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Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi investigar os saberes necessários ao exercício da função do professor 

alfabetizador em desenvolvimento profissional, segundo o referencial teórico de autores que se 

dedicam ao estudo da formação de professores, como Imbernón, Marcelo e Placco, autores que se 

dedicam ao estudo dos processos de alfabetização, como Ferreiro, Freire e Soares e que se dedica 

ao estudo dos saberes docentes, como Tardif. Foi realizada pesquisa empírica, de cunho 

qualitativo e, como procedimentos para a coleta de dados, foram utilizadas a entrevista semi-

estruturada e a observação, analisadas à luz da teoria desenvolvida em torno do tema. A 

entrevista semi-estruturada foi realizada com uma professora responsável pela fase de 

alfabetização escolar, compreendendo o primeiro ano do Ensino Fundamental da Educação 

Básica, em uma escola privada do município de São Paulo. A observação se deu na referida sala, 

durante dois meses, por meio de visitas, registradas em diário de campo. A análise dos dados foi 

realizada, inicialmente, a partir de levantamento de indicadores e elaboração de categorias 

correspondentes que, analisadas à luz da teoria em torno do tema, propiciaram, posteriormente, a 

discussão em torno dos saberes utilizados pelo professor alfabetizador em sua função 

profissional. As conclusões desta pesquisa revelam a natureza complexa dos saberes docentes, 

uma vez que explicitam a estreita relação entre saberes de naturezas distintas, provenientes das 

dimensões pessoal, escolar, da formação profissional, disciplinar, curricular e experiencial do 

professor, de quem são partes constitutivas e, como tal, integradas e mutuamente 

complementares. Os resultados obtidos procuram, dessa forma, oferecer contribuições para a 

melhoria dos processos de formação de professores que se dedicam à alfabetização escolar, na 

medida em que disponibilizam, ao professor alfabetizador, um delineamento dos saberes próprios 

de sua profissão, para que o processo de alfabetização aconteça satisfatoriamente, beneficiando, 

por fim, o aluno em formação. 

Palavras Chave: Saberes Docentes, Alfabetização, Formação de Professores. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the necessary knowledge for the practice of the literacy 

teacher in professional development, according to theoretical references of authors who are 

dedicated to the study of teachers’ education, as Imbernón, Marcelo and Placco; authors who are 

dedicated to the study of literacy processes, such as Ferreiro, Freire and Soares; and one who is 

dedicated to the study of teacher’s knowledge, as Tardif. An empirical research was carried out, 

in a qualitative way, as well as procedures for data collection, semi-structured interviews and 

observation techniques were used and examined from the perspective of theory developed on the 

theme. The semi-structured interview was conducted by a teacher who was responsible for the 

phase of school literacy, including the first years of “Ensino Fundamental da Educação Básica” at 

a private school in São Paulo City. The observation took place in that specific classroom for  two 

months, through visits and were reported in a field diary. Initially, data analysis was performed, 

according to several indicators and elaboration of corresponding categories which, analyzed from 

the perspective of the theory about the topic, led, subsequently, to the discussion on the 

knowledge used by literacy teachers in their professional function. The conclusion of this study 

reveals the complex nature of teachers knowledge, since they explicit the close relationship 

between the knowledge of different natures, arising from the personal, educational, training, 

disciplinary, curricular, and experiential dimensions, as they are, in many circumstances, 

complementary. This way, the achieved results  provide contributions to the improvement of 

procedures for training engaged teachers in school teaching, as they provide to the literacy 

teacher, a design of specific knowledge of their profession, so that the process of  literacy can 

happen satisfactorily, finally benefiting students education. 

 

 

 

Key words: Teachers’ Knowledge, Literacy, Teacher’s Education 
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1 - Introdução 

 

 

                                      “Para ensinar há uma formalidadezinha a cumprir – saber”.  

                                                      (Eça de Queirós, Notas Contemporâneas, 1878.)  

 

A prática educativa é permeada de desafios. Pensar as implicações da atividade do 

profissional da educação é, a todo o momento, questionar sua prática. Pensar a forma e o 

conteúdo de um processo eficiente de formação do educador requer um estudo da prática 

pedagógica, já que esta se constitui numa relação entre os dois sujeitos – professor e aluno – e o 

conhecimento, na direção do sucesso e/ou fracasso do processo de ensino e aprendizagem.  

Para Tardif (2008, p.49),  

“a atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser 
conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa 
rede de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 
determinante e dominante...” 

E, ainda, para Charlot (2005, p. 77), “a educação supõe uma relação com o Outro, já que 

não há educação sem algo de externo àquele que se educa.” A relação professor/aluno traduz-se 

em uma interdependência, considerando que não há aluno sem professor e, necessariamente, não 

há professor sem aluno. Ambos constituem-se sujeitos responsáveis pela formação de cada papel 

e é exatamente nesse contexto que o professor cumpre sua função de aprendiz: condição 

indispensável ao processo formativo, para que o futuro educador consiga formar cidadãos 

críticos, conscientes, esclarecidos e tecnicamente competentes. 

A aprendizagem intrínseca ao professor é intencionalmente reveladora da necessidade de 

formação constante, uma vez que, ao perceber-se inacabado, insuficiente, o professor deverá 
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buscar meios de obtenção de informações que respondam às necessidades da função pedagógica, 

a fim de esgotar de modo satisfatório suas dúvidas e incertezas. Dessa forma, a formação inicial 

(cursos de Pedagogia e/ou de Licenciatura) não deve ser um fim, mas, necessariamente, o início 

propulsor da função educadora, já que tem de articular conteúdos culturais-cognitivos e preparo 

pedagógico-didático, contribuindo para a formação do professor de forma autônoma.  

Como, então, o professor poderá aprender a sua função de forma suficientemente 

formadora? Este trabalho se dedica especificamente ao professor alfabetizador e, portanto, 

privilegia rever formas e conteúdos de atuação e, por conseguinte, de formação, próprios ao 

docente em alfabetização. Assim, para refletir sobre o processo de formação do professor 

alfabetizador, buscando ferramentas que o instrumentalizem a realizar de forma concreta a sua 

função, faz-se necessário investigar os saberes próprios de sua função como alfabetizador, a fim 

de compreendê-los e caracterizá-los no contexto de trabalho. 

Segundo Charlot (2005), a questão da relação com o saber tem origem filosófica, desde a 

Grécia, e a própria relação (do homem) com o saber foi discutida pela primeira vez, entre os 

psicanalistas, na década de sessenta. Na educação, o tema se fez presente, sistematicamente, a 

partir de 1970, quando as pesquisas buscavam compreender como o sujeito apreende o mundo. A 

partir de uma perspectiva antropológica – a condição social humana – pôde-se ampliar a questão 

da relação com o saber àquela da relação com o aprender. Concordamos com Charlot (2005, p. 

42), quando este afirma que “o sujeito não tem uma relação com o saber, ele é relação com o 

saber”. Assim, este estudo pretende, ao estudar a relação com o saber, “estudar o próprio sujeito 

enquanto se constrói por apropriação do mundo – portanto, também como sujeito aprendiz” 

(Idem, ibidem). 

Ao refletir sobre os saberes necessários aos professores alfabetizadores, segundo os 

aportes teóricos e a partir da análise do depoimento da professora e da observação cotidiana da 

sala de aula da série inicial do Ensino Fundamental, esta pesquisa pretende, finalmente, trazer 

elementos que contribuam para o processo de desenvolvimento profissional do professor que atua 

na fase de alfabetização escolar, considerando que a formação docente é contínua e não finita. 

Esta preocupação se originou de minha própria experiência docente, na qual algumas evidências 

da prática indicavam a necessidade de dar maior atenção ao processo de aquisição de leitura e 



12 
 

 
 

escrita e, principalmente, de olhar mais criticamente o processo de ensino em alfabetização. Ou 

seja, ao examinar a aprendizagem do aluno, passei a questionar o ensino do professor, na 

tentativa de responder suficientemente às demandas do processo.  

Assim, a necessidade de investigação dos saberes dos professores alfabetizadores partiu 

da minha trajetória profissional, vivenciada desde os primeiros anos da Educação Infantil até os 

anos finais do Ensino Fundamental I. Nessa experiência profissional, exercendo a docência, pude 

perceber o quanto o sucesso ou o fracasso, no processo de alfabetização inicial, é revelado no 

acompanhamento do aluno, ao longo de sua escolaridade. Aquele é um período determinante na 

escolarização, dado seu caráter decisivo para os processos de leitura e escrita subseqüentes. 

Assim também, a atuação do professor e os saberes que mobiliza diariamente em sua atividade 

profissional são determinantes no processo de ensino, assim como de aprendizagem dos alunos, 

uma vez que procuram responder às necessidades destes, sujeitos em formação, interferindo nos 

resultados do processo de alfabetização de cada um. 

Considerando a relevância social, moral e cultural da alfabetização e a importância central 

que assume o professor neste processo, surge meu interesse em refletir e, posteriormente, trazer 

elementos que contribuam para a formação do professor responsável pela alfabetização, 

objetivando atingir principalmente o aluno que participa do processo, num processo significativo. 

Essa contribuição visa mobilizar o professor, que, consciente da necessidade de constante 

aprimoramento, poderá desenvolver sua função de forma mais autônoma, na medida em que 

busca, ele próprio, melhorias para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Percebe-se, 

portanto, que a relação do aluno com um professor alfabetizador criativo e competente – detentor 

de saberes necessários ao ensino da leitura e escrita - é fundamental para o desenvolvimento 

saudável da carreira escolar, diminuindo distâncias entre decodificação e leitura de mundo.  

Assim, este trabalho pode contribuir para reflexões sobre a importância e o cuidado que se 

deve ter com a formação de futuros educadores em alfabetização, a partir da investigação 

realizada.  

  

 



13 
 

 
 

2 - Estudos Correlacionados 

 

 

 A busca por produções acadêmicas que contemplam o tema da presente pesquisa permeou 

a consulta em bases de dados disponíveis via internet. No Banco de Dados da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a expressão saberes docentes, 

indicada como assunto, apontou um número expressivo de estudos, que contemplavam diversas 

áreas/disciplinas do ensino formal, além de temas transversais, como questões raciais, étnicas ou 

de necessidades especiais. Quando a expressão tornou-se mais específica – saberes 

docentes/alfabetização – a busca registrou dez estudos que contemplam também de forma mais 

pontual o tema da presente pesquisa. De acordo com a análise dos resumos, dos dez estudos 

indicados, nove correspondem a dissertações de mestrado e apenas um estudo corresponde a tese 

de doutorado. Os estudos (a maioria apresentada na última década) desenvolvem investigações 

sobre a trajetória formativa (formação inicial e formação continuada) dos professores, sobre as 

práticas pedagógicas e a relação que se estabelece com os conhecimentos curriculares, sobre a 

identidade e o desenvolvimento profissional do professor, sobre a profissionalização docente e os 

processos de ensino-aprendizagem, sobre as crenças dos professores, assim como os saberes e 

competências da docência, com enfoque na alfabetização. 

 Os resultados das pesquisas apontam relação direta entre o processo de desenvolvimento 

da docência alfabetizadora e as experiências docentes nos percursos formativos; a relação entre 

os saberes adquiridos e a experiência profissional; o caráter impositivo da formação continuada 

caracterizada como uma atualização ou complemento à formação inicial; diferenças na concepção 

de papel docente e de alfabetização entre os professores; a caracterização da prática docente 

alfabetizadora; a escassez de fundamentação teórica que justifique as práticas pedagógicas; a 

necessidade de buscar métodos de avaliação que superem o caráter terminal da mesma; a revisão 

da formação de professores alfabetizadores, a fim de articular a experiência educativa com os 

conhecimentos construídos na formação.  
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 Num segundo momento, buscou-se a BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia). Utilizando 

a mesma expressão – saberes docentes/alfabetização – a busca indicou trinta e oito estudos 

relacionados ao tema. Destes, trinta e dois referem-se a dissertações de mestrado e seis estudos 

caracterizam teses de doutorado. Ao alterar a expressão da busca para formação 

docente/alfabetização, é indicado um número ainda mais expressivo de estudos relacionados ao 

tema da presente pesquisa; oitenta estudos são caracterizados, embora nem todos utilizem 

necessariamente palavras-chave coincidentes às buscadas. 

 Um dos estudos analisados – Araújo (2008) – aponta para a necessidade de uma revisão 

das propostas curriculares do curso de Pedagogia, chamando a atenção para a importância de uma 

proposta curricular de formação mais voltada para o processo de alfabetização/ letramento e para 

a inclusão social. O estudo de Tedeschi (2007) indica a relação que se estabelece entre o que os 

professores aprendem na formação inicial sobre o processo de alfabetização e a prática em sala de 

aula, no ensino da aquisição de leitura e escrita. No entanto, fica também evidente uma 

fragmentação entre as dimensões teóricas e a práticas, na formação inicial do professor. 

 A relação intrínseca dos processos de alfabetização e de letramento é revelada no estudo 

de Abreu (2009). A pesquisa ainda torna possível a constatação de que a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos pode ser positiva ao desenvolvimento de processos de alfabetização 

e de letramento, porém alerta para a necessidade de oferecimento de formações docentes que 

contribuam com maiores transformações conceituais e metodológicas acerca desses processos. 

Para Moraes (2008), as experiências vividas por professores alfabetizadores durante a trajetória 

formativa constituíram saberes essenciais ao processo de alfabetizar. Além disso, para a autora, 

os professores conferem identidade ao trabalho docente. 

 Dentre os artigos encontrados e selecionados, em referência ao tema da presente pesquisa, 

no banco de dados do Scielo (Scientific Eletronic Library On line) e da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), destacam-se: Monteiro (2001), o qual enfatiza as 

relações teoria e prática presentes no trabalho docente; Goulart (2000 e 2006), que, num primeiro 

artigo publicado, dedica um estudo ao processo de produção de textos escritos e o trabalho 
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pedagógico do professor e, posteriormente, investiga modos de letramento; Soares (2004), que 

retoma o conceito de letramento e propõe uma reinvenção da alfabetização. 

 No artigo de Monteiro (2001), a autora enfatiza a especificidade da função educativa e 

procura investigar o processo através do qual os professores transformam o próprio conhecimento 

em conteúdo de instrução. Apesar de observar um avanço significativo das pesquisas que se 

dedicam à compreensão da especificidade da ação docente, a autora denuncia a ausência de 

estudos que tenham como foco de análise a relação dos professores com os saberes que ensinam. 

O artigo perpassa a constituição do saber escolar para chegar à constituição do saber docente e, 

por fim, procura articular saber e prática, na tentativa de reunir, ora identificando pontos de 

aproximação, ora contrapondo idéias, autores que se dedicam à investigação da epistemologia do 

conhecimento escolar e da prática do professor. Quando discute a questão do saber docente, 

aspecto relevante ao presente estudo, Monteiro (2001) nos apresenta as contribuições de autores 

como Schön (1995), Perrenoud (1993,1996), Tardif (1999) e Shulman (1996). Embora privilegie 

as características dos trabalhos de Shulman (1996), apresenta as diferenças e pontos de 

aproximação entre as proposições e análises dos diferentes autores.  

 O primeiro artigo destacado de Goulart (2000) configura uma análise dos fatores que 

determinam a aquisição da leitura e da escrita, evidenciando que o processo de alfabetização 

pode, a partir de textos socialmente significativos, “levar as crianças a construírem estratégias e 

hipóteses cada vez mais relevantes para a elaboração de seus próprios textos” (p. 172). Por fim, 

ainda conclui que, “ao analisar aspectos sobre os modos de aprender, destacam-se também 

aspectos de um modo de ensinar.” No segundo artigo (2006), a autora, ao investigar as noções de 

letramento, segundo uma base teórico-metodológica, observa a necessidade de maior e melhor 

aprofundamento dos processos de alfabetização/letramento, dado o “papel constitutivo que a 

linguagem tem na criação dos sujeitos e, por isso, a importância de contínuas revisões nas 

práticas de trabalho com a linguagem na escola” (p. 458). 

 A reinvenção da alfabetização, proposta por Soares (2004), é discutida no artigo que 

procura conceituar o termo letramento, diferenciando-o do conceito de alfabetização, o qual, 

segundo a autora, vem sofrendo progressiva perda de especificidade, explicando, em parte, o 

atual fracasso na aprendizagem e no ensino da língua escrita. Dentre as propostas de Soares, na 
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conclusão do artigo, destaca-se a necessidade de revisão e reformulação da formação dos 

professores das séries iniciais do ensino fundamental, “de modo a torná-los capazes de enfrentar 

o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas 

brasileiras” (p. 16). 

 Tanto os artigos de Goulart (2000 e 2006), quanto o de Soares (2004) foram 

imprescindíveis para a elaboração de um debate entre os termos alfabetização e letramento.1A 

discussão apresentada encontrou nos artigos das duas autoras explicações para a origem do termo 

letramento e sua estrita relação com as práticas sociais, as quais constituem também o ponto de 

chegada para o uso do conceito. Baseado na contribuição das autoras, foi possível traçar um 

paralelo entre a alfabetização e o letramento, a fim de aproximá-los, sem que o uso restrito de um 

significasse a exclusão do outro. 

 No site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), obtivemos a publicação de 2007, Teorias e Práticas de Letramento, no qual Andrade 

(2007) dedica um capítulo à formação de professores que lidam com a linguagem, dentre estes, os 

professores alfabetizadores. A autora buscou identificar, em suas análises, em que medida as 

intervenções propostas pela formação de profissionais docentes podem transformar os 

conhecimentos que os próprios professores têm a respeito de suas práticas de ensino de leitura e 

escrita na escola, a fim de investigar os ajustes a serem efetuados na relação entre formadores e 

formados. Na conclusão do artigo, Andrade (2007) afirma que “se queremos formar alunos 

leitores na escola básica, é preciso considerar processos possíveis para os professores se verem 

antes como produtores de linguagem” (p. 142). 

 Na publicação, fruto da temática do XV ENDIPE: Convergências e Tensões no Campo da 

Formação e do Trabalho Docente: Alfabetização e Letramento, publicado na Coleção Didática e 

Prática do Ensino, encontramos o artigo de Frade (2010), que apresenta uma reflexão sobre as 

tensões que permeiam a alfabetização e o letramento, destacando a questão da formação 

continuada no Brasil como fruto da própria tensão entre os temas. Segundo a autora, o direito à 

formação continuada veio ganhando força desde a década de 80, pois os professores, as escolas e 

os sistemas de ensino passaram a questionar o fracasso na alfabetização e, por conseguinte, a 

                                                 
1 Apresentado no Capítulo 3.1, p. 18. 



17 
 

 
 

forma de organização das escolas, os conteúdos e os materiais didáticos utilizados nos anos 

iniciais da Educação Básica. Vale ressaltar que a observação da autora relaciona o tema da 

alfabetização à formação continuada, revelando um caráter quase seqüencial entre ambos e, 

curiosamente, dialogando com o objetivo da presente pesquisa, que articula a alfabetização, a 

formação e os saberes docentes. 

 Em um segundo artigo, ainda na mesma publicação, Frade (2010) reflete sobre a 

experiência da formação continuada que tem sido desenvolvida pelo CEALE (Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita – UFMG). Nessa reflexão, a autora destaca a questão dos saberes 

docentes e a importância de se considerar a capacidade leitora e a formação cultural do professor. 

Por fim, destacamos o artigo de Morais (2010) que, a partir de um balanço das últimas três 

décadas, observa lacunas nas pesquisas sobre as teorias de alfabetização e letramento, 

denunciando a necessidade de maior investimento em pesquisas que se debrucem sobre as 

dificuldades de aprendizagem e o ensino diversificado no processo de alfabetização e a relação 

ensino e aprendizagem da língua na educação infantil.  
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3. Fundamentação 

 

 

 A fim de que se compreenda e caracterize os saberes necessários ao exercício do ensino em 

alfabetização, no intuito de subsidiar o processo de formação do professor alfabetizador, a 

presente pesquisa estrutura-se em quatro eixos de fundamentação que contemplam o objetivo da 

mesma: alfabetização e letramento; o professor em formação; o professor alfabetizador em 

desenvolvimento profissional e os saberes necessários ao professor alfabetizador. 

 

3.1 – Alfabetização e Letramento 

 

 A partir deste momento, faz-se necessário especificar o conceito e o sentido de 

alfabetização empregado ao longo da pesquisa. Para tanto, devo também me utilizar do conceito 

de letramento apresentado por Soares (2006) e outros autores, já que amplia a idéia de “ensinar a 

ler e a escrever”, vai além da mera alfabetização, designada de modo “insuficiente” até os dias de 

hoje. Embora, segundo Mortatti (2007), não se tenha abandonado o termo alfabetização e nem 

tampouco tenha se criado um consenso sobre o uso do letramento, o presente estudo, ao se 

utilizar do conceito de alfabetização pretende aproximá-lo do conceito de letramento, 

diminuindo a distância entre ambos.  

O questionamento presente atualmente, baseado na reunião de diferentes concepções 

dedicadas ao tema, promove um debate teórico. Ao caracterizar uma discussão na 

contemporaneidade, na tentativa de ampliar a compreensão sobre o ensino da língua escrita, 

podemos nos perguntar: os termos são excludentes, se privilegiamos o uso restrito de um deles? 

Um conceito substitui o outro? Ou, podemos falar em alfabetização e letramento como dois 

conceitos independentes?  
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Historicamente, os conceitos de alfabetização e letramento nasceram e se consolidaram de 

formas distintas, mas, atualmente, a polêmica em torno desses dois temas configura o foco de 

discussão para muitos autores, que se dedicam a eles concomitantemente. Para Leite (2010), “não 

é mais possível falar em alfabetização sem se referir ao letramento, e vice-versa” (p.33). Tfouni 

(2010), ao explicar a ligação indissolúvel entre os termos escrita, alfabetização e letramento, 

considera um conjunto que se relaciona de forma semelhante àquela do produto e do processo: 

“enquanto os sistemas de escrita são um produto cultural, a alfabetização e o letramento são 

processos de aquisição de um sistema escrito” (p. 11). Para a autora, no entanto, a alfabetização 

se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo (ou um grupo deles) e o letramento se dedica a 

aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. Postulados segundo Magda Soares, os termos 

letramento e alfabetização são processos de naturezas distintas; por outro lado, conforme 

postulado por Emilia Ferreiro, os termos correspondem a um único processo, mais amplo, como 

descrito mais a seguir.  

Segundo Mortatti (2006), é no final da década de 1910 que o termo alfabetização começa 

a ser utilizado no Brasil, referindo-se ao ensino da leitura e da escrita. Nesse momento da 

história, vive-se uma disputa entre os métodos de ensino, fruto das discussões em torno das 

questões didáticas: como ensinar e a quem ensinar. Em seguida, as discussões em torno dos 

métodos de ensino cedem lugar para o processo de aprendizagem da criança; a preocupação 

central do ensino da leitura e da escrita passa a ser o como se aprende, silenciando as questões de 

ordem didática e, ainda, segundo a autora, “criando-se um certo ilusório consenso de que a 

aprendizagem independe do ensino” (Idem, ibidem).  

“O construtivismo se apresenta não como um método novo, mas como uma 
‘revolução conceitual’, demandando, dentre outros aspectos, abandonarem-se as 
teorias e práticas tradicionais, desmetodizar-se o processo de alfabetização e se 
questionar a necessidade das cartilhas” (MORTATTI, 2006, p.10).  

Ao analisar a evolução da investigação sobre alfabetização escolar, é possível definir, em 

linhas gerais, três períodos, segundo o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores do 

Ministério da Educação (2001). Semelhante ao descrito por Mortatti (2006), no primeiro período, 

configurado pela disputa metodológica, supunha-se que a ocorrência de fracasso escolar estava 

intimamente relacionada com o uso de métodos inadequados. Já no segundo período, no auge dos 

anos 1960, o fracasso escolar era associado ao próprio aluno; procurava-se compreender o que 
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havia de errado com as crianças que não aprendiam. Por fim, o terceiro período, iniciado em 

meados dos anos 1970, configurou uma investigação para tentar compreender como aprendem os 

que conseguem aprender a ler e escrever sem dificuldade. Podemos dizer que, atualmente, a 

preocupação se debruça sobre como ensinar e aprender numa sociedade letrada, como alfabetizar 

numa sociedade que se organiza fundamentalmente por meio de práticas escritas. Nesse contexto, 

o termo letramento dialoga com as características do quarto período de alfabetização no Brasil, 

trazendo à tona as necessidades e os limites de alfabetizar e/ou letrar. 

A explicação para o aparecimento dos dois conceitos pode ser resumida na ideia de que o 

surgimento de um está intimamente ligado ao surgimento do outro. Quando, no Brasil, falava-se 

somente em alfabetização, outra palavra, designada para o mesmo fim, era utilizada pela língua 

inglesa, literacy. O termo inglês começou a chegar ao Brasil no início da década de 1980 e a sua 

incorporação foi marcada por uma falta de consenso, devido à tentativa de interpretação de 

diversas abordagens teóricas. A disseminação do termo se deu a partir de meados de 1990 e hoje 

já se encontra “popularizada” entre educadores e formadores.  

Assim, o termo letramento surgiu em um período em que a alfabetização passava por 

profundas mudanças, dadas as necessidades teóricas e pedagógicas. Nesse momento, a concepção 

de escrita, focada no código, cedia lugar a uma nova concepção de escrita, focada no processo 

simbólico. Para Soares (2006), o termo letramento surgiu na tentativa de caracterizar um 

fenômeno novo, contrário ao analfabetismo presente desde o Brasil Colônia e que, portanto, 

configurasse a incorporação prática da leitura e da escrita mais presentes na contemporaneidade, 

vista a necessidade social, cultural, econômica e política. O surgimento do neologismo 

letramento, para Tfouni (2010), veio preencher a ausência de uma palavra que designasse o 

“processo de estar exposto aos usos sociais da escrita, sem, no entanto, saber ler nem escrever” 

(p. 10).  

A perspectiva de Emilia Ferreiro sobre a alfabetização defende o processo de 

representação da linguagem escrita. Para a autora (1988), “a invenção da escrita foi um processo 

histórico de construção de um sistema de representação, não um processo de codificação” (p. 12). 

Portanto, a perspectiva apresentada por Ferreiro (1988) alerta para que a aprendizagem da escrita 

não seja tomada como um processo de mera codificação e decodificação de sinais gráficos, mas 
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como um processo em que a criança ou o adulto sejam capazes de simbolizar o registro escrito. 

Nesse sentido, há uma relação de interdependência entre a escrita e a oralidade, justificando a 

influência mútua entre esses dois sistemas de representação.  

Embora a teoria desenvolvida por Emilia Ferreiro, associada ao construtivismo, tenha sido 

interpretada equivocadamente, na tentativa de “solucionar” a alfabetização escolar brasileira, a 

ênfase no papel do aluno como sujeito do processo educacional não restringia o papel do 

professor no processo de ensino-aprendizagem. Para Leite (2010), “a principal contribuição da 

teoria é a reformulação do papel do erro e a conseqüente revisão das práticas tradicionais de 

avaliação” (p. 24). Por outro lado, as críticas à teoria construtivista (desconsideração das 

dimensões lingüísticas, aleatoriedade da alfabetização, entre outras), facilitaram a ênfase em uma 

abordagem histórico-cultural, ligada a uma teoria psicológica. Nela, Vygotsky, ao propor que a 

relação sujeito-objeto é sempre mediada por agentes culturais, nos permite ressaltar a importância 

da função docente na mediação pedagógica.  

O termo alfabetização, desenvolvido pela teoria de Emilia Ferreiro, é defendido numa 

compreensão ampla, num processo indivisível de aprendizagem da língua escrita, também 

embutido de funções sociais. Para Paulo Freire, a alfabetização caracteriza um processo de 

politização, quando promovido à condição de diálogo e superado o ensino da escrita como 

código. A alfabetização, para o autor, garante o direito de voz e promove a reflexão, na medida 

em que a leitura do mundo preceda a leitura da palavra. Semelhante à visão freireana, Ferreiro 

(2002) afirma que “ler e escrever são construções sociais. Cada época e cada circunstância 

histórica dão novos sentidos a esses verbos” (p. 13). Para Duran (2009), a linha de investigação 

no campo da alfabetização, desenvolvida por Ferreiro e Teberosky (1985), reconhece a escrita 

como um domínio evolutivo e como objeto lingüístico, obrigando as escolas a repensarem suas 

metodologias de ensino. 

 Segundo Soares (2006), “a escrita traz conseqüências sociais, culturais, políticas, 

econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para 

o indivíduo que aprenda a usá-la” (p. 17). Assim, aprender a ler e escrever – tornar-se 

alfabetizado  –, altera a condição (social, econômica, cultural, política etc) do indivíduo, 
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caracterizando-o como ser letrado. Para Goulart (2006, p. 452), em termos gerais, “o letramento 

estaria relacionado ao conjunto de práticas sociais orais e escritas de uma sociedade”.  

Os diferentes pontos de vista apresentados para o uso de um dos termos e as concepções 

assumidas principalmente por Emilia Ferreiro e Magda Soares promovem uma polêmica, mas 

explicam, em parte, o grau de amplitude do processo de aquisição da língua escrita.  

Para Colello (2010, p. 91),  

“(...) enquanto Emilia Ferreiro aposta na mudança do tradicional conceito de 
alfabetização, atribuindo a ele uma dimensão mais ampla de usos e funções 
sociais, Magda Soares prefere investir no conceito de letramento como recurso 
para garantir o sentido da aquisição da escrita e a especificidade do ensino 
desta.”  

Segundo Goulart (2006), a tendência à substituição do termo alfabetização, atualmente, 

deve-se ao fato de que o mesmo está ainda muito relacionado à visão da aprendizagem como um 

processo de codificação/decodificação de sons em letras e vice-versa. Portanto, as discussões em 

torno da noção de letramento se justificam pela necessidade de ampliação do conceito de 

alfabetização, “no intuito de projetar um processo crítico de aprendizagem da leitura e da escrita 

que vá além do conhecimento da escrita e da leitura de frases e textos simples” (GOULART, 

2006, p. 453). A crítica de Tfouni (2010) ao termo alfabetização, utilizado segundo uma 

perspectiva positivista, é o caráter finito que o conceito pode carregar, descaracterizando a 

incompletude, o processo não linear da aquisição da língua escrita. Nesse sentido, seria 

necessário considerar graus ou níveis de alfabetização, já que “o movimento do indivíduo dentro 

dessa escala de desempenho, apesar de inicialmente estar ligado à instrução escolar, parece seguir 

posteriormente um caminho que é determinado, sobretudo, pelas práticas sociais nas quais ele se 

engajar” (TFOUNI, 2010, p. 17).  

 Como apresentado até agora, os fundamentos para a adoção de qualquer um dos termos 

parece semelhante, denunciando até um caráter complementar entre eles. Se, por um lado, a 

adoção restrita a apenas um deles representa uma manobra arriscada, por outro, não se pode 

confundi-los ou sobrepô-los, mas distingui-los a ponto de aproximá-los. O letramento não é 

conseqüência natural e direta da alfabetização e nem tampouco a alfabetização se restringe aos 

resultados da aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Em síntese, nenhum dos termos 
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consegue encerrar as discussões em torno da aprendizagem da língua escrita de forma 

independente. Nesta pesquisa, o desafio consiste na tentativa de conciliar os dois conceitos, a fim 

de compreendê-los e utilizá-los adequadamente. 

 Quando, portanto, nos referirmos ao professor alfabetizador, dizemos respeito àquele 

professor que promove a ação de alfabetizar e que, portanto, ensina a ler e a escrever. O termo 

alfabetização, neste sentido, é traduzido pela ação de alfabetizar, de tornar “alfabeto”. Para 

Soares (2006, p.36), “há uma diferença entre saber ler e escrever e viver na condição ou estado de 

quem saber ler e escrever” – o que caracteriza o ser letrado. Na tentativa de especificar cada 

termo, dada a indissociabilidade entre ambos, a autora procura defini-los: “alfabetização é a ação 

de ensinar/aprender a ler e a escrever. Letramento é o estado ou condição de quem não apenas 

sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (2006, p. 47). 

 As divergências conceituais decorrem de posicionamentos teóricos e políticos, mas, a 

compreensão dos significados das expressões alfabetização e letramento nos levam concordar 

com Colello (2010) e Leite (2010), quando afirmam: 

“(...) parece haver um consenso de que o sentido mais profundo do ensino da 
língua escrita é o de garantir, de maneira simultânea, o caráter simbólico da 
língua, (...) e o uso social em diferentes possibilidades de produção e 
interpretação” (COLELLO, 2010, p. 107, in ARANTES (org), 2010).  

