da meta de alfabetização plena de todas 
as crianças até os oito anos de idade em leitura, em escrita e em 
matemática. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
usualmente denominado de Pacto, instituído pela Portaria n° 867, 
de 4 de julho de 2012, estabelece o compromisso formal assumido 
pelos governos do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios de 
assegurar que todas as crianças sejam alfabetizadas até a conclusão 
do ciclo de alfabetização (terceiro ano do ensino fundamental) 
(BRASIL, 2013) e, embora não tenha tido continuidade da política a 
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partir de 2019, esta orientação quanto à alfabetização das crianças 
no primeiro ciclo educativo – 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 
continua sendo referência no processo de escolarização das crianças.

Conforme o documento base da Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) (BRASIL, 2013), os três anos iniciais do ensino 
fundamental – de nove anos (1º, 2º e 3º ano) – compõem o ciclo da 
alfabetização e letramento, não devendo ser interrompido, ou seja, 
a avaliação deve assumir a perspectiva formativa para a garantia 
de aprendizagens. Nesse ensejo, a organização do ensino supera a 
perspectiva classificatória da avaliação para a promoção ou retenção 
da criança.

Com efeito, a organização em ciclos objetiva disponibilizar 
a todos os alunos as mesmas oportunidades de sistematização 
e aprofundamento das aprendizagens básicas referentes à 
alfabetização, pois o alargamento do tempo para a alfabetização 
encerra a possibilidade de adequação do processo ao ritmo das 
crianças, respeitando a dinâmica individual, de modo que, ao seu 
final, haja garantia de aprendizagem para todos.

Nesse sentido, é imperativo que a escola, como espaço de 
educação formal, disponibilize condições para que as crianças 
tenham acesso ao mundo da leitura e da escrita, bem como aos 
conhecimentos matemáticos, tornando-as capazes não apenas de ler, 
escrever e contar, mas de fazerem uso adequado desses instrumentos 
no contexto social. Por essa razão, salienta-se que, frente aos dilemas 
e aos desafios da prática pedagógica no ciclo de alfabetização, deve-
se priorizar a ação pedagógica centrada na reflexão, de maneira a 
contribuir para um contexto favorável de aquisição e produção de 
saberes (ZEICHNER, 1993).

Assim, é profícuo que, nesse tempo em que a reflexão assume 
posição de destaque no contexto educacional, os agentes educativos, 
a partir da análise dos resultados das avaliações formativas, 
realizadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem, produzam 
conhecimento capaz de influenciar decisões pedagógicas que apoiem 
as aprendizagens.

Para auxiliar essas decisões, é essencial que a equipe pedagógica 
assuma compromisso com as práticas avaliativas, no sentido de que 
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estas sirvam de subsídio para fundamentar a tomada de decisão 
benéfica à garantia da aprendizagem, pois com base nos resultados 
de cada criança/turma os professores devem tomar decisões para 
“[...] oferecer-lhe melhores oportunidades de aprendizagem” 
(HOFFMANN, 2014, p. 14).  

A partir dessa perspectiva quanto ao uso dos resultados da 
avaliação no âmbito da sala de aula, para a garantia das aprendizagens 
das crianças, enfatiza-se que a avaliação só tem sentido se provocar 
intervenções pedagógicas voltadas à aprendizagem do estudante e, 
portanto, que possam colaborar para o seu avanço, cumprindo sua 
finalidade formativa.

As decisões no processo de alfabetização abrangem a 
aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática, sendo 
imprescindível um parâmetro que sustente a comparação para haver 
julgamento, a fim de que que ocorra a avaliação. A comparação 
sempre deve ser realizada com base em critérios previamente 
definidos, para que se consiga perceber em que momento da 
trajetória de aprendizagem o estudante se encontra, com vistas a 
ajudá-lo a avançar. 

Matriz de referência para a avaliação da aprendizagem no ciclo de 
alfabetização

Para a ANA, o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu um 
parâmetro para a avaliação das crianças que pode servir de referencial 
aos professores do ciclo de alfabetização. Essa base de comparação, 
na esfera do PNAIC, é denominada de Matriz de Referência, e tem por 
base um parâmetro ideal formado de saber (conhecimentos), saber-
fazer (habilidades) e saber-ser (atitudes).

Como já referido, para que ocorra a avaliação no ciclo da 
alfabetização, faz-se necessário o estabelecimento de critérios, ou seja, 
de base de analogia para o julgamento das aprendizagens. A exemplo 
de outras situações de julgamento de valor, a matriz de referência 
para a avaliação no ciclo da alfabetização carrega concepções que 
refletem as escolhas sobre o que se considera importante ensinar/
aprender em consonância com dada realidade social (BRASIL, 2013).
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De posse dessa informação, após uma análise qualitativa dos 
resultados da avaliação, com base no princípio da provisoriedade e da 
complementariedade, de acordo com Hoffmann (2014), o professor 
assume a perspectiva de que a condição do estudante, quanto à 
aprendizagem revelada nas atividades propostas, é provisória e ponto 
de partida para a mediação docente, servindo os resultados – que 
apresentam a expressão de conhecimento dos alunos – para orientar 
o alfabetizador na proposição de novas tarefas, concedendo apoio 
ou desafios aos estudantes.

Ressalta-se que, ao tempo em que se propõe uma meditação 
sobre o que é relevante aprender, a partir da perspectiva do MEC 
(BRASIL, 2013), não se está afirmando que os critérios estabelecidos 
são ideais ou que devem orientar a prática alfabetizadora, mas são 
adotados como suporte para ilustrar como a prática avaliativa – sob 
uma ótica formativa, a partir de um parâmetro estabelecido para a 
avaliação, nesse caso em larga escala – colabora com a organização da 
ação em função do referencial que serve de base para a comparação. 
Assim, mesmo sabendo que hoje não há continuidade das ações do 
PNAIC, essa matriz de referência serve de ilustração para as reflexões 
ora empreendidas neste artigo.  

Adiante, demonstra-se a matriz de referência, em conformidade 
com o documento base do PNAIC (BRASIL, 2013) para a alfabetização 
de crianças, quanto à aprendizagem da leitura, como ilustração de 
parâmetros, a fim de que o professor, de posse desse conhecimento, 
tenha condições de refletir acerca da importância do estabelecimento 
de critérios para a avaliação no ciclo de alfabetização, pois saber onde 
se quer chegar abre possibilidades para a proposição de estratégias 
mais abalizadas, tendo em vista o cumprimento dessa finalidade. 

Matriz de referência – Língua Portuguesa
 
Para Depresbiteris e Taurino (1996), a matriz ou os parâmetros 

de avaliação outorgam condições para julgamentos um pouco 
mais objetivos, mais justos para os alunos, esclarecendo os limites 
desejados em relação à aprendizagem, harmonizando procedimentos 
de avaliação, posto que avalia todos a partir de uma só base de 
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comparação, aquiescendo o exame de desempenhos desenvolvidos 
individualmente e uma orientação mais precisa em caso de problemas, 
ou seja, de não-aprendizagens.

Nesse sentido, a matriz de língua portuguesa está organizada 
em dois eixos estruturantes, quais sejam, o da leitura e o da escrita, 
abrangendo diferentes níveis, em complexidade crescente. O nível 
inicial recomenda a leitura e escrita de palavras até a avaliação 
da leitura e da escrita de textos, requerendo a compreensão e a 
sua produção. Abrange “[...] um conjunto de conhecimentos e 
habilidades linguísticas necessárias à proficiência na leitura e na 
escrita, esperadas para a faixa etária à qual o instrumento se destina, 
alunos de 7 e 8/9 anos de idade” (BRASIL, 2013, p. 16). 

Atualmente, a vinculação da alfabetização ao letramento 
tem sido um tema bastante discutido no contexto educacional, 
superando a concepção de alfabetização estreitamente relacionada 
ao simples ato de codificação e decodificação, atividade meramente 
mecânica que durante um longo período de tempo foi predominante 
nesse ambiente.

Uma visão mais abrangente sobre o processo de alfabetização 
trouxe o entendimento do ensino simultâneo dos conhecimentos 
básicos da leitura e da escrita que reflete uma concepção de 
alfabetização articulada ao letramento. Nessa lógica, Soares (2003) 
identificou três concepções de alfabetização: a primeira refere-
se à alfabetização como processo de representação de fonemas 
em grafemas e vice-versa, consequentemente, estaria alfabetizado 
o educando que pudesse reconhecer o alfabeto, ler sílabas ou 
palavras isoladas; a segunda considera que a alfabetização seria o 
processo de expressão ou de compreensão de significados, isto é, a 
decodificação, reputando como alfabetizado apenas quem pudesse 
compreender o que escrevia e interpretasse o significado das palavras; 
a terceira e última noção denota que o processo de alfabetização está 
intrinsecamente relacionado às características culturais, econômicas 
e tecnológicas de um sujeito. 