“A alternativa óbvia é o desenvolvimento do processo de alfabetização numa 
perspectiva do letramento” (LEITE, 2010, p. 33, in ARANTES (org), 2010).  

 Assim, acreditamos que, ao valorizar o professor alfabetizador como aquele que garante a 

aprendizagem da língua, de modo a incluir e também superar a codificação, deve-se investir num 

desenvolvimento do processo de alfabetização que se utilize socialmente da língua, garantindo a 

função comunicativa. 
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3.2 – O professor em formação 

 

 O que significa dizer que o professor está em formação? Pressupõe que ele não se encontra 

em um estado fixo ou uma condição quase estática da docência. Ao contrário, pensa-se um modo 

situacional da profissão; deve-se encarar o professor num estado constante de formação, ou seja, 

ele não apenas está, dependentemente de condições internas ou externas a ele, mas o professor é 

em formação. Ser professor, ou estar sendo, pressupõe continuidade do processo formativo, 

caracteriza a intrínseca busca pela reflexão da própria prática, dado o caráter evolutivo da 

construção do saber. 

 Para Imbernón (2001, p.55),  

“a formação deve apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática 
docente, de modo a lhes permitir examinar suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo 
constante de auto-avaliação que oriente seu trabalho.”  

 Além disso, o autor também confere a legitimidade da formação à sua contribuição para o 

desenvolvimento profissional do professor, no âmbito de trabalho e de melhoria das 

aprendizagens profissionais. Se consideramos que a formação profissional somente tem validade 

e é de fato legítima na medida em que contribui com o desenvolvimento profissional do 

professor, podemos entender que todo investimento na formação inicial ou continuada repercute 

na ação do profissional que desenvolve seu trabalho e, ainda, que esta ação pode ser modificada, 

conferindo maior especificidade à profissão.  

  Faz-se necessário, portanto, dada a importância do processo formativo, conceituar o termo 

desenvolvimento profissional, entendido por Marcelo (2009, p. 09) “como uma atitude 

permanente de indagação, de formulação de questões e procura de soluções.” Assim, o processo 

de desenvolvimento profissional deve caracterizar-se pela consciência e intencionalidade (Placco, 

2006) do professor, de modo a beneficiar os pares, os alunos e a própria instituição, contribuindo 

para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. Para o autor, o desenvolvimento 

profissional pretende provocar mudanças nos conhecimentos e crenças dos professores. Por sua 

vez, a mudança nos conhecimentos e crenças provoca uma alteração das práticas docentes em 
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sala de aula e, consequentemente, uma provável melhoria nos resultados da aprendizagem dos 

alunos. 

Para, portanto, se efetivar um processo de ensino-aprendizagem com garantias de 

qualidade, é preciso que o professor tenha a crença de que o conhecimento não se esgota em 

determinado autor ou momento histórico, que o conhecimento é sujeito às possibilidades de um 

novo conhecimento e que, portanto, os saberes provenientes da docência são construídos de 

acordo com determinado contexto. Parte daqui a necessidade de questioná-los, conservá-los e 

reelaborá-los constantemente, de acordo com as prioridades da educação num dado momento. 

Segundo Tardif (2008), podemos considerar o saber dos professores como temporal, e isto 

significa dizer, de modo geral, que ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 

progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente. Nesse sentido, o 

profissional da educação comprometido, à medida que ensina, aprende e à medida que incorpora 

o conhecimento, busca um novo processo de aprendizagem e amadurecimento. Encarar a 

concepção do desenvolvimento profissional como contínuo significa enxergar o professor como 

sujeito em evolução e desenvolvimento constantes e não concebido como produto acabado.  

Dessa forma, “para se continuar a dar uma resposta adequada ao direito de aprender dos 

alunos, teremos (professores, educadores, formadores) de fazer um esforço redobrado para 

continuar a aprender” (MARCELO, 2009, p. 08). O professor, não obstante, pode conscientizar-

se da responsabilidade do próprio processo formativo, pois a aprendizagem dos alunos depende 

principalmente do que eles sabem e de como ensinam, justificando a influência direta da ação 

docente no processo de aprendizagem de seus alunos e na eficácia da escola. Para Canário 

(1998), “reconhecer que a relação professor-aluno impregna a totalidade da ação profissional 

implica reconhecer, também, que os professores, necessariamente aprendem no contato com os 

alunos e serão melhores professores quanto maior for a sua capacidade para realizar essa 

aprendizagem” (p. 21). O processo formativo do profissional da educação insere, dessa forma, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem para desenvolver a capacidade de ensinar.  

Se, atualmente, é consenso de que é preciso haver uma formação em serviço numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e que esta formação seja baseada na investigação 

por um trabalho em equipe, é necessário encarar o próprio professor como foco do processo de 
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formação docente. Ao fazer isto, ressaltamos a necessidade de os professores ocuparem o 

principal lugar na formação dos seus colegas, tendo a prática como principal ferramenta de 

reflexão. Para Nóvoa (2009, p. 17), “é preciso passar a formação de professores para dentro da 

profissão.” Assim, o autor nos alerta para que a prática da formação de professores problematize 

a própria ação docente e o trabalho escolar, concretizando “uma maior presença da profissão na 

formação” (Idem, p. 19).  

Por outro lado, “a aprendizagem ao longo da vida justifica-se como direito da pessoa e 

como necessidade da profissão, mas não como obrigação ou constrangimento” (NÓVOA, 2009, 

p. 23). Assim colocada, a formação de professores não pode ser um complicador do cotidiano 

docente, alimentando o discurso da desatualização dos professores, mas, sim, caracterizar um 

trabalho coletivo baseado no diálogo profissional. Aproximar-se da realidade escolar dá 

significado à formação e a insere no desenvolvimento profissional docente, na medida em que 

justifica sua função e dá voz ao professor que reflete sobre o próprio trabalho.  

 

 

3.3 – O professor alfabetizador em desenvolvimento profissional 

 

 

O professor em alfabetização tem, na formação inicial, elementos que deverão orientá-lo 

no desenvolvimento de sua profissão. Assim como os alunos em formação profissional esperam 

que o curso de Pedagogia os instrumentalize minimamente, possibilitando reflexões e 

estimulando a busca por elementos que fundamentem sua prática, também os professores 

formadores devem esperar que o futuro docente responsabilize-se conscientemente pelo processo 

de ensino e aprendizagem de seus alunos. O exercício da profissão docente sofrerá os reflexos da 

formação inicial, já que as relações professor-aluno percorrerão todo o processo de 

desenvolvimento profissional. 
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A partir de um breve resgate histórico, a fim de propiciar maior compreensão sobre a 

profissionalização do professorado, Nóvoa (1999) retoma o papel das instituições de formação na 

elaboração dos conhecimentos pedagógicos. O autor confere às mesmas um lugar central na 

produção e reprodução do corpo de saberes da profissão docente, salientando, por fim, que, além 

de formarem professores, as instituições produziram a profissão docente.  

Para Imbernón (2001),  

“a formação inicial é muito importante, já que o conjunto de atitudes, valores e 
funções que os alunos de formação inicial conferem à profissão será submetido a 
uma série de mudanças e transformações em consonância com o processo 
socializador que ocorre nessa formação inicial. É ali que se geram determinados 
hábitos que incidirão no exercício da profissão” (p.55).  

Concordando com o autor, a formação inicial corresponde a um período determinante no 

exercício da função docente e, portanto, deve ser dada a devida atenção a esta etapa do processo 

formativo, no sentido de empregar maiores esforços às questões da qualidade e fidelidade às 

necessidades do ensino. 

No entanto, o que se observa, atualmente, é uma crise entre o que se espera da formação 

inicial e o que ela fornece enquanto formadora, ou seja, parece não haver coerência entre as 

expectativas da formação inicial e sua efetiva função, acarretando uma lacuna na formação do 

futuro professor. Além das críticas à formação inicial quanto à organização burocratizada e à 

fragmentação do conhecimento, revela-se a fragilidade da formação prática, que se traduz, 

principalmente, na dicotomia existente entre a teoria e a prática dos próprios cursos de formação 

de professores. Segundo Tardif (2008), os cursos de formação de professores são idealizados 

segundo um modelo aplicacionista, no qual os alunos, após assistirem aulas baseadas em 

disciplinas, durante, pelo menos, três anos, cumprem estágios para “aplicarem” os conhecimentos 

adquiridos. Quando, no entanto, esses alunos terminam a formação inicial para se dedicarem ao 

ofício na prática, percebem que os conhecimentos adquiridos não tem aplicação satisfatória ou 

eficiente à ação cotidiana.  

As queixas mais recorrentes atualmente sobre a formação de professores recaem 

principalmente sobre o distanciamento existente entre a formação e a realidade educacional. 

Tardif (2008) ainda denuncia as muitas teorias que foram concebidas com pouca relação e/ou 
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aplicação para as situações educacionais concretas. Nesse sentido, o autor (2008, p. 273-276) 

propõe algumas mudanças à formação de professores, no intuito de reconstituir os fundamentos 

epistemológicos da profissão docente.  

A primeira delas consiste na promoção de um trabalho colaborativo entre pesquisadores 

universitários e professores para elaboração de um repertório de saberes profissionais. A segunda 

mudança diz respeito à criação de dispositivos de formação, de ação e de pesquisa que sejam 

úteis para a prática profissional docente. A terceira proposta consiste na quebra da lógica 

disciplinar nos cursos de formação profissional, de modo a evitar a fragmentação dos saberes. Por 

fim, a última mudança proposta por Tardif (2008), denominada pelo próprio autor como a de 

maior caráter urgencial, consiste na pesquisa e reflexão crítica dos professores universitários 

sobre suas próprias práticas de ensino. 

Parece-nos lógico que tais mudanças repercutiriam de forma bastante positiva sobre o 

trabalho de professor e, principalmente, sobre a aprendizagem do aluno. Se imaginarmos maior 

aproximação entre a pesquisa e a sala de aula, maior utilidade dos dispositivos de formação, 

maior socialização profissional e maiores possibilidades de problematização da função docente, 

diminuindo o abismo existente entre nossas “teorias professadas” e nossas “teorias praticadas” 

(TARDIF, 2008, p. 276), podemos concluir que a formação profissional docente contribuiria de 

forma mais concreta para tornar nítida a relação dos professores com os saberes utilizados no 

exercício da própria profissão, desmistificando representações e possibilitando maior apropriação 

dos conhecimentos profissionais por parte dos professores.   

Para Canário (1998), não é na formação inicial que o essencial – a aprendizagem 

profissional de professores – se decide, e sim no espaço escolar. Segundo o autor, portanto, o 

professor em formação tem, na própria prática, elementos que o qualificarão e espaço para 

produção de competências. Por outro lado, é preciso alertar para a importância da reflexão crítica, 

uma vez que a experiência só é plenamente formadora quando o próprio sujeito implica a 

aprendizagem na sua ação. É portanto, a partir da experiência, da atividade prática, em contexto, 

que os saberes profissionais são construídos. 
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De acordo com Imbernón (2001, p. 67), “é num contexto específico2 que o conhecimento 

profissional se converte em um conhecimento experimentado por meio da prática, ou seja, o 

trabalho (...)”. Nesse espaço, o professor deve, além de “praticar uma teoria”, “teorizar a prática”, 

num aperfeiçoamento mútuo, a fim de legitimar o conhecimento profissional, justificando e 

fundamentando a ação pedagógica. É no espaço de trabalho também que o professor, 

reconhecendo-se como sujeito do conhecimento, deve (ou pelo menos, deveria ter o direito de) 

determinar os conteúdos e formas da educação, participando efetivamente, como autor, dos 

saberes necessários ao exercício de sua profissão. 

Por meio da reflexão da própria prática, o professor pode elaborar conhecimentos da 

prática, junto aos pares, efetivando seu processo formativo caracterizado como permanente. 

Porém, um obstáculo que se observa é a limitação da aplicação de competências técnicas que, 

muitas vezes, isola o professor do trabalho colaborativo, impedindo que o mesmo construa um 

conhecimento profissional coletivo. Os processos de formação permanente dos professores 

devem propiciar a reflexão coletiva da prática docente, a fim de desenvolver a capacidade de 

aprender a interpretar e compreender a educação de forma comunitária.  

Concordando com Imbernón (2001, p. 69), “já não podemos entender a formação 

permanente apenas como atualização científica, pedagógica e cultural do professor, e sim 

sobretudo como a descoberta da teoria para organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se 

preciso.” Cabe ao professor engajado, nesse sentido, equilibrar a teoria e a prática, a fim de que 

uma sustente, fundamente e justifique a outra. 

 

 

3.4 – Saberes necessários ao professor alfabetizador 

 

A configuração de um corpo de saberes específicos da profissão docente, segundo Nóvoa 

(1999) foi progressivamente sendo construída desde o século XVII. Em uma retrospectiva 
                                                 
2 Que aqui destaco como podendo ser a escola. 
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histórica sobre a profissionalização do professorado, o autor retoma o papel das instituições de 

formação na elaboração dos conhecimentos pedagógicos, conferindo às mesmas um lugar central 

na produção e reprodução do corpo de saberes da profissão docente e, ainda salienta que, além de 

formarem professores, as instituições produziram a profissão docente.  

Ao resgatar também historicamente a questão da formação dos professores no contexto 

brasileiro, Saviani (2009) expõe que, no decorrer dos anos e no contexto da Escola Normal 

(formadora de professores primários) e da Universidade (formadora de professores secundários), 

configuraram-se dois modelos de formação de professores: um primeiro que privilegiava o 

domínio dos conteúdos da área de conhecimento e um segundo que se debruçava sobre o preparo 

pedagógico-didático. O desafio atual, enfrentado pelas instituições formadoras, é articular forma 

e conteúdo na formação dos professores, ou seja, preparar pedagógica e didaticamente o 

professor e também, especificamente, de acordo com determinada área de conhecimento. 

Quais seriam, então, os conteúdos específicos e o preparo pedagógico-didático referentes 

à alfabetização e necessários ao professor alfabetizador? Ou, como diria Tardif (2008), “quais são 

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

diariamente, nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as suas diversas 

tarefas?” (p. 09). Durante o processo de pesquisa e mediante os dados coletados e analisados, o 

presente estudo pretendeu repensar a formação dos professores, enquanto elemento do 

desenvolvimento profissional, levando em conta seus saberes e as condições em que são 

produzidos, já que devemos considerar as realidades específicas de seu trabalho cotidiano. Para, 

portanto, responder às questões colocadas acima, é preciso, antes de mais nada, vincular a 

questão dos saberes docentes ao contexto, ao trabalho realizado cotidianamente pelos professores 

de profissão e às múltiplas dimensões do ensino. 

 Assim como, para Tardif (2008), não se pode falar do saber sem relacioná-lo com os 

condicionantes e com o contexto de trabalho, situando-o ao estudo da profissão docente, de sua 

história e de sua situação dentro da escola e da sociedade, para Placco (2006), a dimensão dos 

saberes para ensinar caracteriza-se como uma das dimensões necessárias para que o sujeito em 

formação se desenvolva consciente e intencionalmente. Dessa forma, dada a ocorrência 

simultânea e alternada das múltiplas dimensões (formação técnica, humano-interacional, ético-
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política, crítico-reflexiva, entre outras), os saberes para ensinar cumprem indispensável função na 

construção e constituição do profissional inteiro. 

 Para a autora, além dos saberes didático-pedagógicos e metodológicos,  

“(...) esta dimensão abrange: o conhecimento que os professores têm 
sobre seus alunos, sobre sua origem social, sobre suas experiências 
prévias, sobre seus conhecimentos anteriores, sobre sua capacidade de 
aprender, sobre sua inserção na sociedade, suas expectativas e 
necessidades” (PLACCO, 2006, p. 257).  

Ao estudar os saberes e práticas do professor alfabetizador, deve-se, portanto, levar em 

consideração os múltiplos determinantes que afetam a constituição do trabalho docente e são por 

eles afetados. Concordando com Tardif, “o saber dos professores é o saber “deles” e está 

relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história 

profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com outros atores escolares na 

escola” (2008, p. 11). 

Vista a abrangência desses fatores, mencionados pelos autores acima, e o significado 

destes ao estudo dos saberes docentes e dado o seu caráter plural (proveniente de diferentes 

fontes), é preciso agora relacioná-los à prática docente, ao efetivo trabalho do professor, no qual 

ele, ao mesmo tempo, constrói e aplica esses saberes. Acredita-se, neste estudo, que os saberes 

docentes, em sua maioria, advenham da própria prática e que predominantemente nela tenham 

sentido. Acreditamos, principalmente, que os saberes docentes são, guardadas as influências das 

diferentes fontes (formação profissional, experiência escolar etc), desenvolvidos durante a prática 

profissional docente. Para Tardif (2008), “as múltiplas articulações entre a prática docente e os 

saberes fazem dos professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande 

parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a 

sua prática” (p.39). 

Neste momento, acreditamos ter apresentado a relevância da questão dos saberes para o 

nosso estudo. Assim, ao privilegiar o processo de alfabetização do aluno, colaborando com o 

formador em questão para que este desenvolva um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com os alunos, o presente estudo recorre também às contribuições das pesquisas de 
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Emilia Ferreiro que, ao contrário da investigação do “como se ensina”, debruçaram-se 

principalmente no “como se aprende”. Assim, conhecer o processo de aprendizagem do aluno, 

valorizando a capacidade de escuta ao aluno, é de grande valia ao professor que busca alfabetizar 

plenamente. 

 Semelhante à investigação de Emília Ferreiro, que tem como foco de estudo o aluno e sua 

aprendizagem, também Rui Canário (1998), ao centrar seu olhar no ensino do professor, lança o 

desafio do “como se aprende a ensinar”. Para o autor, é no espaço escolar que os professores 

aprendem a sua profissão.  

“Essa aprendizagem corresponde a um percurso pessoal e profissional de cada 
professor, no qual se articulam, de maneira indissociável, dimensões pessoais, 
profissionais e organizacionais, o que supõe a organização permanente de muitas 
e diversificadas formas de aprender.” (CANÁRIO, 1998, p.09).  

Ensinar pressupõe, dessa forma, aprender a fazê-lo. Se o professor aprende a ensinar, 

concluímos que ele detém um conjunto de saberes para tanto, os quais são aprendidos a partir de 

suas experiências pessoais e profissionais, fruto da sua história de vida, da sua escolaridade, da 

sua formação e do desenvolvimento profissional de sua função.  

Cada professor, dessa forma, se utiliza de estratégias próprias de aprendizagem, ou 

melhor, todo professor, em sua particularidade, aciona mecanismos próprios de apreensão dos 

saberes. A aquisição do saber-ensinar passa inicialmente pelas experiências familiares e escolares 

anteriores à formação inicial, dada a importância atribuída pelos próprios professores. “Antes 

mesmo de começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, o que 

é o ensino, por causa de toda a sua história escolar anterior” (TARDIF, 2008, p. 20). Assim, 

pode-se concluir que existe um saber herdado da própria experiência escolar e que, embora o 

professor se constitua em formação universitária e profissional, este saber persiste através do 

tempo e o acompanha ao longo da carreira.  

Nesse sentido, ao pensar o professor alfabetizador, podemos levar em consideração a 

influência do próprio processo de alfabetização, dada a relação existente entre a escolarização do 

professor e sua prática como educador. Para Celani (2002), “muitas vezes, as formas pelas quais 

aprendemos determinam, em parte, as formas pelas quais ensinamos (...). Somos capazes de 
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identificar, na nossa prática educativa, as várias práticas de nossos ex-professores e educadores” 

(Celani, apud Kaneoya, 2008, p. 172). Nessa perspectiva, a partir das experiências 

alfabetizadoras vividas e da formação acadêmica dos professores, é possível estabelecer 

evidências, reproduções de modelos e paradigmas, críticas às práticas, resgate de saberes, 

espelhamento às referências (significativas ou não), enfim contradição ou conivência à própria 

formação experienciada. 

Segundo Tardif (2008), o saber dos professores é um saber social, pois é partilhado por 

um grupo de professores; é orientado, utilizado e legitimado por um sistema educacional; se 

manifesta através de uma prática social; é sujeito à evolução do tempo e da história e, finalmente, 

se caracteriza como um processo em construção, por ser adquirido no contexto de uma 

socialização profissional. Por outro lado, o próprio autor nos alerta para os perigos do 

“sociologismo”, ao tentarmos representar os saberes docentes: não devemos considerar a 

construção do saber como uma produção social em si mesmo, desconsiderando o que os 

professores são, fazem, pensam e dizem nos espaços de trabalho cotidiano. 

“O saber dos professores não é o “foro íntimo”, povoado de representações 
mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros 
(alunos, colegas, pais, etc.), um saber ancorado numa tarefa complexa (ensinar), 
situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa 
instituição e numa sociedade” (TARDIF, 2008, p. 15). 

 A necessidade de compreender o saber dos professores em íntima relação com o trabalho 

desenvolvido na escola e na sala de aula justifica o fato de que as relações dos professores com os 

saberes nunca são estritamente cognitivas, ou seja, é, principalmente, no ambiente de trabalho 

que os saberes são produzidos e modelados. Isso talvez explique a questão da diversidade dos 

saberes docentes, pois, no próprio exercício do trabalho, é reunido um conjunto de 

conhecimentos de natureza e fontes variadas. Segue, nesse sentido, a elaboração de um quadro 

que apresenta a classificação dos saberes quanto à sua natureza, segundo Tardif (2008). 
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Quadro I 

PLURAL Variados saberes se originam de fontes 

variadas. 

COMPÓSITO Comportam uma combinação variável de 

elementos, não somente diversificados, mas, 

seguidamente contraditórios. 

HETEROGÊNEO Reúnem saberes de naturezas completamente 

distintas (competências, saber-fazer, saber-ser, 

posturas, valores etc). 

HIERÁRQUICO Manifestam-se em diferentes níveis e de acordo 

com as exigências de cada situação. 

INTERATIVO E RELACIONAL São produzidos nas diferentes interações que 

os professores estabelecem na realização do 

seu trabalho. 

(BORGES, 2004, p. 68) 

Considerada a natureza do saber docente, é relevante compreender a origem dos saberes 

docentes, segundo quatro fontes identificadas por Tardif (2008). A partir dessa identificação 

(modelo de análise baseado na origem social), Tardif (2008) propôs ainda um segundo modelo 

tipológico para identificar e classificar os saberes dos professores, apresentado posteriormente e 

utilizado no momento de análise da presente pesquisa3.  

A primeira das fontes diz respeito aos saberes da formação profissional, ou seja, os 

saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores são os chamados saberes 

profissionais. Esses saberes provêm dos conhecimentos produzidos pelas ciências da educação e, 

uma vez incorporados à prática docente, mobilizam os saberes pedagógicos. Apresentados 

também como doutrinas pedagógicas, os saberes pedagógicos “são incorporados à formação 

                                                 
3 Cap. 5 – Apresentação e Análise dos Dados, p. 44. 
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profissional dos professores, fornecendo, por um lado, um arcabouço ideológico à profissão e, 

por outro, algumas formas de saber-fazer a algumas técnicas” (TARDIF, 2008, p. 37).  

Além dos saberes profissionais e pedagógicos, existem também os saberes disciplinares 

(ou saberes das disciplinas), incorporados pela prática docente como saberes sociais definidos e 

selecionados pela instituição universitária. Esses saberes correspondem aos diversos campos do 

conhecimento, encontrados sob a forma de disciplinas no interior das faculdades. Mas é no 

exercício de sua profissão que os professores se apropriam dos “saberes sociais a serem 

transmitidos às gerações futuras” (BORGES, 2004, p. 66), os chamados saberes curriculares, 

que são apresentados concretamente sob a forma de programas escolares que os professores 

devem aprender e aplicar. Os projetos pedagógicos ilustram um exemplo de saber curricular, já 

que compreendem um conjunto de objetivos, conteúdos e métodos a ser efetivamente colocado 

em prática pelo professor, no decorrer de seu trabalho.  

Por último, existem os saberes experienciais (ou da experiência), assim nomeados por 

Tardif (2008) por caracterizarem os saberes desenvolvidos pelos próprios professores no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão, baseados, portanto, em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados” (TARDIF, 2008, p. 39). Chamados também de saberes práticos, os saberes 

experienciais não provêm das instituições de formação nem dos currículos e são incorporados à 

experiência individual e coletiva. Tais saberes formam um conjunto de representações 

necessárias para que os professores interpretem, compreendam e orientem sua prática 

profissional. 

No exercício cotidiano de sua função, os professores lidam com situações que os obrigam 

a desenvolver estratégias para enfrentamento e/ou solução de problemas. Esse exercício formador 

exige que o professor desenvolva habilidade pessoal e até mesmo capacidade de improvisação, 

manifestadas “através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo 

trabalho cotidiano” (TARDIF, 2008, p. 49). Segundo Borges (2004), é nos saberes da experiência 

que o conjunto de saberes são amalgamados, ou seja, o professor aciona, no trabalho, os saberes 

incorporados e os reúne no âmbito das saberes da experiência.  
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“Os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a 
partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade 
com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste 
sentido, os saberes experienciais não são saberes como os demais; são, ao 
contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, “polidos” e 
submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 
2008, p. 54). 

No mais, para Tardif (2008, p. 43), “saber alguma coisa não é mais suficiente, é preciso 

também saber ensinar. O saber transmitido não possui, em si mesmo, nenhum valor formador; 

somente a atividade de transmissão lhe confere esse valor.” Nesse sentido, “o ato de aprender se 

torna mais importante que o fato de saber.” (IDEM, ibidem) Assim, acredita-se, neste estudo, que 

o professor, em seu processo formativo, tem de estar disponível à capacidade de aprender, para, 

por conseguinte, disponibilizar sua capacidade de ensinar.  
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4. Procedimentos Metodológicos 

 

 

4.1 - Sujeito 

  

A presente pesquisa foi realizada com uma professora alfabetizadora4 que atua no 

primeiro ano do Ensino Fundamental, no qual a criança inicia por volta dos seis anos de idade. A 

professora entrevistada, nomeada Professora A, tem 33 (trinta e três) anos, leciona no primeiro 

ano do Ensino Fundamental nos dois períodos (matutino e vespertino), cumprindo em torno de 50 

(cinqüenta) horas semanais, em uma escola particular da zona sul do município de São Paulo. A 

professora tem, em sua formação, a conclusão do magistério, a graduação em Pedagogia e a pós-

graduação lato sensu – especialização para o Ensino Fundamental, dentre outros cursos 

desenvolvidos ao longo da carreira. Leciona há 14 (quatorze anos), destinados exclusivamente ao 

ensino da alfabetização e cumpre jornada de trabalho nesta escola em que foi realizada a 

pesquisa, há 10 (dez) anos. A entrevista foi concedida pela referida professora, mediante 

apresentação e autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido5.  

O objetivo da entrevista foi refletir sobre o processo de formação, bem como reconhecer 

as necessidades formativas do sujeito em questão, compreendendo e caracterizando os saberes e 

práticas fundamentais à sua função. A entrevista da professora, realizada na própria escola onde 

leciona, trouxe dados relevantes para o alcance dos objetivos, pela riqueza da experiência da 

entrevistada e sua abertura à reflexão sobre esta. Houve possibilidade de outros contatos, em 

observações ou entrevistas recorrentes, mas isto não se fez necessário. Esta decisão de manter 

apenas uma entrevista, ademais, foi decorrente de orientação da própria banca, no momento da 

qualificação, que reconheceu a riqueza da entrevista realizada e sugeriu a manutenção da mesma 

para compor os dados da presente pesquisa. 

                                                 
4 Caracterizada no capítulo 3.1 – Alfabetização e Letramento, pág. 18. 
5 Vide capítulo 10.3, Anexo III, pág. 116. 
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A Professora A leciona no 1º ano do Ensino Fundamental em função das orientações 

advindas da Lei nº 11.274, publicada em 2006, em que o Ministério da Educação determina que o 

Ensino Fundamental, antes com oito séries, passe a ter nove anos – os alunos entram na escola e 

iniciam sua alfabetização aos seis anos, ao invés dos sete. A implantação progressiva do Ensino 

Fundamental de nove anos tem como objetivo, segundo a Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação, assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, 

com maiores oportunidades de aprendizagem (2007, p. 07). 

Considerando que o prazo para a implementação da nova lei, para os municípios, estados 

e Distrito Federal, era, até 2010, os professores alfabetizadores tiveram um curto período de 

tempo para perceber o aluno de faixa etária menor e com uma fase do processo de aprendizagem 

diferente. É importante ressaltar que as garantias da qualidade do ensino não dependem da 

transferência de conteúdos e atividades da antiga primeira série para as classes com crianças de 

seis anos, mas de conceber uma nova estrutura de organização e pertinência dos conteúdos em 

um Ensino Fundamental de nove anos, empregando mais eficazmente o tempo escolar.  

 

 

4.2 – Contexto 

 

 O contexto de realização da entrevista é uma escola particular, situada na zona sul do 

município de São Paulo. A escola caracteriza-se como confessional, de educação laica, tem 50 

(cinqüenta) anos de existência e oferece cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Bilíngüe e EJA, nos períodos: meio período, semi-integral e integral. Conta com 

um departamento cultural que visa dar suporte à coordenação pedagógico-educacional nos 

estudos do meio, eventos e palestras e de uma assessoria de imprensa própria. Num terreno de 

aproximadamente 18.000 m², conta com uma infra-estrutura com: academia, berçário, cantina, 

galeria de artes, marcenaria, quadras poliesportivas, capela, museu, laboratórios, biblioteca, 

ambulatório, auditório, dentre outros espaços. Oferece cursos extras (esportes e música), 
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atividades diferenciadas (teatro, catequese, crisma), desenvolve projetos ambientais e sociais. O 

critério para a escolha da escola em que a referida professora exerce a sua função obedece a um 

caráter prático, devido à possibilidade de acesso à mesma, mediante contato com a Diretora do 

colégio. A realização da entrevista nesta escola foi consentida, portanto, pela direção do colégio, 

à qual foi encaminhada carta de solicitação6.  

 

4.3 – Coleta de dados 

 

Como recurso para a coleta de dados, foi utilizada, primeiramente, a entrevista semi-

estruturada com a professora citada, responsável pela fase de alfabetização escolar. Mediante 

aplicação do instrumento, esperava-se que a entrevistada pudesse “organizar idéias e construir um 

discurso que caracterizaria o caráter de recorte das experiências vividas” (SZYMANSKI, 2010, 

p.14). A entrevista semi-estruturada, segundo Minayo (2009), “combina perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada” (p. 64). Por isso, pode-se dizer que a aplicação desse instrumento 

gozou de relativa flexibilidade, permitindo a obtenção de informações construídas no diálogo 

com o indivíduo entrevistado e que tratavam, portanto, da reflexão do próprio sujeito sobre a 

realidade que vivencia. Embora obedecendo a um roteiro previamente elaborado, a entrevista 

revelou a necessidade de formulação de questões adicionais7, a fim de esclarecer determinados 

aspectos no decorrer da mesma. 

As vantagens do recurso metodológico mencionado, entendido como situação de 

interação social, são: possibilidade de acesso a informações que vão além do esperado, 

possibilidade de esclarecer aspectos da entrevista no decorrer do processo; acesso a pontos de 

vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação. Para garantir o registro 

fidedigno das entrevistas, utilizamos o instrumento de gravação da conversa e, para garantir a 

integridade do registro, obtivemos o consentimento dos interlocutores. A entrevista foi realizada 

                                                 
6 Vide capítulo 10.3, Anexo II, pag. 115. 
7 Precisamente as questões: 04, 06, 08, 09, 15, 17, 18 e 20. Cap. 10.4, Anexo IV, p. 117. 
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pela própria pesquisadora, em períodos definidos com a professora e com equipe gestora da 

instituição escolar.  

A entrevista selecionada foi necessariamente acompanhada de outra técnica de coleta de 

dados, a fim de garantir o aprofundamento da análise, o que caracteriza o segundo momento da 

coleta de dados, - a observação -, entendida como “um método que, em si mesmo, permite a 

compreensão da realidade” (MINAYO, 2009, p. 70). Optamos por observar o contexto em que se 

dá o processo de alfabetização, objetivando identificar as estratégias de ensino e as intervenções 

da professora em sala de aula, coerentes ou não com os dados fornecidos na entrevista. Ainda 

segundo Minayo (2009), a atividade de observação também tem um sentido prático, pois permite 

ao pesquisador distanciar-se de prejulgamentos, uma vez que não o torna refém de apenas um 

instrumento de coleta de dados, rígido ou testado hipoteticamente com antecedência. Para o 

registro do trabalho de observação, foi utilizado o instrumento diário de campo, que permitiu 

trabalhar os dados coletados e articulá-los a nossos pressupostos, vinculando os fatos a suas 

representações. 