Ademais, a autora definiu alfabetização como a ação de tornar 
o indivíduo alfabetizado, ou seja, torná-lo capaz de ler e escrever, 
utilizando socialmente esses conhecimentos. Nessa perspectiva, não 
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basta apenas saber o alfabeto e juntar as sílabas para formar palavras 
ou codificar/decodificar uma palavra, mas requer o uso social da 
língua.

Nota-se um avanço na ideia de alfabetização associada 
ao letramento. Assim, aquela, entendida como uma fase em que 
os educandos aprendem a codificar e a decodificar, passa a ser 
compreendida como uma etapa em que ler e escrever não são 
suficientes para considerar os indivíduos alfabetizados, pois antes é 
necessário o uso social da competência leitora e da escrita.

Como citado anteriormente, o processo de aprendizagem da 
leitura e da escrita não ocorre de forma linear, tampouco de forma 
isolada, então é preciso investimento na leitura e na escrita de forma 
concomitante. Da mesma forma, o trabalho com a alfabetização 
deve ocorrer de forma paralela ao letramento. Por isso, na matriz de 
referência para avaliação da leitura e da escrita, é possível perceber 
a predominância da concepção de alfabetização com ênfase no 
letramento, revelada ao longo das habilidades propostas.

No processo de alfabetização, é elementar que os professores 
compreendam que o ensino, a aprendizagem e a avaliação interagem, 
pois as definições sobre o porquê avaliar estão direcionadas aos 
resultados alcançados no ensino, em função da aprendizagem, 
visando a sinalizar o que e como ensinar na continuidade do processo 
ou reorientar a ação desenvolvida, caso os resultados obtidos não 
sejam satisfatórios. 

Portanto, a tomada de decisões ocorre em função dos 
resultados do processo educativo, sendo revelada por meio da 
avaliação, onde a dimensão do ensino cumpriu a sua finalidade na 
garantia da aprendizagem, ou seja, executaram-se seus propósitos 
– quando compara de forma absoluta a criança com o parâmetro 
estabelecido.

Para a avaliação da leitura e da escrita, ilustra-se no 
Quadro 1 a matriz de referência da língua portuguesa utilizada 
para a ANA (BRASIL, 2013, p. 15), considerando que, embora as 
crianças brasileiras em processo de alfabetização possam vivenciar 
aprendizagens mais amplas em suas realidades do que a proposta 
pelo PNAIC, esta serve de paradigma para a avaliação. Por isso, a 
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matriz de referência estabelecida pelo PNAIC será adotada para a 
análise da alfabetização, a fim de reflexionar sobre a importância de 
parâmetros para que os julgamentos sejam mais justos.

Quadro 1 – Matriz ANA (Língua Portuguesa – Leitura)

EIXO
ESTRUTURANTE HABILIDADE

LEITURA

H1. Ler palavras com estrutura silábica canônica

H2. Ler palavras com estrutura silábica não 
canônica

H3. Reconhecer a finalidade do texto

H4. Localizar informações explícitas em textos

H5. Compreender os sentidos de palavras e 
expressões em textos

H6. Realizar inferências a partir da leitura de 
textos verbais

H7. Realizar inferências a partir da leitura de textos 
que articulem a linguagem verbal e não verbal

H8. Identificar o assunto de um texto

H9. Estabelecer relações entre partes de um texto 
marcadas por elementos coesivos

Fonte: Brasil (2013).

Observa-se no Quadro 1 que há uma complexidade crescente 
das habilidades relacionadas na matriz de referência da ANA quanto 
à leitura, embora no processo de alfabetização o ensino não seja, 
necessariamente, linear. A habilidade 1 requer que o estudante leia 
palavras com estrutura canônica, ou seja, leia vocábulos formados 
por sílabas compostas por uma consoante (C) e uma vogal (V). 
Por exemplo, a palavra boneca, composta de uma sequência de 
consoante (C) e vogal (V). 

Quando esse conhecimento é construído pela criança ou ela 
passa a ter consciência silábica, o desafio passa a ser a leitura de 
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palavras com estrutura silábica não-canônica, ou seja, aquelas que 
apresentam outras estruturas ou padrões silábicos. Diferem quanto 
à estrutura, pois podem ser formadas por uma só vogal, por duas 
consoantes e uma vogal, como na palavra a-bacate (Vogal). 

Nesse contexto, no processo de alfabetização, a avaliação para 
regulação do processo identifica as dificuldades de cada criança a fim 
de propor atividades para conduzir a apropriação do conhecimento 
ao seu uso social, diante da dificuldade demonstrada em reconhecer 
uma sílaba. A avaliação propicia, pois, ao professor, o planejamento 
de atividades que possam ajudá-las a avançar ou a propor desafios, 
quando uma aprendizagem já se encontra consolidada, revelando 
uma crescente complexidade. 

Ao propor uma atividade, por exemplo, com o uso de 
palavras com sílabas canônicas, deve-se sempre explorar aquelas 
que são presentes em seu contexto social, que fazem parte de seu 
vocabulário, mas de forma intencional, ampliando seu repertório 
com a apresentação de novas palavras, de forma que a criança 
possa avançar na compreensão do sentido das palavras e expressões 
introduzidas, e utilizá-las em suas interações no cotidiano.

Portanto, a avaliação formativa é processual e, de forma 
construtiva, apreende a criança como um ser em constante 
desenvolvimento, requerendo que a interação professor alfabetizador 
e alfabetizando seja contínua, sistemática, abrangendo a integralidade 
das dimensões formativas, em constante interação. 

Por esse ângulo, pode-se afirmar que a avaliação, na perspectiva 
formativa, estabelece as bases para o desenvolvimento da criança 
no processo de alfabetização quando viabiliza a comparação das 
aprendizagens individuais com relação aos parâmetros estabelecidos 
para a tomada de decisão, com vistas ao estabelecimento de 
condições necessárias ao seu desenvolvimento.

Assim como na avaliação da leitura, para ajudar a criança 
a avançar na aprendizagem da escrita, a matriz de referência serve 
como parâmetro para a comparação no desenvolvimento da 
aprendizagem, de forma que o resultado da comparação absoluta 
entre a criança e os critérios estabelecidos sustente o diagnóstico da 
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realidade para subsidiar a proposta de intervenção. A seguir, ilustra-
se no Quadro 2, a matriz de referência para a avaliação da escrita.

Quadro 2 – Matriz ANA (Língua Portuguesa – Escrita)

EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADE

ESCRITA

H10. Grafar palavras com correspondências 
regulares diretas 

H11. Grafar palavras com correspondências 
regulares contextuais entre letras ou grupos 
de letras e seu valor sonoro 

H12. Produzir um texto a partir de uma situa-
ção dada

Fonte: Brasil (2013).

Ao inquirir a matriz de referência de língua portuguesa no que 
concerne à escrita, avista-se que o eixo estruturante abrange três 
habilidades, compreendendo diversos níveis relativos à avaliação da 
escrita que abrange desde a escrita de palavras até a avaliação da 
redação de textos. 

É oportuno validar que da mesma forma como no ensino da 
leitura, faz-se necessário dar ênfase ao uso social da escrita associada 
ao processo de alfabetização, mesmo sabendo que no contexto das 
classes menos favorecidas socialmente – público da escola pública –, 
a oralidade é mais utilizada, em detrimento da leitura e da escrita. 
Logo, o desenvolvimento da oralidade é facilitado pelo uso social da 
linguagem oral pelas crianças desde os primeiros anos de vida.

Tanto na avaliação da leitura como da escrita, o professor 
alfabetizador precisa conceber o nível em que a criança se encontra 
para auxiliá-la na construção de seu conhecimento, intervindo 
de modo a facultar que a criança reflita sobre suas hipóteses, 
construindo sempre novas suposições. Com essas propostas, 
o professor alfabetizador assume a perspectiva mediadora na 
construção do conhecimento, no sentido de que se coloca entre o 
aprendiz e o conhecimento, em benefício da aprendizagem.
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No ensino da escrita, o professor alfabetizador precisa 
compreender os níveis de desenvolvimento para identificar em que 
estágio a criança se encontra. No nível pré-silábico, por exemplo, 
o desafio do professor é a percepção da criança de que a escrita 
representa os sons da fala. Assim, para que alcance a primeira 
habilidade estabelecida pela matriz de referência, “grafar palavras 
com correspondências regulares diretas” (BRASIL, 2013), a criança 
deve ser estimulada a descobrir que a escrita corresponde aos sons 
da fala. 