Assim, a estratégia de observação, aliada à entrevista, pretendeu ampliar a compreensão 

do trabalho do professor alfabetizador para, dessa forma, caracterizar os saberes necessários ao 

exercício de sua profissão, reconhecendo questões relevantes ou irrelevantes, reformulando 

hipóteses e compreendendo aspectos que emergiram paulatinamente no contexto escolar. 

Sabendo-se que, no trabalho qualitativo, a proximidade com os interlocutores é uma virtude e 

uma necessidade, optamos por utilizar os dois instrumentos acima mencionados, uma vez que, 

como pesquisadora, devo relativizar o espaço social de onde provenho, aprendendo a me colocar 

no lugar do outro. Os momentos de observação totalizaram aproximadamente trinta horas, 

divididas em onze dias de visitas semanais, cada uma com duas horas e trinta minutos em média 

de duração. Esses momentos poderiam, ainda, ser seguidos, quando julgado necessário, de uma 

breve entrevista gravada com a professora para esclarecimentos das estratégias de ensino, das 

intervenções adotadas e das eventuais dúvidas provindas durante o momento de observação. No 

entanto, pelo ritmo e contexto das observações, isto não se fez necessário. 

Concordando com Tardif (2008), toda pesquisa sobre o ensino tem o dever de registrar o 

ponto de vista dos professores e, uma vez que a proposta metodológica desta pesquisa pretende 
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garantir o cumprimento deste registro, esperou-se responder, neste estudo, às necessidades do 

próprio professor, entendido como um sujeito que significa a própria prática e, a partir da qual, 

estrutura e orienta suas atividades. Ainda para o autor, “a pesquisa sobre o ensino deve se basear 

num diálogo fecundo com os professores, considerados não como objetos de pesquisa, mas como 

sujeitos competentes que detêm saberes específicos ao seu trabalho” (TARDIF, 2008, p. 230). 

 

4.4.  Procedimentos de Análise dos Dados 

 

A análise de dados qualitativos, segundo Szymanski (2010), se apresenta como uma 

atividade de interpretação que consiste no desvelamento do oculto (p. 63). A partir desta 

premissa, procuramos realizar a análise dos dados de forma a esgotar as possibilidades 

interpretativas. 

As entrevistas semi-estruturadas foram transcritas, a partir da gravação e os dados de 

observação foram organizados a partir dos registros do diário de campo. Mediante leitura 

flutuante, os dados foram sistematizados: primeiramente, foram assinaladas as frases que 

sugeriam uma indicação de possível interpretação e, posteriormente, foi feito um levantamento de 

indicadores8. 

O prosseguimento para a análise dos dados foi realizado de acordo com a organização do 

saber docente defendida por Tardif (2008). Dada a pluralidade do saber docente, Tardif (2008) 

faz uma análise baseada na origem social, procurando associar a questão da natureza e da 

diversidade dos saberes dos professores à de suas fontes. Para cada saber dos professores, 

definimos uma dimensão correspondente, a fim de organizar os indicadores, levantados a partir 

da entrevista.  

Considerando que, para Tardif (2008), “os saberes profissionais dos professores são 

plurais, compósitos e heterogêneos” (p. 61) e que “o saber profissional está, de certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
                                                 
8 Quadro II, Anexo V, página 136. 
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sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc” (p. 

64), propusemo-nos a organizar a diversidade de saberes, a partir de uma tipologia que os 

identifica, classifica e relaciona com algumas dimensões que dão conta dessa abrangência, a fim 

de esgotar analiticamente o conteúdo das entrevistas. 

O quadro que se segue propõe, portanto, um modelo tipológico para identificar e 

classificar os saberes dos professores, proposto por Tardif (2008). Nele, podemos perceber 

também as fontes de aquisição dos saberes e os modos de integração no trabalho docente que nos 

permitiram elaborar, em anexo (marcado em negrito), tematizações correspondentes para 

relacioná-las ao conteúdo da entrevista, no momento de discussão dos dados.  

 

Anexo                                                   Quadro III – Os saberes dos professores9 

Tematizações 

propostas 

Saberes dos 

professores 

Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração 

no trabalho docente 

DIMENSÃO 

PESSOAL 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no 

sentido lato, etc. 

Pela história de vida e 

pela socialização 

primária 

DIMENSÃO 

ESCOLAR 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e 

secundária, os estudos 

pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-

profissionais 

DIMENSÃO DA 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Saberes provenientes da 

formação profissional 

para o magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de 

formação de professores 

DIMENSÃO Saberes provenientes dos A utilização das Pela utilização das 

                                                 
9 (TARDIF, 2008, pg. 63) 
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DISCIPLINAR E 

CURRICULAR 

programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas, etc. 

“ferramentas” de 

trabalho, sua adaptação 

às tarefas 

DIMENSÃO 

EXPERIENCIAL 

Saberes provenientes de 

sua própria experiência 

na profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, 

a experiência dos pares, 

etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional 
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5 – Apresentação e Análise dos Dados 

 

 

Considerando as propostas de Tardif, realizamos nossa análise a partir da elaboração do 

Quadro IV, que obedece à correspondência entre a tematização (dimensão relacionada aos 

saberes de Tardif), o indicador (obtido a partir das frases assinaladas10) e a fala transcrita da 

professora entrevistada.  

 

QUADRO IV 

 

TEMATIZAÇÕES INDICADORES TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO DA 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 
PESSOAL 

 

 

 

A origem da escolha da profissão não é 
identificada (relacionada ao acaso); 

 

Referência familiar. 

 

Visão negativa da profissão. 

Atribui aproximação “mágica” com a 
profissão, segundo um processo de 
encantamento. 

Relação entre a atratividade da profissão e 
as suas características mágicas, 
reconhecendo sua importância pelo 
grande potencial transformador. 

Começou um pouco por acaso, na 
verdade não era a profissão que eu queria 
desde pequena. 

minha irmã entrou no magistério e 
começou a ser professora muito tempo 
antes de mim (...) 

professora nunca (...) 

coisas mágicas, momentos mágicos da 
alfabetização e isso começou a me 
encantar, (...) 

e eu comecei então a me encantar com 
a profissão, o quanto é importante e o 
quanto ela é mágica,(...) 

                                                 
10 Vide anexo V, p. 136. 
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Atribui relação mágica (potencial 
transformador) também à função do 
professor, revelando a falta de 
reconhecimento sobre a especificidade da 
mesma. 

A atração pela função docente relacionada 
às respostas dos alunos, mediante 
intervenção do professor. 

 

Reconhecimento da condição de 
aprendizagem. 

Convicção quanto à escolha profissional 
(quanto à assertividade da profissão). 

não tinha muita noção do que era a 
função do professor, de intervir com o 
aluno, achava que era uma coisa 
mágica. 

comecei a me encantar com essa coisa de 
ter que pensar na intervenção no aluno, e 
aí ele responde o que você esperava, o 
objetivo foi atingido, (...) 

isso começou a trazer benefícios até pra 
minha própria aprendizagem, que aí eu 
comecei a me olhar enquanto aluna, 
enquanto estudava pra ser professora, 
(...)  

agora eu não saio da sala de aula. 

DIMENSÃO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento das dificuldades do 
próprio processo de alfabetização. 

Lembrança negativa da própria 
aprendizagem, na medida em que atribui 
as dificuldades do próprio processo de 
alfabetização à forma específica com que 
foi ensinada. 

Reconhecimento da diferença entre a 
própria aprendizagem e o seu ensino. 

Relaciona o treino de exercícios 
repetitivos ao próprio processo de 
alfabetização. 

Ao mesmo tempo em que se recorda do 
processo de memorização como 
desprovido de sentido ou significado, 
reconhece a importância da memorização 
no processo de alfabetização, desde que 
seguido de reflexão. 

 

 

foi penoso (o próprio processo de 
alfabetização).  

 

eu não aprendi como meus alunos 
aprendem e nem fui ensinada como na 
verdade eu ajudo meus alunos a pensarem 
sobre a alfabetização, (...) 

 

na minha época, a gente usava muito a 
cartilha (...) 

era muito engraçado porque tinha muito a 
coisa do treino. Então, a gente não 
pensava na palavra, a gente repetia a 
palavra, tinha muito a questão da 
memorização. Não que memorização não 
faça parte desse processo, ela faz sim, o 
saber de memória para algumas coisas dá 
segurança para a criança, mas é o que 
você vai fazer com o saber de memória 
dela que você modifica essa 
aprendizagem.  
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DIMENSÃO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condena a falta de reflexão no próprio 
processo de alfabetização, caracterizando 
mera transmissão de conhecimento. 

 

 

Condena a intervenção massificada de sua 
professora, não reconhecendo um olhar 
individual para cada aluno. 

Prevalência de exercícios repetitivos (no 
próprio processo de alfabetização) em 
detrimento dos momentos de discussão 
coletiva. 

Reconhecimento da própria alfabetização 
como um processo finito, satisfatório. 

Reconhecimento da condição de 
aprendizagem para recuperar, sanar os 
déficits do próprio processo de 
alfabetização. 

Condena a aprendizagem mecânica da 
própria alfabetização, destituída de troca 
entre os alunos, dúvidas solucionadas 
coletivamente. 

Recordação da própria professora 
alfabetizadora – figura forte, carinhosa, 
autoritária – como única lembrança dentre 
os professores de sua escolaridade. 

Atribui a conduta de sua professora em 
sala de aula à possibilidade dela ter 
vivenciado processo semelhante em sua 
alfabetização. Contradição: ao mesmo 
tempo, afirma ensinar de forma diferente 
da qual aprendeu. 

Relaciona a recordação da própria 

No meu caso, lá, há tanto tempo atrás, 
isso não era considerado, a gente não 
tinha o momento do pensar, do refletir. 
Era passada alguma coisa, a gente não 
sabia de nada e aquilo era administrado 
pela professora de uma determinada 
maneira.  

A intervenção, pelo o que eu me lembro, 
era igual pra todos, não se fazia roda pra 
discutir, não se ouvia opiniões, não se 
debatia sobre um texto, eram muitas 
cópias, muitos treinos, (...) 

não vou dizer que eu não aprendi, eu 
acho que era o que se acreditava na 
época e eu fui alfabetizada. Não tenho 
perdas, mas eu não tenho grandes 
ganhos. Algumas coisas eu tive que 
reaprender, por mais que adulta, eu tive 
que reaprender a questionar, (...) 

Na minha época não tinha isso, era o SA, 
SE, SI, SO, SU e “ai de você se for além 
daquilo, não é a sua hora agora”.  

 

Lembro (própria professora), o nome dela 
era Ana Maria11, fortíssima, super 
carinhosa, mas muito autoritária em sala 
(...)  

Acho que era um processo que ela mesma 
viveu, ela já era uma pessoa de uma certa 
idade, lembro bem dela e, engraçado, é a 
única professora que eu lembro.  

 

de alguma forma ela deixou marcas boas, 
ou não tão boas, eu só lembro de pessoas 
que deixam marcas.  

                                                 
11 O nome da professora é fictício, a fim de garantir o anonimato dos participantes da pesquisa. 
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DIMENSÃO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professora à “herança” marcante deixada. 

Embora com relação marcante e 
vinculadas afetivamente, não tinham 
aproximação. Havia um certo 
distanciamento entre a professora e a 
aluna. 

 

Percebia o prazer da própria professora no 
exercício de sua função. 

 

Parece não concordar necessariamente 
com a concepção de bom aluno tida na 
época da sua escolarização (concepção da 
escola e da família). 

Condena a concepção de bom professor 
da época de sua escolarização – 
relacionada a controle. 

Embora reconheça o saldo positivo, 
resultado do próprio processo de 
alfabetização, não acredita que esta forma 
de aprendizagem seja válida para ensinar 
seus alunos. 

Condena o domínio, como forma de 
controle, do professor no processo de 
alfabetização. 

Acredita no atendimento individual para 
cada aluno ao mesmo tempo em que 
condena o olhar generalizado do processo 
de alfabetização na sua época. 

Reconhece os benefícios/facilidades de 
ensinar de forma tradicional, com a 
cartilha, embora afirme nunca ter 
trabalhado desta forma. 

Reconhece as diferenças entre sua 
professora e sua própria forma de exercer 

da Dona Ana Maria,  eu lembro bastante 
e eu lembro assim que era uma questão 
muito fechada, a gente não tinha essa 
coisa do envolvimento, era carinhosa, 
mas era uma coisa muito “ela lá e eu 
aqui”.  

eu via que ela fazia aquilo porque ela 
gostava, eu lembro disso e eu lembro da 
minha mãe, quando ia nas reuniões, 
dizendo, comentando (...) que “aquela 
sim era uma professora que tinha o 
domínio da sala”.   

eu sempre fui muito boa aluna, no que 
eles acreditavam em ser boa aluna, (...)  

era esse processo que ela acreditava, fui 
alfabetizada assim, aprendi a ler e a 
escrever, eu não acredito neste tipo de 
alfabetização, não é a alfabetização que 
eu acredito, eu acredito no meu aluno 
questionador, aquele que está junto no 
processo e não que eu domine o processo. 

eu olho pra cada aluno como um ser 
diferente, único, na minha sala, que não 
era isso na minha época, nós éramos em 
trinta e tantos alunos e eram feitas as 
intervenções iguais pra todos, não lembro 
dela ficar perto, olhando, fazendo junto, 
era uma coisa meio que no coletivo, 
agora não, a gente tem um olhar 
cuidadoso com a aluno (...)  

nunca trabalhei com cartilha, nunca tive 
esse até privilégio, que por mais que a 
gente não acredite, precisa estar no 
processo para saber de fato como é, mas 
é diferente a coisa, (...) 

a postura do professor agora mudou, é 
olhar pra aquele aluno, é interagir com 
as dificuldades dele, interagir com a 
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DIMENSÃO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 
ESCOLAR 

 

a função docente. 

Reconhece que o professor atualmente 
tem de saber lidar com questões 
emocionais e com a família. 

 

Nos primeiros anos da docência, admite 
que o próprio processo de escolarização 
influenciou a prática. Porém a influência 
somente é restrita ao início da docência. 

 

Crise entre a forma como foi alfabetizada 
e forma como deveria alfabetizar. 

 

A aprendizagem da docência é fruto da 
própria experiência escolar e também da 
experiência dos primeiros anos da 
docência. 

 

 

 

 

 

Apesar de não desconsiderar a relevância 
do método em que foi alfabetizada, 
acredita em uma metodologia 
diferenciada. 

 

Resistência da família ao método de 
alfabetização distinto do tradicional. 

 

ansiedade dele, com a insegurança, com 
o emocional que envolve bastante, com a 
família, a família é muito mais presente 
nesse processo agora, antigamente não, 
então é diferente, bem diferente do que eu 
vivi. 

Agora não mais (a influência do próprio 
processo de alfabetização em relação à 
própria prática, enquanto professora 
alfabetizadora). 

primeiro eu fui trabalhar numa escola 
pequena que já não era tradicional, então 
no começo eu me senti muito insegura, eu 
lembro que na época eu voltava pra 
minha casa chorando porque eu achei 
que eu não ia dar conta de alfabetizar os 
meus alunos. Com essa nova proposta, eu 
falei: “como assim? Eu não vou 
trabalhar com a cartilha? Porque eu fui 
alfabetizada assim”.  

só que no comecinho do meu magistério 
era também assim, (...) 

naquela época ainda essa visão 
tradicional, a escola lidava com a 
alfabetização daquele jeito e então eu 
aprendi assim.  

o tradicional tem lá os seus valores, não 
é a toa que eu fui alfabetizada por ele, 
mas a gente tem um jeito de pensar a 
alfabetização muito mais enriquecedor 
pro aluno, eles saem com uma bagagem 
muito diferenciada (...) 

lá no comecinho, era uma luta também 
com a família, uma luta saudável até 
porque eles também não entendiam, é um 
processo, há uma modificação, (...) 

mas se eu tivesse continuado a fazer no 
tradicional, como eu aprendi lá no 
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Condena o método tradicional, no qual foi 
alfabetizada. 

Admite pouca influência do modelo de 
alfabetização de sua escolaridade em sua 
prática como docente atualmente. 

 

 

magistério, eu não jogo nada fora, mas 
na minha opinião, não me trouxe tantos 
benefícios, pensando agora, eu acho que 
talvez eu estaria lá na minha sala de 
aula, como todo mundo, um atrás do 
outro, olhando pra lousa e a professora 
com uma cartilha pra discutir.  

mas muito pouco eu levo daquilo lá pra 
minha sala de aula.  

 

 

 

DIMENSÃO DA 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara a qualidade da alfabetização de 
antigamente com a dos dias atuais, 
favorecendo a última. 

 

Estudo continuado. 

Necessidade de crença na própria prática. 

Valorização do estudo, dos fundamentos 
teóricos. 

O questionamento da prática como 
ferramenta de crescimento, avanço, 
superação. 

 

Relação teoria-prática. 

 

 

Semelhança entre a maneira como busca 
estimular a própria prática e como motiva 
os alunos para promover o avanço. 

Formas de questionamento: busca pessoal, 
trocas entre os pares, atualização 
profissional. 

 

Retomando um pouco do que a gente 
percebia, do que eu aprendi no meu 
magistério, todos os alunos da escola 
onde eu fiz o magistério aprendiam a ler e 
a escrever, mas a qualidade que se tinha 
dessa alfabetização para o que se tem 
agora (...) 

estudando muito (forma de obtenção dos 
saberes necessários ao exercício da 
profissão).  

eu precisei acreditar nisso.  

então, por exemplo, quando eu tenho que 
saber as hipóteses de desenvolvimento da 
leitura e da escrita, que eu fui estudar, fui 
fazer curso, enfim, eu preciso acreditar e 
ver que isso de fato acontece senão não 
dá conta, (...) 

a mesma coisa no meu saber, é o mesmo 
que eu faço com meus alunos, então eles 
conseguem avançar nas hipóteses deles 
porque são questionados, eu preciso me 
questionar, até que ponto eu estou 
sabendo dar conta, e aí eu tenho que 
buscar com os cursos, com as leituras, 
com as discussões com as meninas do 
meu grupo  de primeiro ano, com as 
discussões com a minha coordenadora, 
que são reflexivas, nos debates que tem 
nos pólos de conhecimento, acho que tudo 



50 
 

 
 

 

 

DIMENSÃO DA 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes advindos da prática docente 
cotidiana: o contexto escolar como fonte 
de saberes docentes. 

 

Ao mesmo tempo em que valoriza a 
formação advinda da prática (contexto 
escolar), também valoriza a formação 
acadêmica. 

 

Busca de formação continuada para 
fundamentar a prática em sala de aula. 

Importância relevante atribuída ao 
trabalho da coordenação pedagógica. 

 

Atribui pouca relevância à formação 
acadêmica – insuficiente. 

 

 

A busca da formação continuada como 
resposta às exigências do trabalho. 

 

Maior valorização da contribuição dos 
cursos de atualização e extensão em 
detrimento da contribuição dos cursos de 
graduação e pós-graduação.  

 

isso é importante, o professor tem que 
estar o tempo inteiro inteirado, sempre 
em envolvimento com essa alfabetização.  

e é praticando mesmo aquilo que você 
está vendo, pondo em prática porque é ali 
que você vai ver as dúvidas que você tem 
e vai buscar informações para sanar as 
suas dúvidas e poder ajudar o seu aluno. 

Então a (formação em relação à obtenção 
dos saberes) do magistério, nem tanto; da 
faculdade, sim, a pós (especialização com 
o ensino fundamental, primeiro ano) e os 
cursos que eu fiz no Espaço Pedagógico, 
idem, acho que foram cursos muito 
importantes (...) 

mas a formação mais importante que eu 
tive foi nas escolas,(...) 

eu estudei para a prática de sala de aula, 
(...)  

o apoio de uma coordenação que pudesse 
me responder (...) 

Agora o curso de formação gradual, me 
ajudou, clareou bastante, mas não foi (...), 
se eu tivesse que esperar a graduação e a 
pós graduação, isso não ia me ajudar 
porque isso não me bastaria e é isso que 
eu quero dizer, (...) 

o pior é que professor não pode estar 
estacionado, então eu fiz uma prova, uma 
graduação, uma pós, então está ótimo, 
está tudo bem, fiz aquilo que se exige, vai, 
e não é por aí, (...) 

na verdade são os cursos que você faz 
durante esse tempo que está no trabalho, 
que você vai pra sua casa, retoma, faz 
observações é que fizeram com que eu 
avançasse no meu processo de aprender e 
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DIMENSÃO DA 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

Busca permanente de informações para 
beneficiar, por fim, o aluno. 

 

 

 

 

Necessidade de formação continuada. 

Necessidade de crença no processo de 
alfabetização para conferir sua 
legitimidade, sua validade. 

Necessidade de atenção e cuidado 
constantes no desenvolvimento da 
atividade profissional. 

Não acredita no professor como detentor 
de saberes. 

Necessidade de parceria, troca entre os 
pares. 

Crença de que os aspectos destacados 
como indispensáveis não são restritos 
apenas ao professor alfabetizador. 

 

Reconhecimento do suporte curricular da 
própria escola. 

Relevância do processo de formação 
continuada para a aprendizagem da 
docência. 

pudesse ajudar o meu aluno, (...) 

graduação ajudou? Claro, óbvio, mas não 
foi o suficiente, a pós idem, mesmo o 
Espaço Pedagógico que eu fiz, que eu 
acho que considerei muito mais aquilo 
como uma pós do que o que eu fiz de fato 
como uma pós, não foi o suficiente, como 
não é, então até hoje a gente precisa 
buscar informação, até hoje, o tempo 
inteiro, rediscutir coisas, rediscutir temas 
para poder ajudar o aluno, em todos os 
aspectos. 

Estudar muito, buscar muitas 
informações, checar mesmo se aquilo que 
você acredita sobre a alfabetização é de 
fato o que você acredita. E estar sempre 
atento, acho que o tempo inteiro com um 
olhar sempre atento, muito cuidadoso (...) 

eu acho que ele não é detentor do saber 
não, você precisa de parcerias, assim 
como você ensina o seu aluno a ter 
parcerias, você precisa disso e buscar 
essas parcerias, para discutir sobre o 
aluno, para buscar novas intervenções, 
ler bastante, ouvir as informações que 
estão aí, mas ouvir, processar, refletir, 
interagir, são importantes. A gente está 
falando do alfabetizador, é o seu foco, 
mas isso é importante para qualquer 
profissional da área de educação. 

no começo foi bem difícil porque eu não 
entendia e aí eu via as informações, eu fui 
pra escola, aquela escola pequena, 
pequenininha e que tinha esse olhar 
diferenciado não tanto quanto aqui, mas 
tinha um olhar diferenciado, e aí eu 
cheguei lá me deram livros para ler e 
comecei a ler tudo aquilo, como é que eu 
ia colocar tudo aquilo na prática? Como 
é que eu tenho que enxergar o meu aluno?
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a escola proporcionou pra gente aqui, um 
olhar diferente da formação continuada 
(...)  

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 
DISCIPLINAR E 
CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do saber disciplinar/curricular 
(etapas da alfabetização, hipóteses 
alfabéticas...), o professor deve saber 
fazer uma leitura do seu aluno (saber 
experiencial).12 

O professor que não sabe fazer esta leitura 
do aluno ignora sua participação no 
processo de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento da correspondência do 
ensino – alfabetização com a série 
(primeiro ano). 

Reconhecimento da relevância das séries 
anteriores e posteriores ao processo de 
alfabetização. Caracterização de um 
processo. 

 

Atribui maior especificidade à função do 
professor de primeiro ano. 

O processo de alfabetização presente em 
todas as disciplinas escolares. 

antes mesmo de eu saber como é que 
são as etapas da alfabetização, isso é 
importante, eu saber quais hipóteses, é 
importante, reconhecer as hipóteses, 
isso tudo é importante, mas eu preciso 
saber ler o meu aluno, porque se eu 
não souber ler o meu aluno, eu passo 
por cima das angústias, das 
necessidades, dos nós, das 
inseguranças que ele tem, e aí assim 
por mais que eu saiba o que é silábico, 
pré-silábico, como é que ele aprende, 
enfim, como é que ele faz esse 
processo todo, eu não vou fazer nada 
com isso se eu não conseguir ler o 
meu aluno, acho que o principal é 
saber ler o aluno, as expressões, a 
fala, saber o que fazer com ele. 

Eu acho que a série onde eu estou 
trabalhando, é uma série muito 
importante na alfabetização, (...) 

não que as outras séries que venham 
antes ou depois não tenham esse olhar 
pra dentro da alfabetização, até a gente 
precisa que algumas coisas sejam 
garantidas antes, porque as crianças 
precisam avançar, (...) 

olhar mais cuidadoso (...) 

a gente acaba colocando a alfabetização, 
a língua, a escrita, a leitura, não focado 
só no português, não é um momento 

                                                 
12 Idem página 57 – DIMENSÃO EXPERIENCIAL 
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DIMENSÃO 
DISCIPLINAR E 
CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A intensidade do processo de 
alfabetização é maior no primeiro ano (em 
relação aos outros anos letivos). 

 

 

 

Reconhecimento da alfabetização como 
um processo, embora com maior 
intensidade no primeiro ano. 

 

 

 

A alfabetização como um processo amplo, 
não restrito apenas à aquisição da leitura e 
da escrita. 
 
 

Atribui ao professor alfabetizador a 
capacidade de reconhecer a insegurança 
do aluno no processo e de intervir com 
cautela. 

Coerência entre o trabalho realizado e as 
expectativas da escola. 

 

Dificuldade de ensinar, de maneira 
diferenciada (em relação ao modelo de 
sua escolaridade) reconhecida no início da 
docência. 

 

restrito da aula de português (...) 

porque por mais que eu seja em alguns 
momentos a escriba da turma, eu estou 
ensinando, estou provocando com que 
eles verbalizem um texto oral, que depois 
esse texto oral com muito conhecimento 
vai passar para um texto escrito, que eles 
vão produzir, isso é muito mais intenso no 
primeiro ano, (...) 

as meninas do segundo vão fazendo 
intervenções para que eles consigam 
consolidar, tenham a base alfabética, e aí 
começam a trabalhar as questões da 
ortografia, mas é no primeiro ano que as 
crianças começam a se despertar mais 
para essa leitura e escrita (...) 

é no primeiro ano que os “nós” começam 
a aparecer mais e aí o professor tem que 
ficar atento, e aí a alfabetização acaba 
não sendo restrita ao ponto de vista da 
leitura e da escrita só, é um olhar pro 
todo do aluno, (...) 

nesse primeiro ano, nessa alfabetização e 
com a insegurança que acaba surgindo 
com as crianças, que eu preciso tomar um 
cuidado (...) 

Saem (os alunos terminam o ano letivo 
alfabetizados), no final do ano, não 
ortograficamente correto, não é nem a 
proposta da escola, mas eles saem com 
texto de autoria, textos de memória, muito 
próximos ao convencional (...) 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A condição de aprendizagem traz 
benefícios à função do professor. 

Reconhece a importância do 
questionamento do aluno, da busca 
coletiva. 
 
 

Acredita que o olhar individual para cada 
aluno propicia uma intervenção 
diferenciada. 

 

Satisfação profissional. 

 

 

 

As dimensões pessoal e profissional do 
professor sofrem influência mútua.  

 

 

 

Privilegia a capacidade do professor 
alfabetizador em reconhecer o aluno como 
ser único, capaz de aprendizagem, em 
detrimento da promoção da capacidade 
leitora e escritora do aluno. 

 

 

Necessidade de reconhecer o aluno dentro 
de um processo de alfabetização para 
garantir a qualidade das capacidades 

sentir-se aluno e isso me faz ter mais 
clareza do que eu vou fazer, (...) 

eu vejo os meus alunos o tempo todo me 
questionando: “como é que faço pra fazer 
uma palavra determinada” e aí a gente 
vai pesquisar, vai olhar no quadro de 
informações da sala.  

a gente precisa compreender como é que 
ele está nesse processo, e aí a minha 
intervenção vai ser bem diferenciada, (...) 

aí eu tive o privilégio de vir pra um lugar 
assim, desconsiderando que eu trabalho 
aqui há muito tempo, que de fato vê a 
formação do profissional como algo que 
vai acrescentar ao profissional e 
principalmente ao aluno.  

é engraçado como a vivência do 
professor, o que ele vive, a prática de 
aula dele e as modificações que ele tem, 
influenciam dentro de sala de aula, a 
história de vida dele e o que ele faz na 
verdade com essa história, (...) 

Eu acho que a boa professora 
alfabetizadora não é aquela que ajuda o 
aluno a se descobrir como leitor e 
escritor, eu acho que é aquela que na 
verdade percebe o aluno como um todo, 
considerar cada um único em sala de aula 
e tentar fazer as intervenções o mais 
próximo possível para desestabilizar o 
aluno e fazer com que ele aprenda, (...)  

quando a gente não considera o aluno 
dentro desse processo, a gente acredita 
que do jeito que eu for fazendo as minhas 
intervenções, ele vai caminhando, ele 
pode até chegar a ler a escrever, mas que 
qualidade que eu quero nisso?  
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leitora e escrita. 

 

Alfabetização como processo. 
 

Acredita que o professor alfabetizador 
precisa saber além das intervenções para 
promoção da leitura e da escrita. Para 
tanto, o professor precisa: 

 

 Olhar individualmente para cada 
aluno; 

 Identificar e compreender o 
processo de alfabetização de cada 
aluno; 

 Acolher as dificuldades do 
processo de alfabetização de cada 
aluno; 

 Intervir a fim de promover os 
avanços no processo de alfabetização; 

 Planejar; 

 Olhar cuidadosamente e 
atentamente para o processo de 
alfabetização de cada aluno; 

 Respeitar o ritmo particular de 
cada aluno dentro do processo de 
alfabetização. 

Afirma que, ao final do ano, os alunos 
saem alfabetizados, embora sem a 
exigência ortográfica. A alfabetização, ao 
término do primeiro ano do ensino 
fundamental, é restrita à capacidade 
comunicativa. 

 

E isso é um trabalho que vai desde o 
processo do Infantil I, é muito mais 
enriquecedor para a criança. 

Então, não basta só fazer as intervenções 
para ler e escrever, entende? Eu preciso 
olhar para o meu aluno, eu preciso 
conhecer como é que ele está interagindo 
nesse processo, entender, acolher as 
dificuldades dele, fazer as intervenções 
corretas para ele poder avançar e por 
isso a importância do planejamento, 
enfim, do olhar, o professor alfabetizador 
ele tem que estar atento, e ele tem que ter 
um olhar cuidadoso pro aluno e muito 
individual também, tem lá um objetivo 
comum, tem vinte alunos na sala, eles tem 
como chegar muito próximos ou atingir 
realmente aquele objetivo, mas saber que 
cada um tem o seu ritmo e eu acho que 
esse é um olhar cuidadoso do grande 
alfabetizador, (...) 

 

 

 

 

 

 

Saem (os alunos terminam o ano letivo 
alfabetizados), no final do ano, não 
ortograficamente correto, não é nem a 
proposta da escola, mas eles saem com 
texto de autoria, textos de memória, muito 
próximos ao convencional, então por mais 
que eles escrevam cachorro com X ou 
com um R só, eu consigo entender aquilo 
que ele quis e é isso que acontece aqui na 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorece agrupamentos de alunos com 
hipóteses alfabéticas semelhantes para 
intervir. 

Reconhece a alfabetização presente em 
todos os momentos da rotina escolar. 

 

Acompanhamento progressivo ao aluno 
que não é alfabetizado ao final da série, já 
que o mesmo apresenta as dificuldades no 
decorrer do ano. 

 

 

Parceria com a família. 

Intervenções diferenciadas para o aluno 
que apresenta dificuldades no processo de 
alfabetização no decorrer do ano. 

Razões que justificam a não alfabetização, 
ao final do ano, relacionadas às questões 
emocionais. 

 

 

 

Possibilidade de recorrer a outra 
especialidade (médica, fonoaudiológica, 
psicológica etc) para auxiliar a promoção 
da aprendizagem e da alfabetização. 

 

A alfabetização é um objetivo do primeiro 
ano do ensino fundamental I. 

nossa escola.  

em alguns momentos você consegue 
agrupar os alunos conforme as hipóteses, 
e as intervenções são parecidas, mas 
nunca são iguais (...) 

o professor alfabetizador ele é 
alfabetizador a todo o momento da rotina, 
(...)  