Para tanto, cabe ao professor alfabetizador propor atividades 
envolvendo a sistematização das correspondências som-grafia, 
visando à superação da concepção inicial da criança que não diferencia 
o desenho da escrita, passando pela produção de rabiscos até a 
escrita das letras – correspondendo às sílabas – e, posteriormente, 
à associação entre som e as sílabas, com a escrita das palavras – 
quando a criança consegue negar a hipótese inicial e construir outras 
hipóteses até dominar as relações letra-som, desenvolvendo uma 
autonomia para o uso do conhecimento. 

O controle desse processo até o domínio das relações letra-
som deve ser regulado pelas informações da avaliação na perspectiva 
formativa. Quando a criança chega à escola, a avaliação diagnóstica 
é o primeiro passo para a adequação do planejamento inicial. Ao 
longo desse processo, a função da avaliação é de regulação do ensino, 
a partir dos dados relativos à aprendizagem coletados nas atividades 
desenvolvidas, em um contínuo movimento avaliativo.

Nesse espaço, após a coleta dos dados, o professor interpreta 
os resultados. Hoffmann (2014, p. 46) ratifica ser este tempo 
destinado à reflexão, quando o professor para e pensa sobre os alunos 
em relação às aprendizagens ou não aprendizagens demonstradas 
nas situações propostas. Essa interpretação, segundo a autora, 
“[...] possibilita interpretar em termos didáticos, epistemológicos 
e relacionais [...]”, para agir com base nas informações reunidas, 
a partir dos questionamentos que envolvem os procedimentos 
pedagógicos a serem empreendidos diante da realidade, os obstáculos 
epistemológicos presentes e que precisam ser superados, e a situação 
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do aluno em relação aos critérios estabelecidos para aquele nível de 
ensino.

Em consonância com Hoffmann (2014, p. 48), a reflexão 
sobre o processo de construção do conhecimento, por cada aluno 
em particular e pelo coletivo de alunos, “[...] é a referência dos 
próximos passos a serem dados no sentido da continuidade da 
ação pedagógica”, sempre na concepção de que as aprendizagens 
são evolutivas e singulares. Portanto, a visão do professor deve 
ser positiva, ciente de que cada aprendizagem ocorre em contexto 
próprio, respeitando as individualidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciou-se o texto com o questionamento acerca da importância 
do uso dos resultados da avaliação para a garantia das aprendizagens 
no ciclo de alfabetização. Ao refletir sobre a problemática, pretendeu-
se levantar argumentações que justifiquem a necessidade de que a 
avaliação assuma centralidade como instrumento pedagógico para a 
regulação do processo de ensino a favor das aprendizagens.

Sublinha-se que, no contexto atual, a alfabetização associada 
ao letramento supera a concepção de alfabetização restrita ao ato de 
codificação e decodificação, exigindo o uso social dos conhecimentos 
da leitura, da escrita e da matemática no espaço social, para que o 
conhecimento tenha uma função no contexto social, na perspectiva 
de cidadania.

Para a produção dos resultados da avaliação, atina-se para 
a necessidade de que sejam estabelecidos critérios que tornem 
a comparação mais objetiva, justa e harmônica, submetendo o 
individual e o coletivo ao mesmo parâmetro. Para ilustrar como o 
professor se apropria dos critérios para avaliar e como os resultados 
dessa avaliação podem servir para a reflexão, concorrendo para 
a proposição de intervenções pedagógicas capazes de atender 
às necessidades reais das crianças, após uma análise qualitativa 
dos dados coletados, recorreu-se à matriz de referência da língua 
portuguesa para a leitura e a escrita, utilizada pela ANA.
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Infere-se a imprescindibilidade de que o professor alfabetizador 
assuma o princípio da provisoriedade com base na reflexão 
prospectiva, em que os resultados são utilizados para regular o 
processo de ensino-aprendizagem, sempre na ótica de que a situação 
atual da criança é temporária, privilegiando o aprender/processo. 
Em função desse princípio, o de complementariedade, os dados são 
interpretados em termos didáticos, epistemológicos e relacionais, o 
que viabiliza a tomada de decisão do professor alfabetizador, a fim 
de agir, sempre, a favor das aprendizagens.
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