Alguns (alunos que não terminam o ano 
letivo alfabetizados), assim dependendo 
muito desse processo, de como ele chegou 
no primeiro ano, qual a dificuldade que 
ele tem, acontece sim, só que o que 
acontece, no decorrer deste ano, a gente 
vai pontuando tanto à família quanto à 
coordenação em relação a este aluno e 
todas as intervenções são realizadas, até 
mesmo com a intervenção que precisa ser 
de um especialista, quando há uma 
questão de um emocional que envolve 
muito, uma criança muito hiperativa, uma 
criança que tem outras questões do 
emocional que estão em cima desse 
processo e aí a gente tem a iniciativa de 
conversar com a família para passar 
algumas orientações, na escola também 
fazer umas intervenções diferenciadas 
para a criança, (...) 

para essas crianças que tem mais 
dificuldade a gente faz outras 
intervenções, até atividades elaboradas, 
diferenciadas mesmo, com estágios 
diferentes, enfim, e se preciso a gente 
chama, faz uma avaliação com outro 
profissional para nos ajudar.  

Às vezes acontece e ao final do ano ele 
não atingiu todos os objetivos propostos 
pra aquele ano e aí a gente renegocia 
com a família, vê o que é possível, dele ir 
adiante continuar abarcando tudo isso ou 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A promoção e/ou a retenção do aluno que 
não atingiu satisfatoriamente as 
exigências de leitura e escrita para o 
primeiro ano é “negociada” com a família. 

 

A promoção e/ou retenção de um aluno é 
decidida de forma a privilegiar o processo 
de alfabetização do mesmo. 

 

Consideração da capacidade de 
aprendizagem da criança, 
independentemente do ritmo e tempo 
particulares. 

Incerteza quanto a pertença da 
especificidade de um saber. 

Saber olhar para o aluno dentro do 
processo de alfabetização como o 
principal aspecto na função do professor. 

Além do saber disciplinar/curricular 
(etapas da alfabetização, hipóteses 
alfabéticas...), o professor deve saber 
fazer uma leitura do seu aluno (saber 
experiencial).13 

O professor que não sabe fazer esta leitura 
do aluno ignora sua participação no 
processo de alfabetização. 

Saber ler o aluno consiste em: 

 Perceber suas expressões; 

 Perceber como se articula; 

 Perceber sua postura em sala de aula; 

é mais interessante ele refazer a série e 
isso é negociado com a família, mas não 
lá no final do ano, isso já sendo pontuado 
desde o começo, tomando todas as 
posições para tomar o máximo cuidado de 
privilegiar a alfabetização e sempre 
deixar claro para a família que a criança 
não estacionou, não existe uma criança 
que estaciona, ela pode ter tido avanços 
pequenos, mas ela avançou, porque senão 
a gente acaba assustando a família, 
achando que a criança não sabe e não é 
bem por aí. Mas acontece, já aconteceu. 

 

 

eu não sei se eu tenho saber, (...) 

o principal na minha função é esse olhar 
mesmo, é o saber olhar o meu aluno e 
saber entender de alguma forma o que 
ele está vivendo nesse processo, antes 
mesmo de eu saber como é que são as 
etapas da alfabetização, isso é 
importante, eu saber quais hipóteses, é 
importante, reconhecer as hipóteses, isso 
tudo é importante, mas eu preciso saber 
ler o meu aluno, porque se eu não souber 
ler o meu aluno, eu passo por cima das 
angústias, das necessidades, dos nós, das 
inseguranças que ele tem, e aí assim por 
mais que eu saiba o que é silábico, pré-
silábico, como é que ele aprende, enfim, 
como é que ele faz esse processo todo, eu 
não vou fazer nada com isso se eu não 
conseguir ler o meu aluno, acho que o 
principal é saber ler o aluno, as 
expressões, a fala, saber o que fazer com 
ele e aí quando a gente não souber o que 
fazer, a gente vai ter que olhar, “eu sei 
que ele está com uma dificuldade, mas eu 

                                                 
13 Idem página 52 – DIMENSÃO DISCIPLINAR E CURRICULAR. 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar e compreender suas 
dificuldades; 

 Escutá-lo. 

A intervenção do professor é mais 
favorável a partir da leitura do aluno. 

Troca entre os pares a fim de solucionar 
um problema. 

Saber ler o aluno diz respeito à 
especificidade da função do professor. 

 

Mobilização de uma série de saberes 
(saber experiencial). 

 

 

Saber advindo da experiência profissional. 

 

 

Necessidade do professor em enxergar o 
aluno como parte do processo. 

 

 

 

 

Condena a visão do aluno como “tábula 
rasa”. Acredita, por isso, que o professor 
deva fazer uma leitura do seu aluno. 

 

não sei como é que eu vou fazer com que 
ele se sinta seguro, aí você chama a sua 
coordenadora e conversa, você tem que 
ser humilde em ir lá e pedir ajuda, mas o 
fundamental é saber ler o aluno, eu acho 
que é uma das grandes vantagens e acho 
que não é só do alfabetizador não, eu 
acho que todos os professores tem que 
saber isso (...) 

 

e todos os outros saberes vão ajudar, 
então quem não sabe o que é pré-
silábico, silábico, não vai conseguir fazer 
com que o aluno avance, quem não sabe 
como acontece um processo de leitura, 
também não vai ajudar, muito menos 
quem não sabe ler o aluno.  

lá no comecinho também, retomando, que 
eu não tive esse olhar, (...) 

eu não lia o que ele estava me dizendo 
nas entrelinhas, eu não lia o corpo dele, 
quando ele estava numa aula que tinha 
não de português, que a gente está lá 
escrevendo, de Ciências, mas eu vejo que 
ele está se mexendo demais e começa a 
suar e eu achava que isso era uma 
displicência dele, então é olhar mesmo 
para o aluno, enxergar o aluno na sala 
de aula como parte desse processo e 
incluir o aluno como parte desse 
processo, (...) 

ele não é um ser que está lá como era pra 
minha professora dizendo que vai incutir 
coisas nele, ele vai me trazendo 
informações, eu acredito que é por aí.  

 

é mesmo na prática, é quando eu vou 
fazer intervenção com ele (...) 



59 
 

 
 

 

 

 

DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os saberes advém da prática e nela são 
aplicados, nela fazem sentido. 

 

Os alunos refletem o professor, 
respondem de forma semelhante à figura 
do professor. Se o professor é 
questionador, observador e promove a 
reflexão, os alunos também se comportam 
dessa forma. 

 

O professor se utiliza da aprendizagem da 
formação para colocar em prática os 
saberes desenvolvidos na profissão. 

 

 

O professor promove troca entre os 
alunos. 

O professor motiva individualmente a 
capacidade de cada aluno, considerando e 
valorizando sua produção. 

Incorporação do processo de ensino 
desenvolvido. 

A possibilidade de aplicar praticamente as 
aprendizagens provindas dos cursos e/ou 
dos livros depende da crença que se tem 
no método e nos resultados, para que a 
prática seja incorporada em sala de aula. 

 

 

 

 

engraçado que eles acabam tendo esse 
olhar quando você, professor observador, 
questionador, o aluno acaba sendo assim 
também, (...) 

é uma prática que a professora faz com 
eles e eles incorporam isso também, então 
esse olhar, essa intervenção, é claro que 
eles não vão ter esse olhar, essa 
intervenção tão aguçada quanto a do 
professor, que é um adulto já, mas assim, 
pegar essas informações que a gente tem 
da formação e colocar em prática 
beneficia só o aluno também, só o aluno 
não, beneficia o aluno também,  não só o 
professor (...) 

quando o aluno enrola para se expressar, 
o amigo ajuda, (...) 

isso já é uma prática nossa, escreve do 
seu melhor jeito e tal, (...) 

“escreve do jeito que você acha que é”, 
(...)  

pra minha prática de aula, é automático, 
acaba vindo o automático (...) 

quando você começa a incorporar aquilo 
que você acredita, primeiro você precisa 
justificar o que você está fazendo, e 
acreditar que aquilo de fato vai modificar 
o seu ensinar e o aprender do seu aluno e 
o seu aprender, isso acaba incorporado 
na sua prática, isso vai tranqüilo para a 
sua sala de aula, não foi fácil não, foi um 
processo difícil, mas depois que eu 
consegui dar conta de fazer essa 
transposição do que eu estou lendo, do 
que eu estou acreditando, estudando, 
modificando meu olhar da alfabetização, 
enfim, a prática fica diferenciada em sala 
de aula. É assim que eu acredito que isto 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descrença ou a falta de clareza da 
própria prática não favorecem sua 
aplicação. 

 

À medida que o professor modifica seu 
ensino, o aluno também modifica a 
aprendizagem na mesma direção. 

 

O professor informa, orienta e questiona. 

 

Acolhimento entre os pares para garantir a 
unidade do trabalho. 

 

 

 

A família como facilitadora ou 
dificultadora do processo de 
alfabetização.  

 

 

Os alunos, em sala de aula, apresentam 
ritmos particulares no processo de 
alfabetização. 

 

 

vá pra prática em sala de aula.  

se o professor não acredita nessa prática, 
fica muito mais difícil, não sei se estou 
sendo clara, e aí a gente precisa entender 
quando o professor não tem essa clareza, 
(...)  

você vai acolher o outro, você vai ajudar 
o outro a pensar diferente, que é o que 
você vai fazer com seu aluno, você 
modificou seu jeito de pensar, você vai 
fazer isso com teu aluno, sem 
desconsiderar o que ele já está trazendo, 
(...)  

ao mesmo tempo que a gente vai 
orientando e informando a gente vai 
questionando (...) 

e a mesma coisa acontece com o 
professor quando entra na escola e não 
tem essa vivência, essa prática, você tem 
que saber acolher, ajudar, acho que de 
alguma forma isso tudo vai fazendo 
também com que seu processo continue. 

A família eu acho que ajuda bastante, 
quando a família está bem tranqüila nesse 
processo, (...) 

quando a família começa a comparar 
irmão mais velho com irmão mais novo 
ou mesmo entre os colegas de sala, (...)  

as questões em sala de aula vão 
acontecendo em diferentes momentos, (...) 

 

 

quando essa família não percebe que esse 
processo é de cada um e a intervenção vai 
acontecendo, mas esse processo é de cada 



61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões emocionais interferem 
(negativamente) no processo de 
alfabetização. 

As intervenções do professor podem 
facilitar ou dificultar o processo de 
alfabetização. 

 

O professor alfabetizador cumpre uma 
expectativa para cada bimestre. 

 

 

 

 

 

 

Acordo com a família do aluno (quando o 
mesmo apresenta dificuldade ou 
insegurança) para facilitar o processo de 
alfabetização. 

Consideração e valorização das produções 
individuais. 

 

Promoção de reflexão e discussão em 
grupo. 

 

Promoção de desafios e seguinte 
valorização frente à superação dos 
desafios. 

 

um, isso interfere.  

Quando uma criança tem uma questão 
emocional, isso interfere principalmente 
quando o professor não faz boas 
intervenções, isso interfere.  

eu preciso olhar pro meu aluno, (...) 

o aluno tem que chegar no final do 
bimestre sabendo escrever uma lista, por 
exemplo, com mais autonomia possível e 
eu preciso fazer com que ele avance nesse 
processo, (...) 

a intervenção do professor é importante, 
a família é importante, um olhar 
cuidadoso para este aluno é importante, 
saber que hora intervir, que hora não 
intervir e quando não intervir não é que 
eu estou deixando ele de lado, é que 
naquele momento ele precisa ser 
acolhido, (...) 

um combinado que eu fiz com a família 
(...)  

considerar e valorizar aquilo que ele faz 
sozinho, (...) 

a gente foi pensando, junto com o grupo, 
dez animais que poderiam ser selvagens, 
por exemplo, e a gente foi discutindo e eu 
combinei com este aluno que ele ia fazer a 
tentativa de escrever quatro desses dez, 
sem eu estar perto e aí assim eu não 
facilitei a vida dele (...) 

quando ele me trouxe a lista das quatro, o 
sorriso dele ia de orelha a orelha e ele me 
disse assim, o olhinho brilhava e a 
professora tem que segurar, porque não 
pode se emocionar tanto, mesmo que seja 
uma emoção boa, no sentido de que 
envolve o emocional mesmo do professor: 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento emocional do professor. 

 

Facilitadores do processo de 
alfabetização: 

 Transmitir segurança; 

 Fazer uma leitura global do aluno; 

 Dialogar com a família, se 
necessário, a fim de que a mesma 
perceba o ritmo particular do 
processo de alfabetização.  

 Fazer intervenções adequadas e 
pertinentes. 

 

A intervenção do professor é inadequada 
quando desconsidera o sujeito e o 
processo e privilegia apenas o objetivo, o 
produto. 

 

Reconhecimento de que é necessário 
atingir os objetivos da proposta curricular 
escolar. 

 

 

Reconhecimento do processo: da 
necessidade de garantias dos anos 
anteriores (Educação Infantil) para dar 
continuidade ao processo de 
alfabetização. 

 

O objetivo da proposta curricular não é 

“essa eu consegui, pro, olha eu dei 
conta” (...) 

chegou nas últimas duas que faltavam, ele 
disse: “deixa para mim, pro, eu dou 
conta”.  

acho que o que facilita a alfabetização na 
verdade é dar segurança que nem sempre 
ele tem, é olhar para esse aluno, é fazer 
com que a família perceba esse processo, 
fazer com que a família perceba esse 
ritmo, esse tempo que a criança precisa, 
aí sim fazer as intervenções que são 
interessantes e adequadas para aquele 
momento. Isso vai fazer com que meu 
aluno avance. 

 

Inadequada? (intervenção do professor) 
Toda aquela em que eu não levo em 
consideração o meu próprio aluno, eu 
levo em consideração apenas o meu 
objetivo (...) 

Durante essa alfabetização, porque eu só 
estou enxergando o meu objetivo, ela vai 
ter que atingir, isso eu sei, dentro do meu 
trabalho, eu preciso de fato garantir que 
esse avanço aconteça, (...) 

a criança chega no primeiro ano sem 
conhecer as letras, dificulta, a gente 
precisa refazer um processo bem anterior 
ao que a gente achava pensando nesse 
primeiro ano, mas acreditamos que isso 
vá acontecendo, agora eu não levo em 
consideração isso porque eu tenho que 
atingir um objetivo, vou fazendo 
intervenção que eu acho que vá fazer com 
que meu aluno avance, (...) 

embora a gente esteja lidando com o 
aluno em sala de aula e ele é meu foco de 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinante das intervenções do 
professor. 

Consideração da família “acoplada” ao 
aluno. 

Reconhecimento da inadequação de suas 
intervenções ocasionais. Relaciona as 
intervenções adequadas ao início da 
carreira docente. Acredita que com o 
amadurecimento profissional, o professor 
aprimora seu olhar. 

Acredita que a intervenção inadequada é 
menos prejudicial quando excessivamente 
cautelosa. 

 

Acredita que é necessário que o professor 
reconheça sua própria intervenção 
inadequada para poder repará-la, a fim de 
dar um novo direcionamento. 

Atribui grande importância aos registros 
do professor. 

 

Reconhece o caráter trabalhoso dos 
registros do professor, mas acredita nos 
seus benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

trabalho, a família também está junto, (...)

Você já interferiu de forma inadequada?) 
Ah, já, já, de vez em quando, lá no 
comecinho, é claro que agora a gente 
precisa ter um olhar mais cuidadoso, (...) 

então a gente peca muito né, agora eu 
prefiro pecar pelos excessos e, às vezes, 
mesmo tomando o máximo cuidado, 
olhando para o aluno, tendo um olhar 
cuidadoso, você acaba dando uma 
derrapada e aí qual a importância desse 
professor quando percebe? Primeiro, 
perceber que aquela intervenção não foi 
nada adequada e, segundo, retomar 
rapidamente, fazer uma nova intervenção, 
para poder assim, não consertar aquela, 
porque uma vez feita a intervenção, a 
intervenção já está lá, mas é fazer outra 
para que possa ir para um outro 
direcionamento. Mas ainda acontece, vou 
ser bem sincera, às vezes acontece.(...)  

Fiz os meus registros, uma coisa que eu 
aprendi muito com a Madalena Freire, é 
a questão do registrar e é um registrar 
para o aluno, então anotar mesmo, é 
muito mais trabalhoso ser professor 
agora do que naquela época da minha 
alfabetização, olhei, registrei, conversei 
com a coordenação, fechamos a 
intervenção, vamos lá...mesmo assim não 
foi suficiente, mesmo assim não foi tão 
adequado quanto seria se eu tivesse 
olhado de outro jeito, se tivesse feito de 
outro jeito, e aí o que vale é o 
“replanejar” mesmo, é olhar para o meu 
aluno e falar: “não, desse jeito não está 
dando certo, então vou fazer de outro 
jeito para poder checar o que precisa”. 

  

Lá na sala de aula isso é o tempo inteiro,  
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As situações alfabetizadoras ocorrem em 
todos os momentos da rotina escolar. 

Alguns momentos de situações 
alfabetizadoras: 

 Jogos (lúdico); 

 Rotina (organização e registro do 
tempo escolar); 

 Interdisciplinaridade; 

 Promoção de grupos de acordo 
com a proposta e intenção do 
professor (organização e troca de 
saberes e experiências); 

 Pesquisa como movimento de 
busca de respostas às dúvidas do 
grupo. 

 

 

O professor, quando promove pequenos 
grupos para um fim específico, transita 
entre eles e faz intervenções 
diferenciadas. Para esta atividade, ela 
conta com o trabalho da professora 
auxiliar para ajudá-la no rodízio entre os 
grupos e nas intervenções necessárias 
(orientadas pelo professor titular). 

 

A promoção de pequenos grupos é 
organizada por semelhanças (mesmo 
estágio alfabético, por exemplo) ou 
diferenças (diferentes estágios alfabéticos) 
entre os alunos, a fim de propiciar troca. 

 

então a gente tem momentos de jogos, (...) 

momentos de construção da rotina, (...) 

aula de ciências, (...) 

ele vai estar lá soltando as dúvidas dele, 
formulando novas perguntas, 
questionando o professor (...) 

Sanaram as perguntas? Não sanaram? 
Então vamos lá, vamos pesquisar de novo, 
(...)  

Quando eu divido o grupo em grupos e 
eles vão trabalhar juntos em pequenos 
grupos determinado texto, seja em qual 
área for, quando eles vão reescrever.  

(Pergunto: Como você divide os grupos?) 
Eu vou pensar no que eu quero, se eu 
quero que eles façam interligações dos 
saberes  e utilizem as hipóteses de escrita 
e leitura para fazer isso ou se eu só quero 
que ele de fato organizem os saberes, (...)  

por exemplo, eu tenho, na sala de aula 
hoje, desde crianças silábicas sem valor 
sonoro até alfabéticos,  então a gente 
precisa tomar cuidado , o alfabético tem 
um outro olhar com a própria escrita e o 
sem valor sonoro também, eles se ajudam, 
mas em alguns momentos eles não vão se 
ajudar, eu preciso saber o que eu quero 
com a atividade.  

Tem momentos que eu fico com o grupo 
só dos silábicos, fazer as intervenções 
com as advinhas da matemática, sobre as 
formas geométricas, por exemplo. Então 
eu preciso que todos os silábicos estejam 
juntos, porque num outro estágio, numa 
outra oficina que está ao lado, que eu vou 
fazer intervenção também, mas não tão 
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DIMENSÃO 
EXPERIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão global e abrangente do processo de 
alfabetização. 

 

 

O professor é responsável pela 
alfabetização de seus alunos, mas o 
processo não depende apenas dele. 

 

direta naquele momento eu privilegiei 
este grupo, vão estar as crianças silábico-
alfabéticas e os alfabéticos trabalhando 
juntos. E a minha auxiliar, que vai estar 
junto comigo, vai lá fazer as intervenções, 
(...)  

eu divido o grupo e posso determinar, o 
silábico-alfabético e o alfabético e um 
silábico com valor sonoro vão estar 
juntos e a gente vai fazer com que o 
silábico-alfabético escreva, aí eu 
determino quem vai ditar é o silábico com 
valor sonoro, o alfabético  vai ajustar 
algumas coisas, claro não vai fazer nada 
sozinho.  

Na minha época a gente era alfabetizado 
só no horário de língua portuguesa, aqui 
não, essa educação que a gente privilegia 
é o que a gente acredita é muito tudo ao 
mesmo tempo, em matemática, ciências, é 
em artes, arte quando entra nesse 
processo, que a criança tem que fazer 
essa leitura, é muito importante, é onde 
eles se soltam mais, onde eles podem 
ampliar mais, as poesias são importantes 
nesse processo, não só pela rima, não só 
pelo texto ser de memória, mas como 
envolve as sensações. 

 

Sim, eu sou (responsável pela 
alfabetização do aluno). Sou uma peça 
importante nesse processo todo. Não 
depende só de mim, mas depende muito de 
mim. 
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No Quadro V, foram organizados excertos dos registros diários que se relacionam com os 

objetivos desta pesquisa e com os respectivos indicadores e tematizações, identificados na 

entrevista. Vale lembrar que o objetivo precípuo das observações era, assim, identificar: em que 

medida as falas da entrevistada refletem os aspectos de sua prática de alfabetizadora junto a seus 

alunos. 

 

QUADRO V                    

 

TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO DO 
DIÁRIO DE CAMPO14 

INDICADORES TEMATIZAÇÕES 

Ao término da distribuição de atividades, 
os alunos são orientados a 
observar/comparar as primeiras e as 
últimas atividades, a fim de perceberem 
as diferenças entre elas. A partir dessa 
observação, os alunos dão início a novo 
movimento de auto-avaliação. As 
professoras auxiliam os alunos a perceber 
as conquistas da escrita e da leitura, o 
reconhecimento de trocas etc. Alguns 
alunos, além de perceberem a melhora, 
percebem também a necessidade de 
melhorar em alguns aspectos no próximo 
bimestre (perceber o espaço entre as 
palavras ou superar a omissão de letras, 
por exemplo). Em roda, os alunos 
compartilham as observações, fruto da 
comparação das atividades. 
Individualmente, a professora propõe 
para que os alunos escrevam: o que já sei 
e o que ainda preciso saber. (29/09/2010) 

Reconhecimento da condição de 
aprendizagem. 

Dimensão Pessoal 

 

Segue uma votação para escolha do Condena a intervenção Dimensão Escolar 

                                                 
14 Capítulo 10.6, Anexo VI, p. 171. 
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personagem, na qual os alunos elaboram 
uma lista das preferências, hipotetizando 
a escrita correspondente e elegem a 
escolhida, fruto da votação da maioria. 
(10/08/2010) 

massificada de sua professora, 
não reconhecendo um olhar 
individual para cada aluno. 

No momento da rotina, a professora pede 
o auxílio dos alunos para a escrita das 
atividades. À medida que o grupo 
responde, a professora formula nova 
questão, troca algumas letras 
(intencionalmente) e atenta para o valor 
sonoro das palavras, para que os alunos 
percebam a elaboração das mesmas de 
forma coletiva. (24/08/2010) 

Condena a aprendizagem 
mecânica da própria 
alfabetização, destituída de troca 
entre os alunos, dúvidas 
solucionadas coletivamente. 

Dimensão Escolar 

Aqueles alunos, que reconhecem a 
própria resposta errada ou inadequada, 
são orientados a corrigi-la, de modo a 
adequar a resposta. (21/09/2010) 

Individualmente, as professoras 
acompanham, primeiramente, os alunos 
que apresentam mais dificuldades. 
Quando uma aluna apresenta uma dúvida 
em relação a uma sílaba, a professora 
recomenda que ele se utilize de uma 
caixa de alfabeto, com letras de madeira. 
Com ela, a aluna retira as letras que são 
utilizadas na sílaba e as coloca na ordem 
correta para, depois, construir a palavra 
em seu caderno. Os alunos que terminam 
a atividade com maior antecedência 
devem fazer o “treino de leitura”, com 
gibis e/ou livros expostos na sala, para 
uso coletivo. (21/09/2010) 

Um dos alunos, por exemplo, leu o 
estudo sobre uma determinada poesia, 
assim como os exercícios referentes ao 
poema: foi possível retomar questões 

Acredita no atendimento 
individual para cada aluno ao 
mesmo tempo em que condena o 
olhar generalizado do processo 
de alfabetização na sua época. 

Dimensão Escolar 
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como a organização das estrofes, o 
destaque das rimas, a sequência dos 
versos e a elaboração de legendas. 
(29/09/2010)  

Especificamente na correção desta lição – 
proposta de lista de rimas às palavras -, a 
professora considera uma exploração 
limitada das palavras destacadas pelos 
alunos: as rimas são consideradas válidas 
somente entre palavras com a mesma 
terminação (vestido/apelido, por 
exemplo) e não são aceitas as rimas entre 
palavras com terminações diferentes 
(vestido/perigo, ou colorido/amigo, por 
exemplo). Quando essas últimas são 
sugeridas, os alunos são orientados a 
retirá-las da lista. (01/09/2010)  

Vale dizer que os alunos seguem 
necessariamente o modelo de expressões 
faciais figurado na lousa para produzirem 
o próprio. (20/10/2010) 

A cópia da lousa, segundo orientação da 
professora, deve ser feita na íntegra (“tem 
gente que não está tentando copiar 
letrinha por letrinha, está tentando ler e 
aí se perde” – Professora A) e mesmo a 
elaboração do desenho deve seguir a 
modelo prescrito, segundo uma instrução 
fiel: esboçar o desenho com lápis grafite, 
conferir as expressões, contornar com 
lápis de cor preta e, em seguida, pintar. 
Vale também ressaltar que a maneira de 
esboçar as partes do rosto também 
obedece a um padrão: todos os alunos 
devem atentar para os contornos da boca 
ou sobrancelhas (exemplificados na 
lousa) ao elaborarem o próprio desenho. 
(20/10/2010) 

Admite pouca influência do 
modelo de alfabetização de sua 
escolaridade em sua prática 
como docente atualmente. 

Dimensão Escolar 
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A professora apresenta imagens 
(modelos) variadas do personagem em 
questão, a fim de ajudá-los na elaboração 
do próprio desenho e delimita o espaço 
que deverá ser ocupado. (20/10/2010) 

Após a rotina (itens associados a 
numerais múltiplos de três), um dos 
alunos antecipou a leitura do item, antes 
que a professora terminasse a escrita da 
palavra. O aluno justificou dizendo que 
CALENDÁRIO era sempre a primeira 
atividade que faziam no dia. Por isso, a 
professora, a fim de desafiar a leitura dos 
alunos, terminou de escrever a rotina com 
outras palavras, semelhantes às habituais, 
para que os alunos as decifrassem. 
(29/09/2010) 

Semelhança entre a maneira 
como busca estimular a própria 
prática e como motiva os alunos 
para promover o avanço. 

Dimensão da 
Formação Profissional

Os alunos que se distraem durante a 
atividade são alertados à necessidade de 
maior concentração e, quando julgado 
necessário pela professora, são trocados 
de lugar. (05/10/2010) 

Necessidade de atenção e 
cuidado constantes no 
desenvolvimento da atividade 
profissional. 

Dimensão da 
Formação Profissional

Individualmente, as professoras 
acompanham, primeiramente, os alunos 
que apresentam mais dificuldades. 
Quando uma aluna apresenta uma dúvida 
em relação a uma sílaba, a professora 
recomenda que ele se utilize de uma 
caixa de alfabeto, com letras de madeira. 
Com ela, a aluna retira as letras que são 
utilizadas na sílaba e as coloca na ordem 
correta para, depois, construir a palavra 
em seu caderno. Os alunos que terminam 
a atividade com maior antecedência 
devem fazer o “treino de leitura”, com 
gibis e/ou livros expostos na sala, para 
uso coletivo. (21/09/2010) 

Além do saber 
disciplinar/curricular (etapas da 
alfabetização, hipóteses 
alfabéticas...), o professor deve 
saber fazer uma leitura do seu 
aluno. 

Dimensão Disciplinar 
e Curricular 
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Na terceira atividade, os alunos se 
utilizam do livro didático de matemática. 
A professora pede que abram em 
determinada página, coloquem a data e 
que descrevam a imagem visualizada. 
Reconhecem o contexto da ESCOLA, 
segundo evidências pictóricas e da língua 
escrita. Em seguida, pede para que um 
dos alunos leia o texto (os demais 
acompanham a leitura) que caracteriza 
uma situação problema, que deverá ser 
resolvida por meio de um desenho. 
(17/08/2010) 

A terceira atividade do dia utiliza-se do 
recurso do laboratório de Informática 
para explorar o tema da poluição das 
águas – tema de Ciências. Cada dupla 
(escolhida pelos próprios alunos) 
seleciona uma imagem para, 
posteriormente, fazer a legenda da 
mesma. (18/08/2010) 

O processo de alfabetização 
presente em todas as disciplinas 
escolares. 

Dimensão Disciplinar 
e Curricular 

A professora auxiliar ainda dramatiza a 
situação problema e cada aluno 
individualmente cria uma resolução à 
situação. Ao final, os alunos são 
organizados em roda no centro da sala e 
cada um é convidado a ler ou descrever 
sua solução para que o grupo as discuta, 
considerando a possibilidade de uma 
situação real. Na sala de aula, são 
elaboradas outras situações problema 
contextualizadas em sala de aula, 
correspondentes às situações cotidianas 
vivenciadas pelo grupo. A professora 
explica que, nesses momentos de 
assembléia, os alunos devem procurar 
uma solução coletivamente, conforme a 
necessidade do grupo e, com a ajuda da 

Reconhece a importância do 
questionamento do aluno, da 
busca coletiva. 

Dimensão 
Experiencial 
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professora, devem escrever o que foi 
acordado. (17/08/2010) 

Individualmente, as professoras 
acompanham, primeiramente, os alunos 
que apresentam mais dificuldades. 
Quando uma aluna apresenta uma dúvida 
em relação a uma sílaba, a professora 
recomenda que ele se utilize de uma 
caixa de alfabeto, com letras de madeira. 
Com ela, a aluna retira as letras que são 
utilizadas na sílaba e as coloca na ordem 
correta para, depois, construir a palavra 
em seu caderno. Os alunos que terminam 
a atividade com maior antecedência 
devem fazer o “treino de leitura”, com 
gibis e/ou livros expostos na sala, para 
uso coletivo. (21/09/2010) 

Com a caixa do alfabeto, a professora 
troca e/ou retira algumas letras das 
palavras formadas para que o aluno 
reconheça a mudança (na medida em que 
atribui valor sonoro) e reescreva 
novamente a palavra pretendida. 
(21/09/2010) 

Uma das alunas pergunta sobre uma 
determinada atividade e a professora, a 
fim de motivá-la a leitura, pede para que 
ela confira a rotina na lousa para 
encontrá-la. (05/10/2010) 

 

Acredita que o olhar individual 
para cada aluno propicia uma 
intervenção diferenciada. 

Dimensão 
Experiencial 

Vale ressaltar que a rotina do grupo é 
regida pela organização sistemática da 
professora: as atividades compreendem 
um tempo determinado, em que todos os 
alunos as realizam. Quando um aluno não 
consegue terminar determinada atividade, 

Acredita que o professor 
alfabetizador precisa saber além 
das intervenções para promoção 
da leitura e da escrita. Para tanto, 
o professor precisa, entre outras 
coisas, planejar. 

Dimensão 
Experiencial 
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a mesma pode ser transferida para os 
momentos próximos ao lanche ou do 
“brincar”, mas, necessariamente, o aluno 
deve acompanhar o início da atividade 
seguinte, acompanhado por todo o grupo, 
para não perder as orientações da 
professora. Da mesma forma, seguem os 
momentos de agenda, ao registrarem as 
lições de casa, de entregar ou recolher 
materiais ou de apresentar a lição para ser 
“vistada” pela professora. Por outro lado, 
o cronograma organizado, segundo a 
rotina, é também, muitas vezes, flexível, 
passível de mudanças: quando a 
professora percebe que o tempo não é 
suficiente para realizar uma atividade, por 
exemplo, ela troca os itens da rotina, de 
modo a favorecer o bom 
acompanhamento do grupo e contemplar 
o bom desenvolvimento da atividade. 
(22/09/2010) 

Os grupos são divididos pela professora e 
cada um dos integrantes traz consigo uma 
lista construída previamente em casa para 
reuni-las e compará-las. Depois que cada 
grupo esgotou a sua lista de palavras, a 
professora orienta para que troquem as 
folhas, a fim de incluírem as palavras 
ainda não listadas. (24/08/2010) 

Favorece agrupamentos de 
alunos com hipótese alfabética 
semelhantes para intervir. 

Dimensão 
Experiencial 

Descrição do cronograma diário: a cada 
atividade escrita na lousa, os alunos 
hipotetizam sobre ela: reconhecem seu 
significado pela letra inicial, diferenciam 
palavras com grafia semelhante ou 
inferem na construção de palavras, 
quando solicitados pela professora. 
(10/08/2010) 

Reconhece a alfabetização 
presente em todos os momentos 
da rotina escolar. 

Dimensão 
Experiencial 

Ambas as professoras (titular e auxiliar) Acompanhamento progressivo Dimensão 
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procuram acompanhar a escrita e a leitura 
individual de todos os alunos, embora, na 
maioria das vezes, privilegiem aqueles 
que apresentam mais dificuldades. 
(10/08/2010) 

ao aluno que não é alfabetizado 
ao final da série, já que o mesmo 
apresenta as dificuldades no 
decorrer do ano. 

Experiencial 

As crianças que encontram mais 
dificuldades são acompanhadas por mais 
tempo, enquanto as que terminam lêem 
gibis e/ou livros expostos na sala. 
(18/08/2010) 

Intervenções diferenciadas para 
o aluno que apresenta 
dificuldades no processo de 
alfabetização no decorrer do 
ano. 

Dimensão 
Experiencial 

Quando o aluno hipotetiza a escrita de 
uma palavra de valor sonoro semelhante 
à outra, a professora considera a hipótese 
e depois faz a correção necessária. 
(18/08/2010) 

Os alunos vão hipotetizando a leitura dos 
dados obtidos até chegarem a um 
consenso. A partir daí, a professora 
retoma a leitura de perguntas para que os 
alunos as respondam. (22/09/2010) 

Consideração da capacidade de 
aprendizagem da criança, 
independentemente do ritmo e 
tempo particulares. 

Dimensão 
Experiencial 

Em roda, fazem a discussão do poema e a 
professora pede para que os alunos 
expliquem as estrofes, de modo a 
interpretarem e construírem uma imagem 
da personagem. Pesquisam palavras 
desconhecidas, utilizando o dicionário ou 
procurando contextualizá-las. Para 
procurar no dicionário, os alunos 
soletram a palavra; acabam encontrando-
a em gênero distinto e são obrigados a 
pesquisar o substantivo correspondente 
para entender o seu significado. Em 
seguida, escutam a música, versão 
musicada do poema e são levados a 
descreverem suas próprias sensações e 
impressões. (25/08/2010) 

Os alunos refletem o professor, 
respondem de forma semelhante 
à figura do professor. Se o 
professor é questionador, 
observador e promove reflexão, 
os alunos também se comportam 
dessa forma. 

Dimensão 
Experiencial 
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As professoras dividem-se nos grupos 
para acompanhar os alunos na atividade, 
esclarecendo discordâncias na dupla e 
orientando para a elaboração de um texto 
claro. (18/08/2010) 

A partir de uma dúvida dos alunos sobre 
o dia da semana, a professora atenta o 
grupo para o calendário, para que todos 
percebam o dia correspondente, assim 
como as atividades programadas para 
aquela data semanal. (25/08/2010) 

Os alunos vão hipotetizando a leitura dos 
dados obtidos até chegarem a um 
consenso. A partir daí, a professora 
retoma a leitura de perguntas para que os 
alunos as respondam. (22/09/2010) 

O professor promove troca entre 
os alunos. 

Dimensão 
Experiencial 

Durante a rotina, a professora, 
obedecendo a uma lógica matemática, 
escreve as palavras intencionalmente com 
as letras trocadas, para que os alunos as 
reconheçam e façam a correção 
necessária. Nesse momento, cada 
voluntário faz a sua sugestão, a 
professora faz o ajuste sugerido e a sala 
confere a validade da palavra. 
(18/08/2010) 

Ao término, alguns alunos são 
convidados a ler a própria produção aos 
demais, o desfecho particular da história, 
conforme a elaboração pessoal de cada 
um. Os alunos são parabenizados e 
bastante motivados pela realização da 
atividade. Ao final, a professora retoma a 
história para narrar o final oficial. 
(21/09/2010) 

O professor motiva 
individualmente a capacidade de 
cada aluno, considerando e 
valorizando sua produção. 

Dimensão 
Experiencial 
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As palavras desconhecidas são colocadas 
em contexto pelas professoras, na medida 
em que as exemplificam ou dramatizam 
situações que as esclareçam e, assim, são 
mais facilmente compreendidas. Quando 
não conseguem significá-las, são 
orientados a recorrer ao dicionário para 
depois transcrevê-las, a partir da 
definição escrita na lousa (de forma mais 
clara e sintética) pela professora. A 
definição é, portanto, “elaborada”, 
segundo a definição do dicionário e 
segundo a interpretação do poema feita 
pelo grupo. (22/09/2010) 

À medida que o professor 
modifica seu ensino, o aluno 
também modifica a 
aprendizagem na mesma 
direção. 

Dimensão 
Experiencial 

Antes de entregarem a atividade escrita, 
são orientados a ler, a fazer os ajustes 
necessários e a corrigirem possíveis 
erros. (10/08/2010) 

Quando todos terminam, é feita a 
correção coletiva, alguns alunos são 
solicitados à leitura e a professora 
promove uma discussão sobre o 
entendimento do texto para, finalmente, 
fazerem a correspondência da imagem. 
(18/08/2010) 

O professor informa, orienta e 
questiona. 

Dimensão 
Experiencial 

Alguns alunos voluntários são 
convidados a soletrar a própria hipótese 
e, assim, comparam as diversas 
possibilidades de escrita para, por fim, 
concluírem a forma correta. (24/08/2010) 

Os alunos, em sala de aula, 
apresentam ritmos particulares 
no processo de alfabetização. 

Dimensão 
Experiencial 

Após exploração do poema, a professora 
propõe um “decalque do poema”, no qual 
os alunos deverão, de forma semelhante 
ao original, construir um poema de 
autoria própria, modificando o 
personagem central em questão. 

Consideração e valorização das 
produções individuais. 

Dimensão 
Experiencial 
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(10/08/2010)  

Na construção hipotética coletiva, a 
professora sugere a troca de letras, a fim 
de perceberem a mudança do valor 
sonoro. Ao retomarem a observação do 
poema, percebem as rimas existentes e o 
número de versos e estrofes que devem 
obedecer. À medida que as idéias 
surgem, a professora vai registrando na 
lousa a produção coletiva, com o aval da 
maioria dos alunos. (10/08/2010) 

Por vezes, a professora escreve 
propositadamente errado para que os 
alunos, atentos, a corrijam. (10/08/2010) 

A professora motiva os alunos a 
descreverem as imagens escolhidas e 
além de esclarecer as dúvidas, por vezes, 
devolve uma resposta com outra 
pergunta, de modo a instigar a discussão 
coletiva. (18/08/2010) 

Na segunda atividade, a partir da 
observação de um gráfico (sobremesas 
preferidas de um grupo de alunos), os 
alunos devem ler e responder às 
perguntas formuladas. Para tanto, fazem a 
leitura prévia do mesmo, discutindo 
coletivamente seus significados. 
(24/08/2010) 

Promoção de reflexão e 
discussão em grupo. 

Dimensão 
Experiencial 

Após a localização e a leitura do poema 
(enquanto a professora lê, os alunos 
acompanham a leitura individualmente), 
as crianças devem localizar as palavras 
que causam estranheza, por 
desconhecerem seu significado. 
Instigados pela professora, devem 
também localizá-las nas estrofes, a fim de 

Promoção de desafios e seguinte 
valorização frente à superação 
dos desafios. 

Dimensão 
Experiencial 
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que todos os alunos a percebam. 
Percebem também, a partir de nova 
leitura da estrofe (feita por um aluno 
voluntário), que algumas palavras do 
poema não correspondem à letra da 
versão musicada do mesmo, mas que 
podem ter sentido semelhante, percebidas 
em contexto. (10/08/2010) 

A última atividade (Matemática) consiste 
em uma proposta do livro didático, em 
que os alunos, seguindo as etapas de 
orientação, devem realizar uma manobra 
motora se utilizando de um barbante. 
Frente ao desafio e às dificuldades dos 
alunos, as professoras simulam a 
proposta, a fim de esclarecer a atividade. 
As etapas de orientação são lidas em voz 
alta por alguns alunos e retomadas, 
quando julgado necessário, pela 
professora. (01/09/2010) 

 

A cada atividade escrita na lousa, os 
alunos hipotetizam sobre ela: reconhecem 
seu significado pela letra inicial, 
diferenciam palavras com grafia 
semelhante ou inferem na construção de 
palavras, quando solicitados pela 
professora (10/08/2010) 

A aula é iniciada com a rotina: as 
atividades são enumeradas conforme uma 
lógica matemática (ex: múltiplos de dez). 
Sugerida por um aluno, enquanto 
escrevia, a professora pede aos alunos 
que leiam as atividades. Enquanto isso, 
um dos alunos preenche a data no 
calendário do dia correspondente. Um 
dos alunos é solicitado a organizar em 

As situações alfabetizadoras 
ocorrem em todos os momentos 
da rotina escolar. 

Alguns momentos de situações 
alfabetizadoras: 

 Jogos (lúdico); 

 Rotina (organização e 
registro do tempo escolar); 

 Interdisciplinaridade; 

 Promoção de grupos de 
acordo com a proposta e 
intenção do professor 
(organização e troca de 

Dimensão 
Experiencial 
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ordem alfabética as placas dos nomes dos 
alunos da sala, com a ajuda da professora 
auxiliar. (17/08/2010) 

As placas são utilizadas de diferentes 
maneiras na rotina: quando se ausentam 
da sala de aula para uso do banheiro, os 
alunos devem retirar a placa com o 
próprio nome e colocá-la num espaço 
reservado para que o próximo aluno, ao 
pedir permissão para sair da sala, 
reconheça o colega que ainda não voltou 
e localize seu nome em uma ordem. Para 
escolher o ajudante, a professora revela o 
sobrenome do aluno para que os demais o 
reconheçam na lista de nomes. Escolhe 
três ajudantes; cada um retira seu nome 
da lista e o coloca no lugar reservado no 
mural. (17/08/2010) 

No momento da rotina, a professora 
escreve as hipóteses de escrita (sugeridas 
pelos alunos) de determinada palavra e 
oculta algumas letras intencionalmente, a 
fim de realçar o valor sonoro da mesma e 
atentar para a escrita correta. 
(01/09/2010) 

A última atividade (Matemática) consiste 
em uma proposta do livro didático, em 
que os alunos, seguindo as etapas de 
orientação, devem realizar uma manobra 
motora se utilizando de um barbante. 
Frente ao desafio e às dificuldades dos 
alunos, as professoras simulam a 
proposta, a fim de esclarecer a atividade. 
As etapas de orientação são lidas em voz 
alta por alguns alunos e retomadas, 
quando julgado necessário, pela 
professora. (01/09/2010) 

saberes e experiências); 

 Pesquisa como 
movimento de busca de 
respostas às dúvidas do 
grupo. 
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A aula é iniciada com a rotina na lousa, 
na qual cada item é associado a uma 
operação de adição, resolvida 
coletivamente. (22/09/2010) 

As professoras acompanham os alunos 
durante todo o processo, auxiliando-os ou 
provocando-os, a fim de reconhecerem as 
próprias dificuldades. Além disso, 
também promovem pares entre eles para 
que um ajude o outro. (17/08/2010) 

Por vezes, a professora auxiliar dramatiza 
algumas situações, a fim de ajudá-los na 
percepção de algumas palavras. 
(25/08/2010) 

Nesse momento, as duas professoras 
acompanham as hipóteses de escrita, 
tiram dúvidas e chamam a atenção para 
possíveis trocas, pedem para que os 
alunos leiam o que escreveram para que 
reconheçam o erro e façam a correção 
necessária, pedem para que os alunos 
prestem atenção ao valor sonoro das 
palavras antes de escreverem. 
(25/08/2010) 

No momento da correção da lição de 
casa, enquanto a professora faz 
intervenções coletivas (na lousa), a 
professora auxiliar transita entre as 
mesas, a fim de responder às solicitações 
e dúvidas dos alunos, instigando-os 
quando necessário, propondo novas 
formas de olhar e colocando desafios. 
Vale destacar também que a professora 
auxiliar é sempre atenta ao cumprimento 
das regras em sala de aula, quanto à 
organização do material. (01/09/2010) 

O professor, quando promove 
pequenos grupos para um fim 
específico, transita entre eles e 
faz intervenções diferenciadas. 
Para esta atividade, ela conta 
com o trabalho da professora 
auxiliar para ajudá-la no rodízio 
entre os grupos e nas 
intervenções necessárias 
(orientadas pelo professor 
titular). 

Dimensão 
Experiencial 
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A primeira atividade é explicada em roda 
pela professora: os alunos deverão, em 
duplas promovidas intencionalmente 
pelas professoras, escrever as regras de 
um jogo. Para tanto, deverão se alternar 
na escrita, enquanto um escreve, o outro 
confere a ordem das regras, corrige o 
colega quando necessário ou dita as 
palavras. (18/08/2010) 

Para a atividade, cada professora 
acompanha um grupo de alunos 
(divididos conforma orientação da 
própria professora, a fim de promover 
pares). (22/09/2010) 

A promoção de pequenos grupos 
é organizada por semelhanças 
(mesmo estágio alfabético, por 
exemplo) ou diferenças 
(diferentes estágios alfabéticos) 
entre os alunos, a fim de 
propiciar troca. 

Dimensão 
Experiencial 
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6 – Discussão dos Dados 

 

Conforme a organização dos dados apresentada, foram identificados cinco temas, a partir 

dos saberes nomeados por Tardif (2008), que permitem que se discorra sobre a experiência da 

professora revelada na entrevista: dimensão pessoal, dimensão escolar, dimensão da formação 

profissional, dimensão disciplinar e curricular, dimensão experiencial. As tematizações 

elaboradas permitem, dessa forma, relacionar os indicadores levantados, a partir do conteúdo da 

entrevista, com a teoria que contempla a questão dos saberes docentes, de modo a revelar as 

especificidades do tema e significá-lo, já que procuramos aproximar a questão teórica à prática 

profissional. 

No tema dimensão pessoal, reunimos questões como a escolha profissional e a 

atratividade da profissão. Percebemos que a escolha da profissão, segundo a professora, é 

revelada carregada de subjetividade, o que aparenta contraditoriedade: apesar da convicção 

quanto à escolha profissional, ao mesmo tempo em que apresenta um histórico de rejeição à 

função profissional, também anuncia atração à profissão, justificada pela influência familiar e 

pelo potencial transformador da educação. Embora reconheça a importância da educação, não 

traduz sua relevância com elementos concretos, atribuindo freqüentemente sua ação a processos 

mágicos e ocultando a especificidade da função do professor. 

Começou um pouco por acaso, na verdade não era a profissão que eu queria 
desde pequena. (...) Na verdade eu era adolescente ainda, e nem pensava o que 
queria ser, professora nunca. Ela (irmã) me trazia coisas interessantes da 
alfabetização, coisas mágicas, momentos mágicos da alfabetização e isso 
começou a me encantar. (...) E eu comecei a me encantar com a profissão, o 
quanto é importante e o quanto ela é mágica. (...) Não tinha muita noção do que 
era a função do professor, de intervir com o aluno, achava que era uma coisa 
mágica. (PROFESSORA A.) 

No estudo de Gatti (2009) sobre a atratividade da carreira docente, os professores 

justificam o desejo de desempenhar um papel na educação porque se vêem como “agentes de 

transformação social”. Na maioria das vezes, os professores orientam a própria escolha 
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profissional, combinando valores profissionais com valores relacionados ao dever comunitário. 

Ainda para a autora, 

“(...) as motivações para o ingresso no magistério permanecem no campo dos 
valores altruístas e da realização pessoal, estando fortemente ancoradas na 
imagem de si e na experiência cotidiana, a saber: o dom e a vocação, o amor 
pelas crianças, o amor pelo outro, o amor pela profissão, o amor pelo saber e a 
necessidade de conquistar logo certa autonomia financeira.” (GATTI, 2009, pg. 
10)  

Sob outra perspectiva, se, por um lado, na discussão dos dados, a dimensão pessoal pouco 

aparece, por outro, podemos perceber que ela se faz presente, articulada às outras dimensões, 

como descrito mais a seguir. Vale ressaltar, por ora, que a dimensão pessoal é fonte 

imprescindível na constituição dos saberes docentes, uma vez que é no desenvolvimento ao longo 

da vida – pessoal, escolar, acadêmica, profissional - e da carreira que o professor se constitui 

enquanto profissional. 

 A dimensão escolar é caracterizada com relação aos saberes provenientes da formação 

escolar anterior à formação profissional adquiridos, segundo Tardif (2009), principalmente na 

escola básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Nesse bojo, ainda 

ressaltamos a escolarização como elemento influenciador da prática de ensino, a relação da 

professora, enquanto aluna, com seus próprios professores e a repercussão desta relação para a 

própria prática de ensino, anos mais tarde.  

Dando continuidade, podemos vincular a dimensão pessoal com a dimensão escolar, pois 

percebemos haver um aspecto que transita entre as duas tematizações. Quando a professora 

discorre sobre a atração pela profissão, percebe que sua aproximação foi favorável a conquistas 

de ordem pessoal, mas que também é indispensável à condição profissional. Ao afirmar: isso 

começou a trazer benefícios até pra minha própria aprendizagem, que aí eu comecei a me olhar enquanto 

aluna, enquanto estudava pra ser professora (...), a professora reconhece a sua própria condição de 

aprendizagem. Podemos entender que essa condição de aprendiz, seja na formação básica ou 

profissional, também foi aprendida e que isso, certamente, contribui para o ato de ensinar.  
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A condição de aprendizagem relatada pela professora pode ser evidenciada a partir de um 

exemplo dos registros do diário de campo do dia 29/09/201015, no qual os alunos, motivados pela 

professora, realizam uma auto-avaliação, com base na análise das atividades desenvolvidas 

durante o bimestre. A proposta da professora consiste em um estudo sobre o que já é sabido e o 

que ainda é preciso saber. Mais adiante, a professora, ao reconhecer a semelhança entre a maneira 

como busca estimular a própria prática e como motiva os alunos para promover o avanço16, nos 

sugere que a própria aprendizagem pode também compreender um movimento de crescimento 

por meio da capacidade avaliativa de suas ações. Ainda, por fim, outro exemplo dos registros do 

diário de campo do dia 25/08/201017 nos permite relacionar a condição de aprendizagem da 

professora a um indicador da dimensão experiencial: os alunos refletem o comportamento do 

professor.  

Ao relatar aspectos da própria escolarização, a professora identifica a fase de 

alfabetização como um período de dificuldades e as atribui ao método específico com que foi 

ensinada. Nesse sentido, parece superar a forma de ensino da própria aprendizagem, já que a 

reconhece como desfavorável, e incorporar diferente prática de ensino, percebendo com clareza a 

diferença entre as duas: a forma como aprendeu e a forma como ensina. Ainda sugere que é 

preciso que o professor tenha crença no método de ensino, o que aponta para o fato de que a 

referência na forma de aprendizagem não é, necessariamente, garantia para a forma de ensino 

semelhante. 

(...) foi penoso (o próprio processo de alfabetização). (...) Eu não aprendi como 
meus alunos aprendem e nem fui ensinada como na verdade eu ajudo meus 
alunos a pensarem sobre a alfabetização. (PROFESSORA A.) 

(...) fui alfabetizada assim, aprendi a ler e a escrever, eu não acredito neste tipo 
de alfabetização, não é a alfabetização que eu acredito, eu acredito no meu 
aluno questionador, aquele que está junto no processo e não que eu domine o 
processo (PROFESSORA A.) 

Embora condene o próprio processo de alfabetização, reconhece a sua condição 

satisfatória atualmente, o saldo positivo da sua aprendizagem escolar. Quando se percebe 

                                                 
15 Quadro V, Dimensão Pessoal, pg. 66. 
16 Quadro V, Dimensão da Formação Profissional, pg.69. 
17 Quadro V, Dimensão Experiencial, pg. 73. 
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insatisfeita (principalmente pela necessidade de questionamento), recorre novamente à condição 

de aprendiz, já reconhecida, para recuperar e/ou sanar os déficits do próprio processo de 

aprendizagem. 

(...) não vou dizer que eu não aprendi, eu acho que era o que se acreditava na 
época e eu fui alfabetizada, não tenho perdas, mas eu não tenho grandes 
ganhos, algumas coisas eu tive que reaprender, por mais que adulta, eu tive que 
reaprender a questionar (PROFESSORA A.) 

Dentre os aspectos que condena do próprio processo de alfabetização e que admite não 

repeti-los em sua prática de ensino, estão: o treino de exercícios repetitivos (embora reconheça a 

importância do processo de memorização na aprendizagem); a mera transmissão do 

conhecimento, desprovida de momentos de reflexão e/ou troca entre os alunos; a intervenção 

massificada, em detrimento de um olhar individualizado para cada aluno; aprendizagem 

mecânica, sem significado para o aluno. Assim como admite pouca influência do modelo de 

alfabetização de sua escolaridade em sua prática como docente atualmente, percebemos haver 

alguns exemplos dos registros da observação que podem ilustrar essa pequena influência, já que 

são presentes no cotidiano em sala de aula. Os excertos dos dias 01/09/2010 e 20/10/201018 

sugerem um exemplo da prática docente ainda fortemente influenciada por um processo de 

alfabetização característico da herança tradicional. Neles, ora a professora limita a exploração das 

rimas pelos alunos, ao considerar válida apenas uma terminação específica, ora restringe a 

exploração pictórica frente a modelos previamente oferecidos. 

Embora reconhecida a limitada influência do método de alfabetização da própria 

escolaridade, a professora reitera seu depoimento em sua prática ao promover trocas, discussões e 

reflexões para os alunos em sala de aula, intervindo de forma individualizada com cada um. Isto 

se evidencia, por exemplo, nos excertos dos registros do diário de campo da dimensão 

experiencial19 (10/08/2010), nos quais a professora considera e valoriza as contribuições de cada 

um dos alunos, compartilhando-as com os demais.       

As diferenças apontadas entre os métodos da própria escolarização e os métodos de sua 

prática de ensino atualmente geraram uma crise quanto às expectativas de ensino no início da 

                                                 
18 Quadro V, Dimensão Escolar, pg. 68. 
19 Quadro V, Dimensão Experiencial, pg. 75 e 76. 
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carreira docente. Em primeiro lugar, podemos comparar essa crise do início da docência com o 

que Tardif (2008) chama de choque da dura realidade, o que evidencia a distância que se 

estabelece entre os saberes experienciais e os saberes adquiridos na formação (escolar e 

profissional). Para o autor, “ao se tornarem professores, descobrem os limites de seus saberes 

pedagógicos” (TARDIF, 2008, p. 51). Em segundo lugar, se, por um lado, a professora admite 

influência do modo como foi alfabetizada para a própria prática, por outro, restringe essa 

influência ao início da docência. Sugere, portanto, que, com o passar dos anos, com a experiência 

docente em desenvolvimento, pôde romper com o modelo oferecido. Podemos concluir que a 

aprendizagem da docência é fruto da própria experiência escolar e também da própria experiência 

docente, mas não se restringe a estes dois aspectos e nem tampouco às situações de ordem 

prática. Nesse sentido, concordamos com Mizukami (200520), que, ao apresentar focos de 

intervenção em processos formativos, visando à promoção de aprendizagens da docência, 

defende que:  

“A prática, por si só, não supre o domínio dos conteúdos específicos de forma 
satisfatória e não oferece, de forma sistematizada e articulada, a base de 
conhecimento que o professor necessita para ensinar, assim como para continuar 
seu processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional” (s/p). 

 Ao recordar de sua professora, durante a fase de alfabetização, a Professora A parece 

incorrer em contradição, pois, ao mesmo tempo em que afirma ensinar de forma diferente por 

meio da qual aprendeu, atribui a conduta de sua professora em sala de aula à possibilidade dela ter 

vivenciado processo semelhante em sua alfabetização, justificando sua prática de ensino [Acho que era 

um processo que ela mesmo viveu, ela já era uma pessoa de uma certa idade (...)]. Como já 

exemplificado, o modelo de professor ou a referência da própria escolarização podem influenciar um 

modo de ser professor, mas não garantem a reposição de determinado modelo. Acreditamos, no caso da 

Professora A, que houve um movimento de superação do modelo oferecido, ou seja, ao sofrer a 

intervenção de um processo de aprendizagem, esforçou-se para não repeti-lo. 

Por outro lado, reconhece os benefícios/facilidades do ensino no método tradicional, no qual foi 

ensinada, com a cartilha, por exemplo. E, mesmo não concordando com o método de ensino por meio do 

qual aprendeu, relata uma relação marcante estabelecida com a sua professora. Ao descrevê-la, diz 

                                                 
20 www.pucsp.br/ecurriculum, acessado em 27/novembro/2010, às 20h30. 
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perceber, enquanto aluna, o prazer da própria professora no exercício de sua função, o que talvez 

justifique a única lembrança do modelo da época de sua escolarização. 

(...) nunca trabalhei com cartilha, nunca tive esse até privilégio, que por mais 
que a gente não acredite, precisa estar no processo para saber de fato como é. 
(...) o tradicional tem lá os seus valores, não é a toa que eu fui alfabetizada por 
ele (PROFESSORA A). 

(...) da Dona Ana Maria21 eu lembro bastante e eu lembro assim que era uma 
questão muito fechada, a gente não tinha essa coisa do envolvimento, era 
carinhosa, mas era uma coisa muito “ela lá e eu aqui”.  (...) eu via que ela fazia 
aquilo porque ela gostava, eu lembro disso (...) lembro bem dela e, engraçado, é 
a única professora que eu lembro (PROFESSORA A).  

  Ao defender o método de alfabetização por meio do qual ensina atualmente, demonstra a 

resistência das famílias em aceitar um método distinto da forma tradicional (provavelmente a mesma 

vivenciada pelos pais dos alunos) de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, reconhece que o professor 

atualmente tem de saber lidar com questões emocionais dos alunos e da própria família, com a qual admite 

maior aproximação. Por fim, ainda questiona as concepções de “bom aluno” e “bom professor” das 

famílias na época de sua escolarização.  

(...) lá no comecinho, era uma luta também com a família, uma luta saudável até 
porque eles também não entendiam, é um processo, há uma modificação 
(PROFESSORA A).  

(...) a postura do professor agora mudou, é olhar pra aquele aluno, é interagir 
com as dificuldades dele, interagir com a ansiedade dele, com a insegurança, 
com o emocional que envolve bastante, com a família, a família é muito mais 
presente nesse processo agora, antigamente não, então é diferente, bem 
diferente do que eu vivi (PROFESSORA A). 

(...) e eu lembro da minha mãe, quando ia nas reuniões, dizendo, comentando 
(...) que “aquela sim era uma professora que tinha o domínio da sala”.  (...) 
esse era o processo que ela (a professora) acreditava (...) eu sempre fui muito 
boa aluna, no que eles (a família e a escola) acreditavam em ser boa aluna 
(PROFESSORA A). 

  A dimensão da formação profissional compreende os saberes “relativos à formação para 

a docência, estágios, cursos de aperfeiçoamento etc. integrados à prática pela formação 

profissional propriamente dita, e realizada em instituições com este fim” (BORGES, 2004, p.68). 

                                                 
21 Nome fictício. 
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Discutimos, portanto, a partir do que foi revelado pela entrevista, a importância atribuída à 

formação acadêmica e a outros cursos de formação profissional; as implicações da prática 

profissional e, por fim, a necessidade de estudo continuado e suas possíveis justificativas para o 

exercício da profissão. 

  Primeiramente, percebemos que a professora parece demonstrar maior valorização da 

contribuição dos cursos de atualização e extensão, realizados durante sua trajetória profissional, 

em relação à contribuição dos cursos de graduação e pós-graduação. À formação acadêmica, 

dessa forma, é atribuída pouca relevância, apesar do reconhecimento de sua importância, 

sugerindo até contribuição insuficiente advinda de sua fonte. Em contrapartida, a professora 

atribui à prática cotidiana a principal fonte de aquisição de saberes docentes; o contexto escolar, 

durante a atividade profissional, configura o cenário para o desenvolvimento profissional.  

Então, a (formação em relação à obtenção dos saberes) do magistério nem tanto, 
da faculdade sim, a pós (especialização com o ensino fundamental, primeiro 
ano) e os cursos que eu fiz no Espaço Pedagógico, idem, acho que foram cursos 
muito importantes. (...) mas a formação mais importante que eu tive foi nas 
escolas. Agora o curso de formação gradual, me ajudou, clareou bastante, mas 
se eu tivesse que esperar a graduação e a pós-graduação, isso não ia me ajudar 
porque isso não me bastaria e é isso que eu quero dizer. (PROFESSORA A) 

Graduação ajudou? Claro, óbvio, mas não foi o suficiente, a pós idem, mesmo o 
Espaço Pedagógico que eu fiz, que eu acho que considerei muito mais aquilo 
como uma pós do que o que eu fiz de fato como uma pós, não foi o suficiente, 
como não é, então até hoje a gente precisa buscar informação, até hoje, o tempo 
inteiro, rediscutir coisas, rediscutir temas para poder ajudar o aluno, em todos 
os aspectos. É praticando mesmo aquilo que você está vendo, pondo em prática 
porque é ali que você vai ver as dúvidas que você tem e vai buscar informações 
para sanar as suas dúvidas e poder ajudar o seu aluno. (PROFESSORA A) 

  Essas considerações nos remetem à necessidade apontada por André e Dias (2009) em 

relação às Instituições de Formação de Professores, quando expõem o desafio de “fornecer uma 

formação profissionalizante que permita a articulação imprescindível entre o saber e o saber 

fazer” (p. 78). Tardif (2008) denuncia que muitas teorias das IFP’s foram concebidas e não têm 

relação e/ou aplicação para as situações educacionais concretas. Assim, “a formação de 

professores deveria basear-se nos saberes que são, quotidianamente, usados pelos professores no 

exercício profissional” (ANDRÉ e DIAS, 2009, p. 78).  



88 
 

 
 

 Por outro lado, ao atribuir pouca relevância à formação acadêmica, é como se a professora 

não percebesse sua real contribuição. Se concordamos com Tardif (2008), quando consideramos 

que o professor mobiliza uma série de saberes em sua atividade profissional, podemos entender 

que os saberes advindos da formação estão presentes em sua prática, embora não sejam tão 

perceptíveis, a ponto da professora discriminá-los. Mesmo que a contribuição advinda da 

formação acadêmica tenha sido privilegiadamente teórica, a professora, de alguma forma, articula 

essa teoria com a prática no momento da atividade profissional, justificando a importância das 

duas. 

  Para a professora, o questionamento da prática docente, como ferramenta de crescimento, 

avanço e superação, promove o estudo continuado, que, por sua vez, responde às exigências da 

função docente na instituição em que trabalha. Aqui, a necessidade de crença no trabalho 

desenvolvido, não restrita apenas ao professor alfabetizador, é fruto do constante questionamento, 

na medida em que confere a legitimidade e a validade do próprio ensino. Ao questionar a própria 

prática, reconhece a necessidade da busca pessoal, da troca entre os pares e da atualização 

profissional para beneficiar, por fim, o aluno. Curiosamente, como já dito anteriormente, a 

professora verifica semelhança entre a maneira como busca estimular a própria prática e como 

motiva os alunos para promover crescimento. 

Então, por exemplo, quando eu tenho que saber as hipóteses de desenvolvimento 
da leitura e da escrita, que eu fui estudar, fui fazer curso, enfim, eu preciso 
acreditar e ver que isso de fato acontece, senão não dá conta (PROFESSORA 
A). 

A mesma coisa, no meu saber, é o mesmo que eu faço com meus alunos, então 
eles conseguem avançar nas hipóteses deles porque são questionados, eu 
preciso me questionar, até que ponto eu estou sabendo dar conta, e aí eu tenho 
que buscar com os cursos, com as leituras, com as discussões com as meninas 
do meu grupo  de primeiro ano, com as discussões com a minha coordenadora, 
que são reflexivas, nos debates que tem nos pólos de conhecimento, acho que 
tudo isso é importante, o professor tem que estar o tempo inteiro inteirado, 
sempre em envolvimento com essa alfabetização (PROFESSORA A).  

Estudar muito, buscar muitas informações, checar mesmo se aquilo que você 
acredita sobre a alfabetização é de fato o que você acredita. E estar sempre 
atento, acho que o tempo inteiro com um olhar sempre atento, muito cuidadoso. 
(PROFESSORA A). 



89 
 

 
 

 A dimensão disciplinar e curricular é relativa aos “conhecimentos provenientes de 

programas e manuais escolares, aos saberes empregados pelos docentes no seu cotidiano escolar 

e integrados à sua prática como ferramenta de trabalho” (BORGES, 2004, p. 68). Nesse sentido, 

reunimos para a discussão aspectos, como: as especificidades da alfabetização; as especificidades 

do professor alfabetizador; a alfabetização como processo. 

A partir do conteúdo da entrevista, foi possível reconhecer a correspondência existente 

entre o ensino – alfabetização – e a série (primeiro ano). Da mesma forma, a alfabetização 

também é atribuída com maior especificidade à função do professor que leciona no primeiro ano 

do Ensino Fundamental. No entanto, a caracterização da alfabetização como um processo se dá 

quando a contribuição das séries anteriores e posteriores ao primeiro ano também é reconhecida. 

Assim como a alfabetização é reconhecidamente presente em todas as disciplinas escolares, é 

também caracterizada como um processo amplo, não restrito apenas à aquisição da leitura e da 

escrita. Isto pôde ser observado nos exemplos dos registros do diário de campo dos dias 17 e 18/08 (pg. 

68 e 69), nos quais as professoras, ao dedicarem-se ao exame individual de cada aluno, promovem 

estratégias de intervenção alfabetizadora diferenciada, situando-as em todos os momentos da rotina 

escolar.  

Eu acho que a série onde eu estou trabalhando, é uma série muito importante na 
alfabetização, não que as outras séries que venham antes ou depois não tenham 
esse olhar pra dentro da alfabetização, até a gente precisa que algumas coisas 
sejam garantidas antes, porque as crianças precisam avançar (PROFESSORA 
A). 

Então eles estão fazendo uma atividade de matemática, precisam 
escrever sobre as regras da amarelinha, então, naquele momento, eu 
também vou ser alfabetizadora, então, no momento que eles estão 
fazendo ciências, que vão ter que escrever as listas do que descobriram, 
também estou sendo, porque por mais que eu seja em alguns momentos a 
escriba da turma, eu estou ensinando, estou provocando com que eles 
verbalizem um texto oral, que depois esse texto oral, com muito 
conhecimento, vai passar para um texto escrito, que eles vão produzir 
(PROFESSORA A). 

A gente acaba colocando a alfabetização, a língua, a escrita, a leitura, não 
focado só no português, não é um momento restrito da aula de português 
(PROFESSORA A). 
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As meninas do segundo vão fazendo intervenções para que eles consigam 
consolidar, tenham a base alfabética, e aí começam a trabalhar as questões da 
ortografia, mas é no primeiro ano que as crianças começam a se despertar mais 
para essa leitura e escrita (PROFESSORA A).  

É no primeiro ano que os “nós” começam a aparecer mais e aí o professor tem 
que ficar atento, e aí a alfabetização acaba não sendo restrita ao ponto de vista 
da leitura e da escrita só, é um olhar pro todo do aluno (PROFESSORA A). 

Ao professor alfabetizador, é conferida a capacidade de reconhecer a possível insegurança 

dos alunos e, principalmente, fazer uma leitura dos mesmos, sem que a participação dos próprios 

alunos no processo de alfabetização seja ignorada. Para a professora, além do saber curricular, o 

docente deve saber “ler” os seus alunos. Se caracterizarmos o saber “leitura dos alunos” como um 

saber advindo da experiência e resultado do amálgama de outros saberes, podemos concluir que 

um saber isolado não é suficiente para ensinar, mas que a reunião de um conjunto de saberes 

promove a aprendizagem.  

Vinculada à questão da pluralidade dos saberes, podemos discutir a última dimensão 

proposta: a dimensão experiencial, relacionada aos saberes oriundos da experiência profissional 

na sala de aula e na escola. Para Borges (2004),  

“(...) os saberes da experiência têm um papel fundamental, pois não só ocupam 
um lugar estratégico frente aos demais saberes, mas, também, servem de 
substrato de base em relação aos outros conhecimentos, isto é, a partir dos 
saberes da experiência os outros conhecimentos são avaliados, julgados e 
utilizados no trabalho” (p. 69).  

Nesse sentido, ressaltamos alguns aspectos característicos da dimensão experiencial, mas 

interligados às demais: a influência exercida/sofrida entre as dimensões; as concepções sobre o 

processo de alfabetização; as concepções sobre o professor alfabetizador e o aluno em 

alfabetização; a experiência profissional. 

Inicialmente, retomamos a questão do reconhecimento do professor sobre a própria 

condição de aprendizagem. Esse aspecto, já discutido, aqui sugere outra interpretação: justamente 

atrelada à condição experiencial. Podemos entender que, à medida que o professor se reconhece 

enquanto aprendiz, ele cresce e, à medida que cresce, adquire experiência. O contrário também é 

verdadeiro: à medida que adquire experiência, passa a reconhecer com maior clareza sua 
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condição de aprendizagem. A fala da Professora A traduz este pensamento (sentir-se aluno me 

faz ter mais clareza do que eu vou fazer) e nos permite aproximar duas dimensões – pessoal e da 

formação profissional -, vinculando-as, por sofrerem influência mútua.  

(...) é engraçado como a vivência do professor, o que ele vive, a prática de aula 
dele e as modificações que ele tem, influenciam dentro de sala de aula, a 
história de vida dele e o que ele faz na verdade com essa história 
(PROFESSORA A). 

 Outro momento da entrevista que traduz a relação entre as dimensões e a classificação de 

Tardif (2008) quanto à natureza dos saberes (plurais, heterogêneos e compostos) diz respeito à 

mobilização de uma série de saberes no exercício da função docente. Entendemos que, para a 

professora, é preciso reunir uma série de conhecimentos para ensinar de fato e esta reunião, 

caracteriza, a nosso ver, um saber advindo da experiência. 

(...) o fundamental é saber ler o aluno, eu acho que é uma das grandes 
vantagens e acho que não é só do alfabetizador não, eu acho que todos os 
professores tem que saber isso e todos os outros saberes vão ajudar, então quem 
não sabe o que é pré-silábico, silábico, não vai conseguir fazer com que o aluno 
avance, quem não sabe como acontece um processo de leitura, também não vai 
ajudar, muito menos quem não sabe ler o aluno. (PROFESSORA A) 

 Ao revelar suas concepções sobre o professor alfabetizador, a partir do conteúdo da 

entrevista, a professora se refere a atribuições do mesmo. A professora acredita que intervir para 

promover as capacidades de leitura e de escrita é tarefa do professor alfabetizador, mas não é a 

única suficiente. Além disso, a professora acredita que é preciso ter um olhar individual e 

cuidadoso para cada aluno, identificando e compreendendo o processo de alfabetização 

particular; acolher as dificuldades e respeitar o ritmo de cada aluno; intervir a fim de promover 

avanços; planejar. Podemos concluir que a concepção do bom professor (alfabetizador) é 

relacionada àquele que vai além da tarefa de ensinar a ler e a escrever, o que nos remete ao 

debate apresentado entre os termos alfabetização e letramento22. Ambos os conceitos são 

coerentes no fato de que a apreensão da língua escrita não é restrita às capacidades de ler e 

escrever, mas abarcam um conjunto de práticas sociais.  

                                                 
22 Capítulo 3.1 – Alfabetização e Letramento, pg. 18. 
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Então, não basta só fazer as intervenções para ler e escrever, entende? Eu 
preciso olhar para o meu aluno, eu preciso conhecer como é que ele está 
interagindo nesse processo, entender, acolher as dificuldades dele, fazer as 
intervenções corretas para ele poder avançar e, por isso a importância do 
planejamento, enfim, do olhar, o professor alfabetizador ele tem que estar 
atento, e ele tem que ter um olhar cuidadoso pro aluno e muito individual 
também, tem lá um objetivo comum, tem vinte alunos na sala, eles tem como 
chegar muito próximos ou atingir realmente aquele objetivo, mas saber que 
cada um tem o seu ritmo e eu acho que esse é um olhar cuidadoso do grande 
alfabetizador. (PROFESSORA A)  

A partir dessas atribuições é possível compreender com maior clareza a concepção da 

alfabetização como um processo, visto que, para colocá-las em prática, é preciso disponibilizar 

um tempo suficiente que proporcione, entre avanços e retrocessos, amadurecimento. Além disso, 

a troca entre os pares é fundamental para garantir uma unidade no trabalho desenvolvido, não 

fragmentado entre as séries e significativamente vinculado para o aluno que estuda no sistema 

seriado de ensino. Para a Professora A, o trabalho de alfabetização na instituição em que trabalha 

caracteriza um processo enriquecedor para o aluno, pois tem início no primeiro ano da Educação 

Infantil e não se esgota no primeiro ano do Ensino Fundamental23. 

 Embora reconheça as expectativas da família e da escola quanto à alfabetização no ano 

em que leciona e a flexibilidade da instituição em que trabalha quanto ao nível de alfabetização 

ao término do ano letivo, a professora afirma que os alunos se alfabetizam nesse período, 

privilegiados pela capacidade comunicativa da leitura e da escrita, não obedecendo, 

necessariamente às exigências ortográficas da língua. Percebemos haver coerência entre as 

expectativas da escola e a função desenvolvida pela professora, segundo o próprio depoimento. 

Isso talvez justifique a satisfação profissional expressada pela mesma, que percebe, ao mesmo 

tempo, valorização, por parte da instituição, da formação do professor e da formação do aluno: 

eu tive o privilégio de vir pra um lugar assim – desconsiderando24 que eu trabalho aqui há muito 

tempo –, que de fato vê a formação do profissional como algo que vai acrescentar ao 

profissional e principalmente ao aluno (PROFESSORA A). 
                                                 
23 Em algumas instituições escolares, o primeiro ano do Ensino Fundamental corresponde ao último ano da Educação 
Infantil. 
24 Obs: ao utilizar da palavra ‘desconsiderando’, a professora quer dizer que mantém a admiração pela instituição 
escolar, mesmo sem considerar que nela trabalha, ou seja, durante a entrevista, ela faz questão de desvincular o fato 
de reconhecer uma instituição preocupada com a formação profissional de seus professores com o fato de exercer 
função profissional no mesmo lugar. 



93 
 

 
 

 Frente aos alunos que apresentam maiores dificuldades no processo de alfabetização, 

percebemos, a partir do conteúdo da entrevista, que, quando as dificuldades são detectadas, é 

realizado um acompanhamento progressivo ao aluno no decorrer do ano. Durante esse período, a 

professora intervém de forma diferenciada, estabelece parceria com a família do aluno e, quando 

necessário, a partir de uma avaliação conjunta entre professores e coordenação, recorre a 

diferentes especialidades profissionais (medicina, fonoaudiologia, psicologia), para auxiliar na 

promoção da aprendizagem. Nos casos em que o aluno não atinge satisfatoriamente as exigências 

de leitura e escrita, ao término do ano letivo, discutem-se, com a própria família, as 

possibilidades de promoção e/ou retenção para o ano subseqüente. Vale ressaltar que as razões 

que justificam o baixo nível de alfabetização ao final do ano são geralmente associadas às 

possíveis questões emocionais dos alunos (ver páginas 85 e 86 – dimensão experiencial). A 

intervenção diferenciada aos alunos que apresentam mais dificuldade frente às estratégias 

alfabetizadoras pôde também ser notada, a partir dos registros da observação. Neles, 

encontramos exemplos de momentos em que ambas as professoras dedicam maior tempo aos 

alunos que têm mais dúvidas25. 

 Ao questionarmos as especificidades do saber do professor alfabetizador, notamos haver 

incerteza quanto à pertença de um saber ou conhecimentos próprios, já que a professora não 

reconhece ser detentora de um saber específico para o exercício de sua atividade profissional (eu 

não sei se eu tenho saber26). Roldão (2005) considera o saber associado aos professores o elo 

mais fraco de sua profissionalidade, justamente por sustentar e garantir a qualidade do sistema de 

ensino e, conseqüentemente, tornar mais clara e específica a função do professor. Ao não 

reconhecer o que tem de saber para ensinar, é como se o professor “negligenciasse” a própria 

função, delegando a representação de sua atividade ao senso comum. 

 Por outro lado, mesmo que não os reconheça discriminadamente, a professora aponta 

principalmente uma atitude indispensável à sua função: “saber olhar para o aluno” ou “saber 

fazer uma leitura do aluno” como papel imprescindível do professor alfabetizador. Ainda para 

Roldão (2005), “o professor é alguém que sabe e, por isso, pode construir a passagem de um 

saber ao aluno” (p. 12). Nesse sentido, o professor, além de dominar os saberes específicos de 

                                                 
25 Quadro V, Dimensão Experiencial, pags. 72 e 73. 
26 Entrevista, questão nº 10, pg. 126. 
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sua profissão, tem de dominar o modo como sabe conduzi-los e mobilizá-los, para, assim, 

desenvolver profissionalmente sua função. Podemos encarar, portanto, a questão do saber olhar 

como um saber fazer próprio do professor alfabetizador. 

 Ao mesmo tempo, a professora também reconhece que, no início de sua carreira, não 

possuía os saberes que detém atualmente (lá no comecinho, eu não tive esse olhar), sugerindo 

que houve um movimento de avaliação do próprio conhecimento. Concluímos que “olhar o 

aluno”, conforme descrito pela professora, trata-se de um saber experiencial, por advir da própria 

experiência profissional, fruto da trajetória docente. Tardif (2008) ainda nos ajuda nessa 

conclusão, ao nos lembrar que os saberes provenientes da experiência advêm da prática do ofício 

e nela são validados, ou seja, a experiência é também um momento de aprendizagem na e da 

prática, na qual os professores ressignificam a própria formação para adaptá-la à profissão. 

“A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica (retroalimentação) 
dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona 
os outros saberes, permitindo assim aos professores reverem seus saberes, julgá-
los e avaliá-los e, portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes 
retraduzidos e submetidos ao processo de validação constituído pela prática 
cotidiana.” (TARDIF, 2008, p. 53) 

  Sabido que a intervenção do professor, segundo a professora entrevistada, é mais 

favorável a partir da “leitura do aluno”, procuramos elencar os aspectos que contemplam este 

movimento. Saber ler o aluno, portanto, consiste em: perceber suas expressões; perceber como se 

articula em sala de aula; perceber sua postura frente às atividades; identificar e compreender suas 

dificuldades; escutá-lo. Segundo a Professora A, este saber é fundamental ao professor que 

alfabetiza, pois o professor que não sabe fazer esta leitura do aluno ignora sua participação no 

processo de alfabetização, o que, por sua vez, dificulta o próprio trabalho de ensino 

(intervenções, desenvolvimento de estratégias etc). A partir destas considerações, concluímos que 

“saber ler o aluno” diz respeito à especificidade da função do professor. 

O principal na minha função é esse olhar mesmo, é o saber olhar o meu aluno e 
saber entender de alguma forma o que ele está vivendo nesse processo, antes 
mesmo de eu saber como é que são as etapas da alfabetização, isso é 
importante, eu saber quais hipóteses, é importante, reconhecer as hipóteses, isso 
tudo é importante, mas eu preciso saber ler o meu aluno, porque se eu não 
souber ler o meu aluno, eu passo por cima das angústias, das necessidades, dos 



95 
 

 
 

nós, das inseguranças que ele tem, e aí assim por mais que eu saiba o que é 
silábico, pré-silábico, como é que ele aprende, enfim, como é que ele faz esse 
processo todo, eu não vou fazer nada com isso se eu não conseguir ler o meu 
aluno, acho que o principal é saber ler o aluno, as expressões, a fala, saber o 
que fazer com ele e aí quando a gente não souber o que fazer, a gente vai ter 
que olhar, “eu sei que ele está com uma dificuldade, mas eu não sei como é que 
eu vou fazer com que ele se sinta seguro, aí você chama a sua coordenadora e 
conversa, você tem que ser humilde em ir lá e pedir ajuda, mas o fundamental é 
saber ler o aluno, eu acho que é uma das grandes vantagens e acho que não é só 
do alfabetizador não, eu acho que todos os professores tem que saber isso 
(PROFESSORA A). 

  Outro aspecto da dimensão experiencial revelado a partir do conteúdo da entrevista diz 

respeito ao desenvolvimento profissional. Quando a professora atribui à prática profissional o 

principal contexto de obtenção e desenvolvimento dos saberes, revela seu estado de formação 

constante. Em síntese, revela que as aprendizagens provindas de sua própria formação são 

utilizadas na prática, para desenvolver os saberes de sua profissão. Por outro lado, para a 

professora, a possibilidade de aplicar praticamente as aprendizagens provindas da formação 

depende (novamente) da crença que se tem no método e nos resultados. A descrença ou a falta de 

clareza sobre a própria prática de ensino não favorecem a aplicação dessas aprendizagens. 

(...) quando você começa a incorporar aquilo que você acredita, primeiro você 
precisa justificar o que você está fazendo, e acreditar que aquilo de fato vai 
modificar o seu ensinar e o aprender do seu aluno e o seu aprender, isso acaba 
incorporado na sua prática, isso vai tranqüilo para a sua sala de aula, não foi 
fácil não, foi um processo difícil, mas depois que eu consegui dar conta de fazer 
essa transposição do que eu estou lendo, do que eu estou acreditando, 
estudando, modificando meu olhar da alfabetização, enfim, a prática fica 
diferenciada em sala de aula. É assim que eu acredito que isto vá pra prática 
em sala de aula. (PROFESSORA A)  

(...) se o professor não acredita nessa prática, fica muito mais difícil, não sei se 
estou sendo clara, e aí a gente precisa entender quando o professor não tem 
essa clareza (PROFESSORA A). 

 

  Ao admitir a prática profissional como espaço de formação, de desenvolvimento da 

profissão, a professora, ao mesmo tempo, também promove a formação de seus próprios alunos. 

Nesse sentido, parece existir um movimento de reflexo/espelhamento entre professora e alunos: a 
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professora, de certo modo, espera que os alunos, em sua formação, sejam tão críticos e 

conscientes, quanto ela própria, com relação ao que julga necessário em um processo de 

desenvolvimento profissional. Ao mesmo tempo, parece ser lógico que, à medida que a 

professora modifica seu ensino, o aluno também modifica seu processo de aprendizagem, na 

mesma direção, em um processo quase simbiótico. 

(...) engraçado que eles acabam tendo esse olhar quando você, professor 
observador, questionador, o aluno acaba sendo assim também (PROFESSORA 
A). 

(...) é uma prática que a professora faz com eles e eles incorporam isso também, 
então esse olhar, essa intervenção, é claro que eles não vão ter esse olhar, essa 
intervenção tão aguçada quanto a do professor, que é um adulto já, mas assim, 
pegar essas informações que a gente tem da formação e colocar em prática 
beneficia só o aluno também, só o aluno não, beneficia o aluno também,  não só 
o professor (PROFESSORA A). 

(...) você vai acolher o outro, você vai ajudar o outro a pensar diferente, que é o 
que você vai fazer com seu aluno, você modificou seu jeito de pensar, você vai 
fazer isso com teu aluno, sem desconsiderar o que ele já está trazendo 
(PROFESSORA A). 

 Nas observações em sala de aula, foi possível identificar também a promoção de pares 

e/ou grupos de alunos, de forma intencional. Tanto a professora titular quanto a professora 

auxiliar acompanham grupos de alunos com hipóteses alfabéticas semelhantes ou diferenciadas 

(objetivando a troca entre os alunos), intervindo conforme a necessidade dos pares. Nesses 

momentos, intencionam desafiar os alunos para a promoção de melhorias no processo de 

alfabetização. 

 Assim como a professora reconhece que é necessário que, em sala de aula, haja momentos 

de reflexão e discussão em grupo para a promoção de crescimento individual, também acredita 

que o trabalho do professor precisa estar amparado na troca entre os pares e que, para garantir a 

unidade do trabalho desenvolvido, o professor deve acolher os profissionais iniciantes. Mizukami 

e Nono (2006) nos lembram que as professoras principiantes, quando se referem às formas como 

encaram os processos de desenvolvimento profissional, “explicitam e discutem o caráter de 

continuidade da aprendizagem da profissão e a dimensão formativa da escola/ambiente de 

trabalho” (p. 392), evidenciando o reconhecimento de que a formação docente é desenvolvida ao 
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longo da carreira, mais especificadamente, no próprio ambiente de trabalho e, por conseguinte, na 

troca de experiência com os colegas. 

 Além da necessidade de troca entre os pares, a professora atribui relevante importância 

aos registros diários do docente em sala de aula como aspectos indispensáveis à função 

profissional. Junto ao planejamento do professor, está a maior facilidade em “fazer uma leitura do 

aluno”, identificando as particularidades de cada um e, quando preciso, a possibilidade de 

mudança das estratégias de intervenção. Quando reconhece que os alunos, em sala de aula, 

apresentam ritmos particulares no processo de alfabetização, a professora parece ter mais clareza 

dos aspectos facilitadores e/ou dificultadores mediados pelo professor no processo de 

alfabetização. Não obstante, a professora ainda reconhece que a intervenção do professor pode, a 

depender das estratégias utilizadas, facilitar ou dificultar sua aprendizagem. Essa percepção 

confere responsabilidade à ação da professora, que enxerga necessidade de revisão e reflexão 

crítica e consciente em suas atitudes como profissional. Isso nos remete a idéia já discutida por 

Imbernón (2001), sobre a necessidade de uma formação permanente que favoreça o exame da 

prática cotidiana, permitindo que o professor se auto-avalie, a fim de orientar o seu trabalho. 

 Dentre os aspectos facilitadores do processo de aprendizagem, revelados a partir do 

conteúdo da entrevista, destacamos, como papel do professor: transmitir segurança; fazer uma 

leitura global do aluno; dialogar com a família; fazer intervenções adequadas e pertinentes, uma 

vez reconhecido o ritmo específico de cada aluno. Do contrário, para a professora, a família, 

distante do processo de aprendizagem, ou o professor, quando privilegia o produto em detrimento 

do processo, podem dificultar o processo de alfabetização.  

 Quando reconhece que, durante sua carreira, houve inadequação de algumas de suas 

intervenções em sala de aula, as relaciona ao início da carreira docente. A professora acredita 

que, com o amadurecimento profissional, o professor aprimora seu olhar e está menos sujeito a 

incorrer em erros e julga necessário que o professor se reconheça em sua própria inadequação, a 

fim de reparar e elaborar nova intervenção.  

(...) então, a gente peca muito, né? Agora, eu prefiro pecar pelos excessos e, às 
vezes, mesmo tomando o máximo cuidado, olhando para o aluno, tendo um 
olhar cuidadoso, você acaba dando uma derrapada e aí qual a importância 
desse professor quando percebe? Primeiro, perceber que aquela intervenção 
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não foi nada adequada e, segundo, retomar rapidamente, fazer uma nova 
intervenção, para poder assim, não consertar aquela, porque uma vez feita a 
intervenção, a intervenção já está lá, mas é fazer outra para que possa ir para 
um outro direcionamento. Mas ainda acontece, vou ser bem sincera, às vezes 
acontece.(...) (PROFESSORA A). 

 Novamente, podemos observar aqui, a valorização da experiência profissional para o 

desenvolvimento da profissão. Podemos, dessa forma, relacionar as intervenções adequadas ou 

inadequadas, assim julgadas pela professora, quando reconhecidas, como fruto da experiência 

docente. Isso nos remete a idéia de que a experiência do professor se revela como a condição para 

adquirir e produzir os próprios saberes. Tardif (2008) nos lembra que os professores tendem a 

hierarquizar os saberes em função de sua utilidade no ensino e, sob essa perspectiva, “quanto 

menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor profissional parece ter” (p.21).  

Podemos perceber, ao final das possíveis interpretações, que as dimensões elaboradas – 

dimensão pessoal, dimensão escolar, dimensão da formação profissional, dimensão disciplinar e 

curricular, dimensão experiencial – em correspondência com o modelo de identificação e 

classificação dos saberes dos professores, proposto por Tardif (2008), se relacionam. A 

aproximação entre as dimensões revela a natureza complexa dos saberes docentes: plurais, 

compósitos e heterogêneos. 
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7 – Conclusão 

 

Para responder ao problema colocado na presente pesquisa - investigar os saberes 

necessários ao exercício da função do professor alfabetizador em desenvolvimento profissional - 

procuramos compreender e caracterizar esses saberes no contexto de trabalho, a fim de contribuir 

com o processo de desenvolvimento profissional do professor que atua na fase de alfabetização 

escolar, considerando sua formação profissional como um processo contínuo. Assim, ao refletir 

sobre o processo de formação docente, sobre as concepções que permeiam os conceitos de 

alfabetização e letramento e, mais especificamente, sobre os saberes utilizados pelo professor em 

sua prática, optamos por investigar o próprio contexto em que se dá a aplicação desses saberes, 

assim como o sujeito responsável pela produção e manutenção dos mesmos – neste caso, uma 

professora alfabetizadora. 

A trajetória deste estudo, percorrida desde a elaboração do problema até a obtenção dos 

dados e dos resultados, permite concluir que o trabalho de investigação sobre o processo de 

ensino na fase de alfabetização escolar tem como pontos de partida e de chegada o próprio 

contexto da sala de aula, ou seja, ao partir de um questionamento da prática cotidiana, a fim de 

responder às necessidades do processo de aquisição da leitura e da escrita, procuramos olhar 

criticamente as concepções e a atuação de uma professora alfabetizadora para, enfim, 

oferecermos, em relação ao próprio sujeito em questão, uma caracterização dos saberes que 

mobiliza diariamente em sua função profissional. Acreditamos, dessa forma, que as idéias 

desenvolvidas a partir dos resultados desta pesquisa trazem contribuições à formação e, num 

contexto mais amplo, ao desenvolvimento profissional do professor, o qual beneficia, 

principalmente, o aluno em formação.   

Segundo Tardif (2008), o saber docente pode ser definido pelo amálgama de saberes 

provenientes da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. 

Nesse bojo, podemos entender que os saberes dos professores são constituídos pelos saberes 

transmitidos pelas instituições de formação, pelos saberes emergentes da tradição cultural e dos 

grupos sociais, pelos saberes advindos dos programas escolares e, finalmente, pelos saberes 

desenvolvidos na prática cotidiana da experiência de trabalho. Ao procurarmos identificar e 
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classificar os saberes dos professores, a partir de um modelo proposto por Tardif (2008), que 

evidencia as fontes de aquisição desses saberes e seus modos de integração no trabalho docente27, 

pudemos concluir a estreita relação existente entre as dimensões propostas: dimensão pessoal, 

dimensão escolar, dimensão da formação profissional, dimensão disciplinar e curricular, 

dimensão experiencial. 

Cada uma das dimensões, embora descrita de maneira particular, segundo sua natureza, é 

complementar às demais, ou seja, o saber dos professores é constituído de saberes provenientes 

de dimensões que se articulam. A partir da discussão dos dados apresentada, foi possível concluir 

alguns aspectos referentes aos saberes dos professores alfabetizadores que evidenciam esta 

articulação.  

A dimensão pessoal e a dimensão escolar, por exemplo, se aproximam, na medida em que a 

professora, ao justificar a escolha da profissão, relaciona sua aprendizagem escolar à própria 

aprendizagem profissional. Ao fazer esta relação, a professora recupera seu processo de 

aprendizagem enquanto aluna e, ao mesmo tempo, enquanto professora, reconhecendo os 

benefícios de se colocar em ambos os papeis, para, assim, reconhecer-se com mais clareza em 

cada um. Podemos entender, dessa forma, que a professora, ao reconhecer-se em condição de 

aprendizagem, beneficia o próprio processo de desenvolvimento profissional, na medida em que 

revê seu processo de aprendizagem, favorecendo, por fim, a função de ensinar.  

A aproximação entre a dimensão pessoal e a dimensão experiencial pode ser evidenciada a 

partir da idéia da necessidade de crença no trabalho desenvolvido, uma vez que é proveniente da 

busca pessoal e do constante questionamento da prática. Podemos concluir que, para a professora, 

é preciso acreditar no próprio método de ensino para, assim, tornar legítima e válida a função de 

ensinar.  

Atreladas à crença no trabalho desenvolvido, destacamos algumas possíveis interpretações em 

torno de um saber que configura o mote do depoimento da professora entrevistada. A nosso ver, o 

saber ler o aluno rege, de modo substancial, o exercício de sua profissão, uma vez que, citado 

diversas vezes, provém das dimensões que compreendem a constituição dos saberes docentes. 

                                                 
27 Quadro III, pg. 42. 
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Entendemos que saber fazer uma leitura do aluno caracteriza um saber experiencial da profissão 

docente, já que é resultado do amálgama de outros saberes adquiridos na experiência. Portanto, 

podemos constatar que um saber isolado não é suficiente para ensinar, mas que a reunião de um 

conjunto de saberes promove a aprendizagem. Além disso, saber ler o aluno diz respeito à 

especificidade da função docente. 

O saber ler o aluno, além de ser considerado um saber experiencial (dimensão experiencial) 

é também proveniente da dimensão pessoal, pois, ao mesmo tempo em que a professora diz ter 

aprendido tal saber ao longo de sua carreira profissional, também considera haver uma 

predisposição pessoal (vocação) para tê-lo aprendido. Ademais, a dimensão pessoal também é 

presente na constituição desse saber, uma vez que a professora, ao julgar como inadequadas as 

intervenções de sua própria professora em seu processo de escolarização, não reproduz o mesmo 

comportamento em sua prática docente atual. Ou seja, o saber utilizado – olhar para o aluno – 

também foi possível porque, perante uma influência negativa da própria escolarização, a 

professora intencionava superar um modelo oferecido. 

Ao considerar o caráter vocacional na apreensão dos saberes docentes, a professora sugere, 

em parte e segundo o próprio depoimento, que as instituições formadoras não garantiram esse 

aprendizado. Percebemos, nesse sentido, haver também relação dos saberes dos professores com 

a dimensão da formação profissional, já que tais saberes são atribuídos ora como provenientes 

dos cursos de formação universitária, ora como advindos de contextos alheios às instituições 

formadoras, como a experiência profissional, por exemplo. No caso da professora entrevistada, o 

saber ler o aluno não é fruto das contribuições da formação universitária, embora revele ser 

resultado da formação profissional em geral, quando considerada como desenvolvimento 

profissional, ao longo da carreira docente. 

O saber ler o aluno, além de proveniente das dimensões escolar, pessoal, experiencial e da 

formação profissional, também pode ser entendido como um saber advindo da dimensão 

disciplinar e curricular, na medida em que é descrito pela professora como uma das atribuições 

conferidas ao professor alfabetizador. A professora, ao reconhecer a alfabetização como um 

processo, presente em todas as disciplinas e séries escolares, procura demonstrar como é 

imprescindível ao trabalho docente a capacidade de saber fazer uma leitura do aluno. Sob outra 
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perspectiva, assim como defende que a promoção de troca entre os alunos é benéfica para o 

desenvolvimento das capacidades de leitura e de escrita, a professora também reconhece que a 

troca entre os pares é favorável ao trabalho do professor alfabetizador. 

De modo mais amplo, pudemos concluir outros aspectos referentes aos saberes docentes, 

articulados às dimensões, que, amparados segundo princípios teóricos, são tecidos de modo a 

evidenciar as possíveis relações entre os saberes dos professores e sua função profissional. Para 

Tardif (2008), a experiência profissional do professor deve caracterizar “reflexividade, retomada, 

reprodução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua 

própria prática profissional”. (p. 21). Notamos, com base nesta premissa, que a valorização da 

experiência do trabalho é reconhecida, na medida em que a professora atribui à prática docente a 

aquisição dos saberes profissionais. Para ela, é no espaço cotidiano da sala de aula em que se 

obtêm os saberes necessários à sua função, evidenciando a importância do saber experiencial.  

Por outro lado, a restrita valorização da experiência do trabalho, no desenvolvimento 

profissional do professor, ignora os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do 

ensino, supervalorizando a prática em detrimento da teoria. Tardif (2008) nos lembra que os 

cursos de formação de professores devem encontrar uma articulação possível entre os 

conhecimentos específicos à profissão e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas 

práticas cotidianas. 

Pudemos concluir também que, a partir da estreita relação existente entre os saberes docentes 

e a função profissional do professor, a dificuldade de identificar, caracterizar e discriminar os 

saberes utilizados na prática profissional não favorece, ao professor, especificar a sua função, 

distanciando-o da produção e do controle dos saberes utilizados na profissão. A professora, ao 

discorrer sobre os saberes que detém e utiliza, no exercício de sua função, afirma: Eu acho que..., 

eu não sei se eu tenho saber, mas eu acho que o principal na minha função é esse olhar mesmo, é 

o saber olhar o meu aluno e saber entender de alguma forma o que ele está vivendo nesse 

processo (... ) e mais adiante: eu acho que ele (professor) não é detentor do saber não. Ao 

mesmo tempo em que a professora não acredita ser detentora de um saber próprio de seu ofício, 

também parece não reconhecer o saber de que dispõe como específico de sua função. Vale 

ressaltar Roldão (2005), que nos lembra que o professor não define a especificidade da sua 
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função pelo conteúdo científico que apresenta, mas, sim, pelo modo específico como sabe 

conduzi-los e mobilizá-los para o desenvolvimento de sua função profissional. 

No que diz respeito ao processo de aprendizagem para a docência, concluímos que a 

referência na forma de aprendizagem não é, necessariamente, garantia para a forma de ensino 

semelhante. Ainda que, segundo os estudos de Nono e Mizukami (2006), os professores no início 

da docência recorram aos modelos pedagógicos aos quais foram expostos, explicitam 

preocupação em organizar situações de ensino distintas daquelas que vivenciaram na própria 

escolarização. A aprendizagem da docência, dessa forma, é fruto da própria experiência escolar e 

também da própria experiência docente, embora não se restrinja a estes dois aspectos. 

A aprendizagem da docência, portanto, ao não se restringir às situações de ordem prática do 

trabalho docente, requer as contribuições dos sistemas formativos que garantam, para o professor, 

o domínio de conteúdos específicos necessários para o desenvolvimento da função de ensinar. 

Não obstante, a aprendizagem da docência se faz presente durante todo o desenvolvimento 

profissional docente. 

Por outro lado, podemos considerar como significativa a influência do modelo de 

aprendizagem da própria escolaridade sobre a prática docente. Embora no cotidiano da rotina 

escolar, os saberes provindos da dimensão experiencial preponderem, evidenciando a 

aprendizagem da função docente intimamente relacionada às experiências da prática, podemos 

perceber que os saberes também provindos da dimensão pessoal vêm à tona, assegurados por 

referências marcantes da própria escolarização. Apesar de a professora reconhecer e negar as 

estratégias de ensino tradicional (na qual foi alfabetizada), ela, em algum momento, as recupera e 

as reproduz em sua prática. Tardif (2008) nos lembra que, segundo dados de muitas pesquisas, “o 

saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste através do tempo e 

que a formação universitária não consegue transformá-lo nem muito menos abalá-lo” (p. 20).  

A concepção do bom professor alfabetizador aparece relacionada àquela que vai além da 

tarefa de ensinar a ler e a escrever, de forma semelhante à apresentada nas discussões sobre os 

temas alfabetização e letramento. Nesse sentido, o professor alfabetizador deve procurar 

promover práticas de leitura e de escrita que situem o aluno em uma sociedade letrada. A partir 

das observações em sala de aula, foi possível constatar que a professora, em sua prática, 
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preocupa-se em garantir a formação de tais alunos, uma vez que, para tanto, faz uma revisão de 

suas próprias intervenções, reflete criticamente sobre as estratégias de ensino, examina sua 

prática cotidiana e se auto-avalia. Quando, enfim, procura orientar o seu trabalho, a professora 

confere responsabilidade à própria função profissional. 

Na pesquisa realizada junto à professora, percebemos que os saberes utilizados em sua função 

foram revelados, a partir de sua afirmação, quando presentes em seu depoimento; a partir de sua 

negação, quando revelados em suas abordagens contraditórias e, em sua ação, quando explícitos 

em sua prática. Acreditamos que os resultados deste trabalho, mediante as reflexões levantadas 

em torno dos saberes docentes, trazem, por fim, contribuições ao desenvolvimento profissional 

do professor alfabetizador, na medida em que apresentam uma caracterização desses saberes, 

conferindo, assim, maior especificidade à função do professor que atua na fase de alfabetização 

escolar.   

Ao citar Tardif (2008), perguntamo-nos, no início desta pesquisa, “quais são os 

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

diariamente, nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar concretamente as suas diversas 

tarefas?” (p. 09). Acreditamos que a constituição dos saberes apresentada evidencia, 

principalmente, a natureza complexa do saber docente, explicitada pela estreita relação entre as 

diferentes dimensões presentes.  

Ao considerar a integração das dimensões de onde são provenientes os saberes dos 

professores, é relevante citar a contribuição que esta idéia traz à minha prática enquanto 

profissional da educação, pois, a partir da evidência da relação existente entre os saberes 

advindos de fontes pessoais, escolares, da formação profissional, curriculares, disciplinares ou 

experienciais, posso constatar que o desenvolvimento profissional docente vai muito além de sua 

formação propriamente dita ou da restrita experiência profissional. A função do professor, ao 

caracterizar-se como um processo, em desenvolvimento, traz, em sua complexa constituição, uma 

bagagem fortemente influenciada pela dimensão pessoal, também desenvolvida ao longo da vida 

– escolar, acadêmica, profissional - e da carreira.  

Assim, perceber os saberes que os professores mobilizam diariamente em seu trabalho, como 

resultado de um conjunto de experiências ao longo da vida, significa encarar com maior 
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responsabilidade seu desenvolvimento profissional, uma vez que admitimos se tratar de uma 

constituição complexa e não finita. Cada profissional, a seu modo, carrega as referências da 

própria escolaridade, as influências das concepções de professores de sua família ou dos pares, no 

ambiente de trabalho, as contribuições positivas ou negativas de sua formação, as experiências de 

sua atividade profissional, em determinado tempo ou espaço, enfim, cada professor, apesar de ter 

de articular conteúdos culturais-cognitivos e preparo pedagógico-didático necessários ao 

exercício de sua função, é o próprio autor dos saberes utilizados em sua atividade profissional.  
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10 - ANEXOS 

 

 

 

10.1 - ANEXO I: ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

1) Por que você é professor (a)? 

2) O que o (a) caracteriza como professor (a) alfabetizador (a)? O que o faz ser reconhecido 

como professor alfabetizador?  

3) Você se lembra do seu processo de alfabetização? Como foi? 

4) O seu processo de alfabetização influencia atualmente a sua prática enquanto professor (a) 

alfabetizador (a)? Como? 

5)  Como você define um bom professor alfabetizador? 

6) O que você acha que precisa saber para exercer a sua função, como professor alfabetizador? 

7) Como você obtém estes saberes? 

8) Sua formação contribuiu para a aquisição destes saberes? Como? Por meio do quê? 

9) Como você transforma estes saberes em procedimentos de alfabetização para seus alunos em 

sala de aula? Você acha que põe em prática esses saberes? 

10)  O que facilita o processo de alfabetização para o seu aluno? 

11)  O que dificulta o processo de alfabetização para o seu aluno?  
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12)  Pense em você na sala de aula, com seus alunos. Como você promove situações de 

alfabetização para eles? Exemplifique. 

13)  O que julga indispensável em um professor alfabetizador? 

14)  Você se julga responsável pela alfabetização de seus alunos? Explique. 
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10.2 - ANEXO II 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA COLETA 

DE DADOS DA PESQUISA 

 

São Paulo, _____ de____________________ de 2010. 

 

Ref. Solicitação de autorização para realização da pesquisa 

 

Prezado (a) Sr(a) Diretor(a), 

 Solicitamos a autorização de Vossa Senhoria para a coleta de dados de uma pesquisa de 

mestrado, desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada “O 

PROFESSOR ALFABETIZADOR EM FORMAÇÃO – SABERES NECESSÁRIOS AO 

EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO.”. 

 A adesão da instituição implicará o consentimento para a aplicação de entrevistas aos 

professores e, se necessário, a recorrência das mesmas. 

 Esperamos contar com a vossa colaboração nesse processo. 

Atenciosamente, 

 

__________________________        ____________________________________ 

Luciana Franceschini Fonseca             Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco 

       Pesquisadora                                                   Orientadora da Pesquisa 
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10.3 - ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisadora: Luciana Franceschini Fonseca 

Orientadora: Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco 

 

Eu, _____________________________________________________, concordo de livre e 

espontânea vontade em participar como voluntário(a) da pesquisa “O PROFESSOR 

ALFABETIZADOR EM FORMAÇÃO – SABERES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA 

SUA PROFISSÃO”. Afirmo ter sido esclarecido (a) de que este estudo será conduzido com a 

aplicação de entrevistas, sem qualquer eventual despesa, garantido o sigilo dos dados. Concordo 

em ter os resultados deste estudo divulgados em publicações científicas, desde que meus dados 

pessoais não sejam mencionados. Declaro que obtive todas as informações e esclarecimentos 

necessários quanto às dúvidas por mim apresentadas para a participação nesta pesquisa. Estou 

ciente que: tenho liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no momento em 

que eu desejar, sem necessidade de qualquer explicação; a desistência não causa qualquer 

prejuízo a minha saúde física ou mental; tenho a garantia de tomar conhecimento e obter 

informações, a qualquer tempo, dos procedimentos e métodos utilizados neste estudo, bem como 

dos resultados, parciais e finais, desta pesquisa, pelo contato com o(a) pesquisador(a) responsável 

abaixo identificado. 

São Paulo, _____ de ____________________ de 2010. 

 

_______________________________                          __________________________________ 

        Assinatura do(a) voluntário(a)                                             Luciana Franceschini Fonseca 

                                                                                               Pesquisadora responsável                



118 
 

 
 

10.4 – ANEXO IV: Entrevista na íntegra 

 

 

ENTREVISTA PROESSORA A. 

 

Meu nome é A., tenho 33 anos, sou professora do ensino fundamental, no 1º ano, já há 14 anos, 

destinados à alfabetização e estou no colégio há mais ou menos 10, 11 anos. Minha formação 

desde o magistério, que eu fiz no Jesus Maria José (confessional), que era um colégio referência 

na época, depois eu fiz minha graduação na Unisa, e em seguida fiz um curso de pós-graduação 

pela PUC, mas na pós-graduação eu fiz um curso com a Madalena Freire, com a Miriam 

Celeste, no espaço pedagógico, que a meu ver, era um curso destinado à pós-graduação. 

Infelizmente o MEC não liberou isso como uma pós, mas foi onde eu aprendi muito mais em 

relação ao meu ensinar e meu aprender, eu acho que foi até muito mais valoroso do que a 

própria pós-graduação que eu fiz pela PUC, e foi num momento mágico porque eu falei, estudei 

com uma das melhores educadoras, assim, na minha opinião em relação à alfabetização, do 

momento, naquela época foi um curso muito intenso,  e que me ajudou muito na prática da 

alfabetização em sala de aula. 

 

01) Por que você é professor (a)? 

Por que eu sou professora? Começou um pouco por acaso, na verdade não era a 

profissão que eu queria desde pequena, com essa história “o que você quer ser quando 

crescer”, não era, minha irmã entrou no magistério e começou a ser professora muito 

tempo antes de mim, e ela até trazia, na verdade eu era adolescente ainda, e nem pensava 

o que queria ser, professora nunca, ela me trazia coisas interessantes da alfabetização, 

coisas mágicas, momentos mágicos da alfabetização e isso começou a me encantar, 

ajudando um pouco ela  a pensar o que era planejar, assim, enfim ajudar no sentido bem 
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simples da coisa, e eu comecei então a me encantar com a profissão, o quanto é 

importante e o quanto ela é mágica, na época eu tinha impressão que as coisas 

funcionavam assim pareciam umas magiquinhas, dava uns cliques ali e a criança..., não 

tinha muita noção do que era a função do professor, de intervir com o aluno, achava que 

era uma coisa mágica, aí  eu comecei a fazer o magistério, naquela época exigia-se o 

magistério e foi quando eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria mesmo e 

desde o magistério era focado na alfabetização. No meu caso, eu passei por todos os 

estágios, por todas as séries e aí eu comecei a me encantar com essa coisa de ter que 

pensar na intervenção no aluno, e aí ele responde o que você esperava, o objetivo foi 

atingido, mas tem que ir além, e o que você vai fazer, e isso começou a trazer benefícios 

até pra minha própria aprendizagem, que aí eu comecei a me olhar enquanto aluna, 

enquanto estudava pra ser professora, e foi assim que eu comecei, o meu pontapé inicial 

de verdade não era a profissão na época, agora é, agora eu não saio da sala. 

 

02) O que o (a) caracteriza como professor (a) alfabetizador (a)? O que o faz ser reconhecido 

como professor alfabetizador?  

Eu acho que a série onde eu estou trabalhando, é uma série muito importante na 

alfabetização, não que as outras séries que venham antes ou depois não tenham esse 

olhar pra dentro da alfabetização, até a gente precisa que algumas coisas sejam 

garantidas antes, porque as crianças precisam avançar, mas, assim, o nosso papel, o meu 

papel dentro da sala de aula com a alfabetização é muito focado na leitura, na escrita, 

nesse movimento, quando não tem, enfrentar as hipóteses de escrita e leitura, que é muito 

mais intenso no primeiro ano, esse olhar mais cuidadoso que o professor tem em relação 

a essa ligação que esse aluno tem, a insegurança que às vezes ele mostra, com o 

emocional que está envolvido, a gente acaba colocando a alfabetização, a língua, a 

escrita, a leitura, não focado só no português, não é um momento restrito da aula de 

português. Então eles estão fazendo uma atividade de matemática, precisam escrever 

sobre as regras da amarelinha, então, naquele momento, eu também vou ser 

alfabetizadora, então, no momento que eles estão fazendo ciências, que vão ter que 
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escrever as listas do que descobriram, também estou sendo, porque por mais que eu seja 

em alguns momentos a escriba da turma, eu estou ensinando, estou provocando com que 

eles verbalizem um texto oral, que depois esse texto oral, com muito conhecimento, vai 

passar para um texto escrito, que eles vão produzir, isso é muito mais intenso no primeiro 

ano, isso acontece nas outras séries também, mas não com tanta intensidade, porque tem 

outras coisas para serem garantidas ali, eu acredito que seja por isso, conforme o tempo 

vai passando as meninas do segundo ano vão fazendo intervenções para que eles 

consigam consolidar, tenham a base alfabética, e aí começam a trabalhar as questões da 

ortografia, mas é no primeiro ano que as crianças começam a se despertar mais para 

essa leitura e escrita e também é no primeiro ano que os nós começam a aparecer mais e 

aí o professor tem que ficar atento, e aí a alfabetização acaba não sendo restrita ao 

ponto de vista da leitura e da escrita só, é um olhar pro todo do aluno, é sentir-se aluno e 

isso me faz ter mais clareza do que eu vou fazer, com esses nós que vão acontecendo 

nesse primeiro ano, nessa alfabetização e com a insegurança que acaba surgindo com as 

crianças, que eu preciso tomar um cuidado e aí a gente tem que plantar, lançar mão de 

algumas coisas, fazer intervenções pra poder segurar isso, eu acredito que seja assim. 

 

03) Você se lembra do seu processo de alfabetização? Como foi? 

Me lembro, foi penoso. Porque eu não aprendi como meus alunos aprendem e nem fui 

ensinada como na verdade eu ajudo meus alunos a pensarem sobre a alfabetização, eu 

brinco com as crianças porque eles falam assim: “você está me ensinando a ler”, e eu 

falo: “a gente está construindo junto”, a leitura e a nossa escrita, na minha época a 

gente usava muito a cartilha e na minha época era a “Caminho Suave”, e era muito 

engraçado porque tinha muito a coisa do treino, então a gente não pensava na palavra, a 

gente repetia a palavra, tinha muito a questão da memorização, não que memorização 

não faça parte desse processo, ela faz sim, o saber de memória para algumas coisas dá 

segurança para a criança, mas é o que você vai fazer com o saber de memória dela que 

você modifica essa aprendizagem. No meu caso, lá, há tanto tempo atrás, isso não era 

considerado, a gente não tinha o momento do pensar, do refletir, era passada alguma 
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coisa, a gente não sabia de nada e aquilo era administrado pela professora de uma 

determinada maneira. A intervenção, pelo o que eu me lembro, era igual pra todos, não 

se fazia roda pra discutir, não se ouvia opiniões, não se debatia sobre um texto, eram 

muitas cópias, muitos treinos, muito “novelinho da vovó”, então não vou dizer que eu 

não aprendi, eu acho que era o que se acreditava na época e eu fui alfabetizada, não 

tenho perdas, mas eu não tenho grandes ganhos, algumas coisas eu tive que reaprender, 

por mais que adulta, eu tive que reaprender a questionar, você vai crescendo e vai se 

tornando menos questionador porque você não vem de uma escola assim, mesmo na 

alfabetização, então eu vejo os meus alunos o tempo todo me questionando: “como é que 

faço pra fazer uma palavra determinada” e aí a gente vai pesquisar, vai olhar no quadro 

de informações da sala, na minha época não tinha isso, era o SA, SE, SI, SO, SU e “ai de 

você se for além daquilo, não é a sua hora agora”. Então eu percebo que a gente evoluiu 

bastante na alfabetização e isso é muito bom. 

 

04) Você se lembra da sua professora? 

Lembro, o nome dela era Ana Maria28, fortíssima, super carinhosa, mas muito autoritária 

em sala, não tinha barulho, a gente conseguia ouvir o barulho de uma mosca entrando. 

Acho que era um processo que ela mesma viveu, ela já era uma pessoa de uma certa 

idade, lembro bem dela e engraçado é a única professora que eu lembro. E aí eu penso 

assim que de alguma forma ela deixou marcas boas, ou não tão boas, eu só lembro de 

pessoas que deixam marcas. As outras eu não lembro tanto não, mas da Dona Ana Maria 

eu lembro bastante e eu lembro assim que era uma questão muito fechada, a gente não 

tinha essa coisa do envolvimento, era carinhosa, mas era uma coisa muito “ela lá e eu 

aqui”. Eu estudei em escola estadual, na época, a gente não tinha recurso, mas também 

não eram escolas como são agora, infelizmente isso foi se perdendo um pouco, mas ela 

era..., eu via que ela fazia aquilo porque ela gostava, eu lembro disso e eu lembro da 

minha mãe, quando ia nas reuniões, dizendo, comentando, porque eu sempre fui muito 

boa aluna, no que eles acreditavam em ser boa aluna, enfim, mas a minha mãe dizendo 

                                                 
28 Nome fictício. 
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que “aquela sim era uma professora que tinha o domínio da sala”. É muito engraçado 

porque é o que enxergam do ser alfabetizado, do que esse processo representa e que, às 

vezes, isso ainda é um pouco enraizado, é difícil quebrar, ela era muito tradicional, muita 

lição de casa, no sentido de fazer “novelinho da vovó”, copiar não sei quantas palavras, 

não sei quantas vezes, era esse processo que ela acreditava, fui alfabetizada assim, 

aprendi a ler e a escrever, eu não acredito neste tipo de alfabetização, não é a 

alfabetização que eu acredito, eu acredito no meu aluno questionador, aquele que está 

junto no processo e não que eu domine o processo, tudo bem que eu tenho que fazer as 

minhas intervenções, óbvio, eu tenho que saber lidar, mas eu olho pra cada aluno como 

um ser diferente, único, na minha sala, que não era isso na minha época, nós éramos em 

trinta e tantos alunos e eram feitas as intervenções iguais pra todos, não lembro dela 

ficar perto, olhando, fazendo junto, era uma coisa meio que no coletivo, agora não, a 

gente tem um olhar cuidadoso com a aluno que, por mais que a gente tenha um projeto, 

um objetivo para atingir, a gente precisa compreender como é que ele está nesse 

processo, e aí a minha intervenção vai ser bem diferenciada, é muito mais trabalhoso se 

você for pensar, o professor daquela época, eu tenho a sensação, eu nunca trabalhei no 

tradicional, nunca trabalhei com cartilha, nunca tive esse até privilégio, que por mais 

que a gente não acredite, precisa estar no processo para saber de fato como é, mas é 

diferente a coisa, lá era assim aberto, na minha opinião, pelo o que eu lembro, era aberta 

a cartilha “Caminho Suave”, se falava sobre o assunto, explanavam-se todas as dúvidas 

e a gente fazia os exercícios. Agora não, a postura do professor agora mudou, é olhar 

pra aquele aluno, é interagir com as dificuldades dele, interagir com a ansiedade dele, 

com a insegurança, com o emocional que envolve bastante, com a família, a família é 

muito mais presente nesse processo agora, antigamente não, então é diferente, bem 

diferente do que eu vivi. 

 

05) O seu processo de alfabetização influencia atualmente a sua prática enquanto professor 

(a) alfabetizador (a)? Como? 
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Agora não mais, eu lembro que mesmo no meu magistério, quando eu fiz o magistério, 

que era um magistério muito tradicional, só que quando eu fui fazer os estágios, eu saí da 

escola e fui fazer os estágios, primeiro eu fui trabalhar numa escola pequena que já não 

era tradicional, então no começo eu me senti muito insegura, eu lembro que na época eu 

voltava pra minha casa chorando porque eu achei que eu não ia dar conta de alfabetizar 

os meus alunos. Com essa nova proposta, eu falei: “como assim? Eu não vou trabalhar 

com a cartilha? Porque eu fui alfabetizada assim”. Então naquela época eu não tinha 

essa consciência, de que, tudo bem não desmereço o tradicional, mas não é no meu olhar 

agora um jeito mais interessante do aluno aprender, só que no comecinho do meu 

magistério era também assim, porque o Sagrada Família29 tinha naquela época ainda 

essa visão tradicional, a escola lidava com a alfabetização daquele jeito e então eu 

aprendi assim. Então, a didática da alfabetização que se tinha na época era tudo em 

relação à família silábica, enfim. Aí eu fui para uma escola pequena que tinha um olhar 

mais diferenciado para a alfabetização e aí eu vim pra cá, foi quando eu cheguei aqui, 

que eu já trouxe a bagagem da outra escola e mais o que a escola proporcionou pra 

gente aqui, um olhar diferente da formação continuada que se tem na escola, que eu fui 

começando a perceber que o tradicional tem lá os seus valores, não é a toa que eu fui 

alfabetizada por ele, mas a gente tem um jeito de pensar a alfabetização muito mais 

enriquecedor pro aluno, eles saem com uma bagagem muito diferenciada e que na época, 

assim lá no comecinho, era uma luta também com a família, uma luta saudável até 

porque eles também não entendiam, é um processo, há uma modificação, agora isso não 

interfere mais, eu consigo fazer as intervenções com os alunos acreditando naquilo que 

eu estou fazendo, mas se eu tivesse continuado a fazer no tradicional, como eu aprendi lá 

no magistério, eu não jogo nada fora, mas na minha opinião, não me trouxe tantos 

benefícios, pensando agora, eu acho que talvez eu estaria lá na minha sala de aula, com 

todo mundo, um atrás do outro, olhando pra lousa e a professora com uma cartilha pra 

discutir. Então eu acho que mudou muito e aí eu tive o privilégio de vir pra um lugar 

assim, desconsiderando que eu trabalho aqui há muito tempo, que de fato vê a formação 

do profissional como algo que vai acrescentar ao profissional e principalmente ao aluno. 

Então, mudou assim, mas em compensação eu tenho uma prática de sala de aula, em 
                                                 
29 Nome fictício da escola. 
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casa, da minha irmã, ela é professora, acabou se formando, mas ela tem restrições ao 

jeito diferente de pensar alfabetização. 

06) Ela é professora alfabetizadora também? 

Também, só que ela é..., ela acredita mais nessa questão do tradicional, intervém 

também, não é tão tradicional quanto nós, que aprendemos na nossa época, mas não foge 

às raízes, acredita um pouco nisso, tem lá as suas justificativas, os alunos dela aprendem 

daquele jeito, ela está numa escola que parece ter um olhar diferenciado, mas é 

engraçado como a vivência do professor, o que ele vive, a prática de aula dele e as 

modificações que ele tem, influenciam dentro de sala de aula, a história de vida dele e o 

que ele faz na verdade com essa história, que eu me lembro muito bem, não ter me 

adaptado nem aqui, nem na outra escola, e aí eu não quero, não é isso que eu acredito 

para os meus alunos e na verdade não foi isso que aconteceu, eu penso, é aquilo que eu te 

falei como sonho em relação a isso, mas muito pouco eu levo daquilo lá pra minha sala 

de aula.  

 

07)  Como você define um bom professor alfabetizador? 

Eu acho que a boa professora alfabetizadora não é aquela que ajuda o aluno a se 

descobrir como leitor e escritor, eu acho que é aquela que na verdade percebe o aluno 

como um todo, considerar cada um único em sala de aula e tentar fazer as intervenções o 

mais próximo possível para desestabilizar o aluno e fazer com que ele aprenda, porque 

quando a gente não considera o aluno dentro desse processo, a gente acredita que do 

jeito que eu for fazendo as minhas intervenções, ele vai caminhando, ele pode até chegar 

a ler e a escrever, mas que qualidade que eu quero nisso? Retomando um pouco do que a 

gente percebia, do que eu aprendi no meu magistério, todos os alunos da escola onde eu 

fiz o magistério aprendiam a ler e a escrever, mas a qualidade que se tinha dessa 

alfabetização para o que se tem agora. E isso é um trabalho que vai desde o processo do 

Infantil I, é muito mais enriquecedor para a criança. Então, não basta só fazer as 

intervenções para ler e escrever, entende? Eu preciso olhar para o meu aluno, eu preciso 
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conhecer como é que ele está interagindo nesse processo, entender, acolher as 

dificuldades dele, fazer as intervenções corretas para ele poder avançar e por isso a 

importância do planejamento, enfim, do olhar, o professor alfabetizador ele tem que estar 

atento, e ele tem que ter um olhar cuidadoso pro aluno e muito individual também, tem lá 

um objetivo comum, tem vinte alunos na sala, eles tem como chegar muito próximos ou 

atingir realmente aquele objetivo, mas saber que cada um tem o seu ritmo e eu acho que 

esse é um olhar cuidadoso do grande alfabetizador, e não ficar focado na alfabetização 

só num determinado movimento da rotina, “vou parar agora, vou fazer a 

alfabetização...”, não é isso que a gente quer.  

08) Seus alunos saem alfabetizados ao final do ano letivo? 

Saem, no final do ano, não ortograficamente correto, não é nem a proposta da escola, 

mas eles saem com texto de autoria, textos de memória, muito próximos ao convencional, 

então por mais que eles escrevam cachorro com X ou com um R só, eu consigo entender 

aquilo que ele quis e é isso que acontece aqui na nossa escola. Mas pra que isso 

aconteça, é muito interessante porque você precisa fazer as intervenções e não são 

intervenções, em alguns momentos você consegue agrupar os alunos conforme as 

hipóteses, e as intervenções são parecidas, mas nunca são iguais porque você precisa 

considerar muito o que o aluno está vivenciando naquele momento em relação a 

alfabetização e o professor alfabetizador ele é alfabetizador a todo o momento da rotina, 

na hora que está fazendo a rotina na lousa, na aula de matemática, na aula de ciências, 

que a todo o tempo ele está lendo, a todo o tempo ele está escrevendo, quer dizer é o 

tempo todo mexendo com esses mecanismos de leitura e de escrita pra poder ajudar esse 

aluno. 

09)  Você tem alunos que não saem alfabetizados? 

Alguns, assim dependendo muito desse processo, de como ele chegou no primeiro ano, 

qual a dificuldade que ele tem, acontece sim, só que o que acontece, no decorrer deste 

ano, a gente vai pontuando tanto à família quanto à coordenação em relação a este aluno 

e todas as intervenções são realizadas, até mesmo com a intervenção que precisa ser de 

um especialista, quando há uma questão de um emocional que envolve muito, uma 
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criança muito hiperativa, uma criança que tem outras questões do emocional que estão 

em cima desse processo e aí a gente tem a iniciativa de conversar com a família para 

passar algumas orientações, na escola também fazer umas intervenções diferenciadas 

para a criança, que já é diferenciada num momento normal. Se a gente pensa cada aluno 

como único, mas para essas crianças que tem mais dificuldade a gente faz outras 

intervenções, até atividades elaboradas, diferenciadas mesmo, com estágios diferentes, 

enfim, e se preciso a gente chama, faz uma avaliação com outro profissional para nos 

ajudar. Se acontece? Às vezes acontece e ao final do ano ele não atingiu todos os 

objetivos propostos pra aquele ano e aí a gente renegocia com a família, vê o que é 

possível, dele ir adiante continuar abarcando tudo isso ou é mais interessante ele refazer 

a série e isso é negociado com a família, mas não lá no final do ano, isso já vai sendo 

pontuado desde o começo, tomando todas as posições para tomar o máximo cuidado de 

privilegiar a alfabetização e sempre deixar claro para a família que a criança não 

estacionou, não existe uma criança que estaciona, ela pode ter tido avanços pequenos, 

mas ela avançou, porque senão a gente acaba assustando a família, achando que a 

criança não sabe e não é bem por aí. Mas acontece, já aconteceu. 

 

10) O que você acha que precisa saber para exercer a sua função, como professor 

alfabetizador? 

Eu acho que, eu não sei se eu tenho saber, mas eu acho que o principal na minha função, 

que não faz muito tempo que eu descobri, justamente com um olhar da Madalena Freire 

de um tempo atrás, sei lá, uns oito ou nove anos atrás, é esse olhar mesmo, é o saber 

olhar o meu aluno e saber entender de alguma forma o que ele está vivendo nesse 

processo, que antes mesmo de eu saber como é que são as etapas da alfabetização, isso é 

importante, eu saber quais hipóteses, é importante, reconhecer as hipóteses, isso tudo é 

importante, mas eu preciso saber ler o meu aluno, porque se eu não souber ler o meu 

aluno, eu passo por cima das angústias, das necessidades, dos nós, das inseguranças que 

ele tem, e aí assim por mais que eu saiba o que é silábico, pré-silábico, com é que ele 

aprende, enfim, como é que ele faz esse processo todo, eu não vou fazer nada com isso se 
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eu não conseguir ler o meu aluno, acho que o principal é saber ler o aluno, as 

expressões, a fala, saber o que fazer com ele e aí quando a gente não souber o que fazer, 

a gente vai ter que olhar, “eu sei que ele está com uma dificuldade, mas eu não sei como 

é que eu vou fazer com que ele se sinta seguro, aí você chama a sua coordenadora e 

conversa, você tem que ser humilde em ir lá e pedir ajuda, mas o fundamental é saber ler 

o aluno, eu acho que é uma das grandes vantagens e acho que não é só do alfabetizador 

não, eu acho que todos os professores tem que saber isso e todos os outros saberes vão 

ajudar, então quem não sabe o que é pré-silábico, silábico, não vai conseguir fazer com 

que o aluno avance, quem não sabe como acontece um processo de leitura, também não 

vai ajudar, muito menos quem não sabe ler o aluno. Essa é a minha opinião e eu vou ser 

bem clara, eu lembro, lá no comecinho também, retomando, que eu não tive esse olhar, 

eu fazia as intervenções diferenciadas, achava que estava tudo certo, mas eu não lia o 

que ele estava me dizendo nas entrelinhas, eu não lia o corpo dele, quando ele estava 

numa aula que tinha não de português, que a gente está lá escrevendo, de Ciências, mas 

eu vejo que ele está se mexendo demais e começa a suar e eu achava que isso era uma 

displicência dele, então é olhar mesmo para o aluno, enxergar o aluno na sala de aula 

como parte desse processo e incluir o aluno como parte desse processo, nunca achar que, 

claro por experiência de vida eu acabo sabendo muito mais que ele, mas ele não é um ser 

que está lá como era pra minha professora dizendo que vai incutir coisas nele, ele vai me 

trazendo informações, eu acredito que é por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta.  

 

11) Como você obtém estes saberes? 

Eu, como eu disse, na verdade, estudando muito, descobrindo, então, por exemplo, 

quando eu fui nesse curso com a Madalena Freire, que a gente foi discutir sobre essa 

questão do olhar do aluno, de saber olhar o aluno, eu precisei acreditar nisso senão não 

vai, então, por exemplo, quando eu tenho que saber as hipóteses de desenvolvimento da 

leitura e da escrita, que eu fui estudar, fui fazer curso, enfim, eu preciso acreditar e ver 

que isso de fato acontece senão não dá conta, então muita leitura é importante, renovar 

as informações é importante, então eu sei dessas informações há um tempo, então eu 
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acho: sei de tudo, não, não sei não, é um outro olhar, é “reolhar” para o mesmo (...), a 

mesma coisa no meu saber, é o mesmo que eu faço com meus alunos, então eles 

conseguem avançar nas hipóteses deles porque são questionados, eu preciso me 

questionar, até que ponto eu estou sabendo dar conta, e aí eu tenho que buscar com os 

cursos, com as leituras, com as discussões com as meninas do meu grupo  de primeiro 

ano, com as discussões com a minha coordenadora, que são reflexivas, nos debates que 

tem nos pólos de conhecimento, acho que tudo isso é importante, o professor tem que 

estar o tempo inteiro inteirado, sempre em envolvimento com essa alfabetização, porque 

tem umas (...) que são do próprio professor, a gente fala muito da questão só do ler e do 

escrever do aluno, mas a carga nova de conhecimento, o novo refletir, ir além e buscar 

novas informações, estudando, não tem jeito, e é praticando mesmo aquilo que você está 

vendo, pondo em prática porque é ali que você vai ver as dúvidas que você tem e vai 

buscar informações para sanar as suas dúvidas e poder ajudar o seu aluno. Eu penso 

assim. 

     

12) Sua formação contribuiu para a aquisição destes saberes? Como? Por meio do quê? 

Então, a do magistério nem tanto, da faculdade sim, a pós (especialização com o ensino 

fundamental, primeiro ano) e os cursos que eu fiz no Espaço Pedagógico, idem, acho que 

foram cursos muito importantes, mas a formação mais importante que eu tive foi nas 

escolas, a formação principal para mim, que na verdade eu tive que buscar, correr atrás 

de algumas coisas foi nas próprias escolas, nas duas em que eu trabalhei, foi onde eu tive 

que trazer as informações que eu estudei para a prática de sala de aula, e ter o apoio de 

uma coordenação que pudesse me responder e os cursos que eu fiz depois. Agora o curso 

de formação gradual, me ajudou, clareou bastante, mas não foi (...), se eu tivesse que 

esperar a graduação e a pós graduação, isso não ia me ajudar porque isso não me 

bastaria e é isso que eu quero dizer, acho que abre um olhar diferenciado para a 

alfabetização, assim para a educação, mas o pior é que professor não pode estar 

estacionado, então eu fiz uma prova, uma graduação, uma pós, então está ótimo, está 

tudo bem, fiz aquilo que se exige, vai, e não é por aí, então na verdade são os cursos que 
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você faz durante esse tempo que está no trabalho, que você vai pra sua casa, retoma, faz 

observações é que fizeram com que eu avançasse no meu processo de aprender e pudesse 

ajudar o meu aluno. É o que eu falo, graduação ajudou? Claro, óbvio, mas não foi o 

suficiente, a pós idem, mesmo o Espaço Pedagógico que eu fiz, que eu acho que 

considerei muito mais aquilo como uma pós do que o que eu fiz de fato como uma pós, 

não foi o suficiente, como não é, então até hoje a gente precisa buscar informação, até 

hoje, o tempo inteiro, rediscutir coisas, rediscutir temas para poder ajudar o aluno, em 

todos os aspectos. 

 

13) Como você transforma estes saberes em procedimentos de alfabetização para seus alunos 

em sala de aula? Você acha que põe em prática esses saberes? 

Então, é mesmo na prática, é quando eu vou fazer intervenção com ele, e engraçado que 

eles acabam tendo esse olhar quando você, professor observador, questionador, o aluno 

acaba sendo assim também, não sei se eu estou conseguindo te explicar exatamente, 

então, assim, é muito engraçado que a gente está fazendo uma discussão, sei lá, sobre 

artes, está observando uma obra de arte para ampliar o repertório dessa criança sobre a 

figura humana e aí a gente vai sentindo o aluno, como é que ele está em relação a esta 

arte, qual a visão que ele tem, é muito engraçado que o aluno que vem de uma outra 

escola que tem um outro olhar, não fala, não sabe como falar, não sabe o que vê, os 

próprios amigos começam: “mas, olha, pensa bem, será que está só sentado, como é que 

está?” e na verdade, ele não está só sentado, está sentado, mas não está descansado, a 

fisionomia diz que ele está muito cansado. Assim, vamos supor, os alunos que não tem 

tanto esse envolvimento com a arte, os próprios amigos vão ajudando,  por quê? Porque 

é uma prática que a professora faz com eles e eles incorporam isso também, então esse 

olhar, essa intervenção, é claro que eles não vão ter esse olhar, essa intervenção tão 

aguçada quanto à do professor, que é um adulto já, mas assim, pegar essas informações 

que a gente tem da formação e colocar em prática beneficia só o aluno também, só o 

aluno não, beneficia o aluno também, não só o professor e aí ele tem essa prática, então é 

muito engraçado, nesse momento da arte, quando o aluno enrola para se expressar, o 
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amigo ajuda, a gente está fazendo uma rotina, então eu tenho que escrever, “como assim 

eu tenho que escrever do meu jeito?”, que alguns alunos já vêm falando para mim, que 

isso já é uma prática nossa: “escreve do seu melhor jeito e tal”, mas então o professor 

falou: “escreve do jeito que você acha que é, tem um alfabeto inteiro ali, como é que você 

acha que dá para escrever a palavra matemática, que a gente vai fazer hoje na rotina, 

então eles acabam incorporando isso, porque isso faz parte da rotina, pra minha prática 

de aula, é automático, acaba vindo o automático, não foi assim no começo não, vou ser 

bem sincera, no começo foi bem difícil porque eu não entendia e aí eu via as informações, 

eu fui pra escola, aquela escola pequena, pequenininha e que tinha esse olhar 

diferenciado não tanto quanto aqui, mas tinha um olhar diferenciado, e aí eu cheguei lá 

me deram livros para ler e comecei a ler tudo aquilo, como é que eu ia colocar tudo 

aquilo na prática? Como é que eu tenho que enxergar o meu aluno? Eu estou 

enxergando! Mas eu de fato não enxergava,  e aí, assim, quando você começa a 

incorporar aquilo que você acredita, primeiro você precisa justificar o que você está 

fazendo, e acreditar que aquilo de fato vai modificar o seu ensinar e o aprender do seu 

aluno e o seu aprender, isso acaba incorporado na sua prática, isso vai tranqüilo para a 

sua sala de aula, não foi fácil não, foi um processo difícil, mas depois que eu consegui 

dar conta de fazer essa transposição do que eu estou lendo, do que eu estou acreditando, 

estudando, modificando meu olhar da alfabetização, enfim, a prática fica diferenciada em 

sala de aula. É assim que eu acredito que isto vá para a prática em sala de aula. E se o 

professor não acredita nessa prática, fica muito mais difícil, não sei se estou sendo clara, 

e aí a gente precisa entender quando o professor não tem essa clareza, porque aí o 

professor alfabetizador vai acolher o outro, embora eu ache que tudo isso não é só do 

professor alfabetizador, acho que todo professor tem que ser assim, mas assim você vai 

acolher o outro, você vai ajudar o outro a pensar diferente, que é o que você vai fazer 

com seu aluno, você modificou seu jeito de pensar, você vai fazer isso com teu aluno, sem 

desconsiderar o que ele já está trazendo, mesmo como eu te disse, a gente recebe alunos 

de outras escolas que não tem essa prática de ser questionador, tenho um aluno na sala 

este ano que fala: “por que você faz tanta pergunta, professora? Eu quem estou te 

fazendo pergunta” na verdade a gente devolve, é claro que a gente tem que fechar 

conhecimentos, a gente também entra como orientador, como fonte de informações, sim, 
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mas ao mesmo tempo que a gente vai orientando e informando a gente vai questionando e 

ele me pergunta: “mas por que tanta pergunta?” e aí a gente tem que saber acolher, tem 

que saber enxergar e a mesma coisa acontece com o professor quando entra na escola e 

não tem essa vivência, essa prática, você tem que saber acolher, ajudar, acho que de 

alguma forma isso tudo vai fazendo também com que seu processo continue.   

 

14)  O que facilita o processo de alfabetização para o seu aluno? 

A família eu acho que ajuda bastante, quando a família está bem tranqüila nesse 

processo, entende que é uma etapa que tem que ter seus cuidados, que nenhuma criança é 

igual a outra, então quando a família começa a comparar irmão mais velho com irmão 

mais novo ou mesmo entre os colegas de sala, porque quando a gente fala em uma 

alfabetização que é diferenciada, que envolve o indivíduo nesse processo e que, portanto, 

a hipótese dele é considerada e a visão também, as questões em sala de aula vão 

acontecendo em diferentes momentos, muito mais intenso, então alguns conseguem 

atingir lá o objetivo mais cedo do que o outro e quando essa família não percebe que esse 

processo é de cada um e a intervenção vai acontecendo, mas esse processo é de cada um, 

isso interfere. Quando uma criança tem uma questão emocional, isso interfere. 

Principalmente quando o professor não faz boas intervenções, isso interfere.  

15) Que tipo de intervenções? 

Assim, tanto na questão da alfabetização, quanto na questão do acolhimento dele, dessas 

angústias todas, então eu preciso olhar pro meu aluno, é de novo a questão do olhar, 

porque eu tenho lá um objetivo para alcançar naquele bimestre, o aluno tem que chegar 

no final do bimestre sabendo escrever uma lista, por exemplo, com mais autonomia 

possível e eu preciso fazer com que ele avance nesse processo, e eu não enxergo ele, eu 

passo por cima dele e aí a coisa não vai funcionar mesmo, por mais intervenção que eu 

tenha feito, não vai funcionar porque eu não estou enxergando, não estou considerando o 

que ele está me trazendo de informação e eu não estou dizendo da informação só do 

pedagógico não, é informação de como ele está vivendo esse processo, então assim , a 
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intervenção do professor é importante, a família é importante, um olhar cuidadoso para 

este aluno é importante, saber que hora intervir, que hora não intervir e quando não 

intervir não é que eu estou deixando ele de lado, é que naquele momento ele precisa ser 

acolhido, tenho um aluno na sala de aula ainda que é muito inseguro, posso contar 

rapidinho? Ele não faz as questões, neste caso bem específico da língua, sem que eu 

esteja junto, isso na aula de português, matemática, enfim, se a atividade envolve escrita, 

seja lá em que área for, ele fica muito inseguro, leitura idem. O que eu faço? Foi até um 

combinado que eu fiz com a família até pra deixar a família muito tranqüila, que ela 

percebe estas questões em casa também quando a lição vai para casa, é considerar e 

valorizar aquilo que ele faz sozinho, então na semana passada, por exemplo, a gente 

tinha que fazer uma lista de animais selvagens, discutir o que é animal selvagem, enfim, 

então a gente foi pensando, junto com o grupo, dez animais que poderiam ser selvagens, 

por exemplo, e a gente foi discutindo e eu combinei com este aluno que ele ia fazer a 

tentativa de escrever quatro desses dez, sem eu estar perto e aí assim eu não facilitei a 

vida dele no sentido de pensar numa palavrinha mais tranqüila, que não envolvesse tanto 

sílabas tão complexas, então foi girafa no meio do caminho, mas também crocodilo 

estava lá também, então quando ele me trouxe, e eu ia depois continuar as outras seis que 

faltavam, quando ele me trouxe a lista das quatro, o sorriso dele ia de orelha a orelha e 

ele me disse assim, o olhinho brilhava e a professora tem que segurar, porque não pode 

se emocionar tanto, mesmo que seja uma emoção boa, no sentido de que envolve o 

emocional mesmo do professor: “essa eu consegui, pro, olha eu dei conta” Isso é muito o 

nosso jeito de falar. Eu olhei aquele texto, as quatro palavras que ele escreveu, e eu sabia 

que se eu tivesse que fazer uma intervenção ali, a hipótese de escrita com certeza iria 

mudar, porque por mais que ele seja uma criança insegura, a alfabetização estava 

acontecendo, só que se eu tivesse falado: “que bacana, meu querido, só que a gente vai 

sentar para rever”, eu iria desmontar meu aluno na hora, então o que eu fiz? Eu 

considerei porque eu tinha outras seis para fazer a intervenção e aí eu lembro que foi 

muito tranqüilo, chegou nas últimas duas que faltavam, ele disse: “deixa para mim, pro, 

eu dou conta”. E ele fez, só que é assim, é o que eu falo, acho que o que facilita a 

alfabetização na verdade é dar segurança que nem sempre ele tem, é olhar para esse 

aluno, é fazer com que a família perceba esse processo, fazer com que a família perceba 
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esse ritmo, esse tempo que a criança precisa, aí sim fazer as intervenções que são 

interessantes e adequadas para aquele momento. Isso vai fazer com que meu aluno 

avance. 

 

16)  O que dificulta o processo de alfabetização para o seu aluno? 

Tudo isso que eu já falei né, quando a família não está junto, quando o professor não faz 

a intervenção adequada, quando ele não enxerga o aluno  

17) Mas que tipo de intervenção é inadequada? 

Inadequada? Toda aquela em que eu não levo em consideração o meu próprio aluno, eu 

levo em consideração apenas o meu objetivo e isso vai ser inadequado porque eu tenho 

meu objetivo do projeto de ano, as crianças tem o ano inteiro para atingir o objetivo do 

projeto, e nós temos também os planejamentos bimestrais, quando eu só tenho o meu 

planejamento na cabeça, eu preciso fazer com que ele avance e eu não enxergo o meu 

aluno, qualquer tipo de intervenção que eu faça não vai fazer (...). Durante essa 

alfabetização, porque eu só estou enxergando o meu objetivo, ela vai ter que atingir, isso 

eu sei, dentro do meu trabalho, eu preciso de fato garantir que esse avanço aconteça, 

mas isso não vai acontecer se de fato eu não olhar para ele, se eu não considerar o que 

ele está me trazendo de informação, e é como eu te disse, dar informação não é só a 

questão pedagógica, influencia muito, então, por exemplo, a criança chega no primeiro 

ano sem conhecer as letras, dificulta, a gente precisa refazer um processo bem anterior 

ao que a gente achava pensando nesse primeiro ano, mas acreditamos que isso vá 

acontecendo, agora eu não levo em consideração isso porque eu tenho que atingir um 

objetivo, vou fazendo intervenção que eu acho que vá fazer com que meu aluno avance. 

Ele não vai avançar, porque eu não olhei a insegurança dele, eu não olhei a angústia que 

ele tem, eu não olhei a relação da família com essa aprendizagem, porque, assim, embora 

a gente esteja lidando com o aluno em sala de aula e ele é meu foco de trabalho, a 

família também está junto, então eu não olhei para o meu aluno, eu não olhei para a 

família, eu não acolhi esta família que está ansiosa, não acolhi, não orientei essa família, 
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por mais intervenção que eu faça, ele pode até avançar, mas a qualidade desse avançar 

não vai ser o que é importante para ele, então a gente precisa cuidar de algumas coisas.  

18) Você já interferiu de forma inadequada?  

Ah, já, já, de vez em quando, lá no comecinho, é claro que agora a gente precisa ter um 

olhar mais cuidadoso, não considerava tanto, eu achava que não tinha muito a ver essa 

história do emocional, era muito balela isso, imagina, o que tem a ver uma coisa com a 

outra, não sabia de fato desse processo, como funciona, então a gente peca muito né, 

agora eu prefiro pecar pelos excessos e, às vezes, mesmo tomando o máximo cuidado, 

olhando para o aluno, tendo um olhar cuidadoso, você acaba dando uma derrapada e aí 

qual a importância desse professor quando percebe? Primeiro, perceber que aquela 

intervenção não foi nada adequada e, segundo, retomar rapidamente, fazer uma nova 

intervenção, para poder, assim, não consertar aquela, porque uma vez feita a 

intervenção, a intervenção já está lá, mas é fazer outra para que possa ir para um outro 

direcionamento. Mas ainda acontece, vou ser bem sincera, às vezes acontece.(...) Fiz os 

meus registros, uma coisa que eu aprendi muito com a Madalena Freire, é a questão do 

registrar e é um registrar para o aluno, então anotar mesmo, é muito mais trabalhoso ser 

professor agora do que naquela época da minha alfabetização. Olhei, registrei, conversei 

com a coordenação, fechamos a intervenção, vamos lá...mesmo assim não foi suficiente, 

mesmo assim não foi tão adequado quanto seria se eu tivesse olhado de outro jeito, se 

tivesse feito de outro jeito, e aí o que vale é o “replanejar” mesmo, é olhar para o meu 

aluno e falar: “não, desse jeito não está dando certo, então vou fazer de outro jeito para 

poder checar o que precisa”. Mas ainda acontece, infelizmente, por mais que a gente não 

queira. 

 

19) Pense em você na sala de aula, com seus alunos. Como você promove situações de 

alfabetização para eles? Exemplifique. 

Lá na sala de aula isso é o tempo inteiro, então a gente tem momentos de jogos, em que 

as crianças tem que ler as regras dos jogos, é claro que a professora tem que ser a 
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orientadora dessa leitura, eles fazem os jogos de memória, bingo, caça-palavras, enfim, 

isso ajuda. Tem os momentos de construção da rotina, é o momento que eles vão parar 

para pensar sobre o tempo, a utilização desse tempo, como é que vai construir esse tempo 

e como eu vou registrar esse tempo dentro da rotina, então é outro momento de 

alfabetização. Quando eu subo para a minha aula de ciências, eu vou lá estudar o 

caminho que a água faz dentro do organismo e aí a gente está pensando nesse processo 

todo e eu acho que isso também é alfabetização, ele vai estar lá soltando as dúvidas dele, 

formulando novas perguntas, questionando o professor e aí eu volto pra sala de aula, 

retomo o que eles aprenderam, retomo as perguntas que eles tinham anteriormente, das 

dúvidas que eles tinham. Sanaram as perguntas? Não sanaram? Então vamos lá, vamos 

pesquisar de novo, então acho que tudo isso faz parte. Quando eu divido o grupo em 

grupos e eles vão trabalhar juntos em pequenos grupos determinado texto, seja em qual 

área for, quando eles vão reescrever.  

20) Como você divide os grupos? 

Eu vou pensar no que eu quero, se eu quero que eles façam interligações dos saberes  e 

utilizem as hipóteses de escrita e leitura para fazer isso ou se eu só quero que ele de fato 

organizem os saberes, porque, independente da leitura e da escrita, agora quem vai ser a 

escriba sou eu, então eu preciso tomar muito cuidado, então, por exemplo, eu tenho, na 

sala de aula hoje, desde crianças silábicas sem valor sonoro até alfabéticas,  então a 

gente precisa tomar cuidado , o alfabético tem um outro olhar com a própria escrita e o 

sem valor sonoro também, eles se ajudam, mas em alguns momentos eles não vão se 

ajudar, eu preciso saber o que eu quero com a atividade. Em primeiro lugar, qual é o 

objetivo que eu quero com essa atividade?  Tem momentos que eu fico com o grupo só 

dos silábicos, fazer as intervenções com as advinhas da matemática, sobre as formas 

geométricas, por exemplo. Então eu preciso que todos os silábicos estejam juntos, porque 

num outro estágio, numa outra oficina que está ao lado, que eu vou fazer intervenção 

também, mas não tão direta naquele momento eu privilegiei este grupo, vão estar as 

crianças silábico-alfabéticas e os alfabéticos trabalhando juntos. E a minha auxiliar, que 

vai estar junto comigo, vai lá fazer as intervenções, claro, que eu passo toda a 

informação para ela, o que é preciso, fico atenta às intervenções que ela faz e eu atenta 
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às discussões. É uma questão meio que de doido, assim, ali o meu olhar é cuidadoso com 

o silábico, eu preciso que ele avance aqui. Agora, eu quero que na verdade, eles discutam 

sobre dicas para pular uma corda melhor e dali, daquelas dicas, vai surgindo um texto, 

então, assim eu divido o grupo e posso determinar: o silábico-alfabético e o alfabético  e 

um silábico com valor sonoro vão estar juntos e a gente vai fazer com que o silábico-

alfabético escreva, aí eu determino quem vai ditar, é o silábico com valor sonoro, o 

alfabético  vai ajustar algumas coisas, claro, não vai fazer nada sozinho. Então depende 

muito da proposta, do trabalho, para o que eu quero com aquela atividade, o objetivo 

daquela atividade. Eu acho que é isso que acontece, é o tempo inteiro. Na minha época a 

gente era alfabetizado só no horário de língua portuguesa, aqui não, essa educação que a 

gente privilegia é o que a gente acredita é muito tudo ao mesmo tempo, em matemática, 

ciências, é em artes, arte quando entra nesse processo, que a criança tem que fazer essa 

leitura, é muito importante, é onde eles se soltam mais, onde eles podem ampliar mais, as 

poesias são importantes nesse processo, não só pela rima, não só pelo texto ser de 

memória, mas como envolve as sensações. 

 

21)  O que julga indispensável em um professor alfabetizador? 

Estudar muito, buscar muitas informações, checar mesmo se aquilo que você acredita 

sobre a alfabetização é de fato o que você acredita. E estar sempre atento, acho que o 

tempo inteiro com um olhar sempre atento, muito cuidadoso e, assim, eu acho que ele não 

é detentor do saber não, você precisa de parcerias, assim como você ensina o seu aluno a 

ter parcerias, você precisa disso e buscar essas parcerias, para discutir sobre o aluno, 

para buscar novas intervenções, ler bastante, ouvir as informações que estão aí, mas 

ouvir, processar, refletir, interagir, são importantes. A gente está falando do 

alfabetizador, é o seu foco, mas isso é importante para qualquer profissional da área de 

educação.  

 

22) Você se julga responsável pela alfabetização de um aluno? Explique. 
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Sim, eu sou. Sou uma peça importante nesse processo todo. Não depende só de mim, mas 

depende muito de mim, de como eu acredito que isso vá acontecer, de como eu enxergo o 

meu aluno e de como eu vou fazer com que ele avance, isso é muito importante para cada 

professor, acho que vale a pena o professor investir nisso, nessa relação com o aluno.  
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10.5 – ANEXO V 

 

QUADRO II 

  

ENTREVISTA PRÉ-INDICADORES 

1)Por que você é professor (a)? 

Por que eu sou professora? Começou um 

pouco por acaso, na verdade não era a 

profissão que eu queria desde pequena, com 

essa história “o que você quer ser quando 

crescer”, não era. Minha irmã entrou no 

magistério e começou a ser professora muito 

tempo antes de mim, e ela até trazia... na 

verdade, eu ainda era adolescente, e nem 

pensava o que queria ser. Professora nunca, e 

ela me trazia coisas interessantes da 

alfabetização, coisas mágicas, momentos 

mágicos da alfabetização e isso começou a me 

encantar, ajudando um pouco ela a pensar o 

que era planejar assim, enfim, ajudar no 

sentido bem simples da coisa, e eu comecei 

então a me encantar com a profissão, o quanto 

é importante e o quanto ela é mágica. Na 

época, eu tinha impressão que as coisas 

funcionavam assim: pareciam umas 

magiquinhas, dava uns cliques ali e a 

criança... não tinha muita noção do que era a 

 

• A origem da escolha da profissão não é 

identificada (relacionada ao acaso). 

 

• Referência familiar. 

 

• Visão negativa da profissão. 

 

• Atribui aproximação “mágica” com a 

profissão, segundo um processo de 

encantamento. 

 

• Relação entre a atratividade da profissão e as 

suas características mágicas, reconhecendo 

sua importância pelo grande potencial 

transformador. 
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função do professor, de intervir com o aluno, 

achava que era uma coisa mágica. Aí eu 

comecei a fazer o magistério, naquela época 

exigia-se o magistério e foi quando eu comecei 

a perceber que era aquilo que eu queria 

mesmo e desde o magistério era focado na 

alfabetização. No meu caso, eu passei por 

todos os estágios, por todas as séries e aí eu 

comecei a me encantar com essa coisa de ter 

que pensar na intervenção no aluno, e aí ele 

responde o que você esperava, o objetivo foi 

atingido, mas tem que ir além, e o que você vai 

fazer, e isso começou a trazer benefícios até 

pra minha própria aprendizagem, que aí eu 

comecei a me olhar enquanto aluna, enquanto 

estudava pra ser professora, e foi assim que 

comecei, o meu pontapé inicial de verdade. 

Não era a profissão, na época; agora é, agora 

eu não saio da sala. 

 

 

• Atribui relação mágica (potencial 

transformador) também à função do 

professor, reconhecendo a falta de 

reconhecimento sobre a especificidade da 

mesma. 

 

 

 

• A atração pela função docente relacionada às 

respostas dos alunos, mediante intervenção do 

professor. 

• Reconhecimento da condição de 

aprendizagem. 

 

 

• Convicção quanto à escolha profissional 

(quanto à assertividade da profissão). 

2) O que o (a) caracteriza como professor (a) 

alfabetizador (a)? O que o faz ser reconhecido 

como professor alfabetizador?  

Eu acho que a série onde eu estou trabalhando 

é uma série muito importante na alfabetização, 

não que as outras séries que venham antes ou 

depois não tenham esse olhar pra dentro da 

 

 

 

 

• Reconhecimento da correspondência do 
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alfabetização, até a gente precisa que algumas 

coisas sejam garantidas antes, porque as 

crianças precisam avançar, mas assim o nosso 

papel, o meu papel dentro da sala de aula com 

a alfabetização é muito focado na leitura, na 

escrita, nesse movimento, enfrentar as 

hipóteses de escrita e leitura, que é muito mais 

intenso no primeiro ano, esse olhar mais 

cuidadoso que o professor tem em relação a 

essa ligação que esse aluno tem, a insegurança 

que, às vezes ele mostra, com o emocional que 

está envolvido, a gente acaba colocando a 

alfabetização, a língua, a escrita, a leitura, não 

focado só no português, não é um momento 

restrito da aula de português, então eles estão 

fazendo uma atividade de matemática, 

precisam escrever sobre as regras da 

amarelinha, então naquele momento eu 

também vou ser alfabetizadora, então no 

momento que eles estão fazendo ciências, que 

vão ter que escrever as listas do que 

descobriram, também estou sendo, porque por 

mais que eu seja em alguns momentos a 

escriba da turma, eu estou ensinando, estou 

provocando com que eles verbalizem um texto 

oral, que depois esse texto oral com muito 

conhecimento vai passar para um texto escrito, 

que eles vão produzir, isso é muito mais 

intenso no primeiro ano, isso acontece nas 

outras séries também, mas não com tanta 

intensidade, porque tem outras coisas para 

ensino – alfabetização com a série (primeiro 

ano). 

• Reconhecimento das séries anteriores e 

posteriores ao processo de alfabetização. 

Caracterização de um processo. 

 

 

 

• Atribui maior especificidade à função do 

professor de primeiro ano. 

 

 

• O processo de alfabetização presente em 

todas as disciplinas escolares. 

 

 

• A intensidade do processo de alfabetização é 

maior no primeiro ano (em relação aos outros 

anos letivos). 
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serem garantidas ali, eu acredito que seja por 

isso, conforme o tempo vai passando, as 

meninas do segundo vão fazendo intervenções 

para que eles consigam consolidar, tenham a 

base alfabética, e aí começam a trabalhar as 

questões da ortografia, mas é no primeiro ano 

que as crianças começam a se despertar mais 

para essa leitura e escrita e também é no 

primeiro ano que os “nós” começam a 

aparecer mais e aí o professor tem que ficar 

atento, e aí a alfabetização acaba não sendo 

restrita ao ponto de vista da leitura e da 

escrita só, é um olhar pro todo do aluno, é 

sentir-se aluno e isso me faz ter mais clareza 

do que eu vou fazer, com esses nós que vão 

acontecendo nesse primeiro ano, nessa 

alfabetização e com a insegurança que acaba 

surgindo com as crianças, que eu preciso 

tomar um cuidado e aí a gente tem que plantar, 

lançar mão de algumas coisas, fazer 

intervenções pra poder segurar isso, eu 

acredito que seja assim. 

 

 

 

 

• Reconhecimento da alfabetização como um 

processo, embora com maior intensidade no 

primeiro ano. 

 

 

• A alfabetização como um processo amplo, 

não restrito apenas à aquisição da leitura e da 

escrita. 

• A condição de aprendizagem traz benefícios à 

função do professor. 

 

• Atribui ao professor alfabetizador a 

capacidade de reconhecer a insegurança do 

aluno no processo e de intervir com cautela. 

3) Você se lembra do seu processo de 

alfabetização? Como foi? 

Me lembro, foi penoso. Porque assim, eu não 

aprendi como meus alunos aprendem e nem fui 

 

• Reconhecimento das dificuldades do próprio 

processo de alfabetização. 

• Lembrança negativa da própria aprendizagem, 
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ensinada como na verdade eu ajudo meus 

alunos a pensarem sobre a alfabetização, eu 

brinco com as crianças porque eles falam 

assim: “você está me ensinando a ler”, e eu 

falo: “a gente está construindo junto”, a 

leitura e a nossa escrita. Na minha época, a 

gente usava muito a cartilha e na minha época 

era a “Caminho Suave”, e era muito 

engraçado porque tinha muito a coisa do 

treino, então a gente não pensava na palavra, 

a gente repetia a palavra, tinha muito a 

questão da memorização, não que 

memorização não faça parte desse processo, 

ela faz sim, o saber de memória para algumas 

coisas dá segurança para a criança, mas é o 

que você vai fazer com o saber de memória 

dela que você modifica essa aprendizagem. No 

meu caso, lá, há tanto tempo atrás, isso não 

era considerado, a gente não tinha o momento 

do pensar, do refletir; Era passada alguma 

coisa, a gente não sabia de nada e aquilo era 

administrado pela professora de uma 

determinada maneira. A intervenção, pelo o 

que eu me lembro, era igual pra todos, não se 

fazia roda pra discutir, não se ouvia opiniões, 

não se debatia sobre um texto, eram muitas 

cópias, muitos treinos, muito “novelinho da 

vovó”, então não vou dizer que eu não 

aprendi, eu acho que era o que se acreditava 

na época e eu fui alfabetizada, não tenho 

perdas, mas eu não tenho grandes ganhos, 

na medida em que atribui as dificuldades do 

próprio processo de alfabetização à forma 

específica com que foi ensinada. 

• Reconhecimento da diferença entre a própria 

aprendizagem e o seu ensino. 

• Relaciona o treino de exercícios repetitivos ao 

próprio processo de alfabetização. 

• Ao mesmo tempo em que se recorda do 

processo de memorização como desprovido de 

sentido ou significado, reconhece a importância 

da memorização no processo de alfabetização, 

desde que seguido de reflexão. 

• Condena a falta de reflexão no próprio 

processo de alfabetização, caracterizando mera 

transmissão de conhecimento. 

• Condena a intervenção massificada de sua 

professora, não reconhecendo um olhar individual 

para cada aluno. 

• Prevalência de exercícios repetitivos em 

detrimento dos momentos de discussão coletiva. 

• Reconhecimento da própria alfabetização 

como um processo finito, satisfatório. 

• Reconhecimento da condição de 

aprendizagem para recuperar, sanar os déficits do 

próprio processo de alfabetização. 
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algumas coisas eu tive que reaprender, por 

mais que adulta, eu tive que reaprender a 

questionar, você vai crescendo e vai se 

tornando menos questionador porque você não 

vem de uma escola assim, mesmo na 

alfabetização, então eu vejo os meus alunos o 

tempo todo me questionando: “como é que 

faço pra fazer uma palavra determinada” e aí 

a gente vai pesquisar, vai olhar no quadro de 

informações da sala. Na minha época não 

tinha isso, era o SA, SE, SI, SO, SU e “ai de 

você, se for além daquilo; não é a sua hora 

agora”. Então eu percebo que a gente evoluiu 

bastante na alfabetização e isso é muito bom. 

 

Você se lembra da sua professora? 

Lembro, o nome dela era Ana Maria, 

fortíssima, super carinhosa, mas muito 

autoritária em sala, não tinha barulho, a gente 

conseguia ouvir o barulho de uma mosca 

entrando. Acho que era um processo que ela 

mesma viveu, ela já era uma pessoa de uma 

certa idade, lembro bem dela e engraçado é a 

única professora que eu lembro. E aí eu penso 

assim que, de alguma forma, ela deixou 

marcas boas, ou não tão boas, eu só lembro de 

pessoas que deixam marcas. As outras, eu não 

lembro tanto não, mas da Dona Ana Maria eu 

lembro bastante e eu lembro assim que era 

 

• Reconhece a importância do questionamento 

do aluno, da busca coletiva. 

 

• Condena a aprendizagem mecânica da própria 

alfabetização, destituída de troca entre os alunos, 

dúvidas solucionadas coletivamente. 

 

 

 

 

 

• Recordação da própria professora alfabetizadora 

– figura forte, carinhosa, autoritária – como 

única lembrança dentre os professores de sua 

escolaridade. 

• Atribui a conduta de sua professora em sala de 

aula à possibilidade dela ter vivenciado processo 

semelhante em sua alfabetização. Contradição: 

ao mesmo tempo, afirma ensinar de forma 

diferente da qual aprendeu. 

• Relaciona a recordação da própria professora à 

“herança” marcante deixada. 

• Embora com relação marcante e vinculadas 
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uma questão muito fechada, a gente não tinha 

essa coisa do envolvimento, era carinhosa, 

mas era uma coisa muito “ela lá e eu aqui”. 

Eu estudei em escola estadual, na época, a 

gente não tinha recurso, mas também não 

eram escolas como são agora, infelizmente, 

isso foi se perdendo um pouco, mas ela era... 

eu via que ela fazia aquilo porque ela gostava, 

eu lembro disso e eu lembro da minha mãe, 

quando ia nas reuniões, dizendo, comentando, 

porque eu sempre fui muito boa aluna, no que 

eles acreditavam em ser boa aluna, enfim, mas 

a minha mãe dizendo que “aquela sim era uma 

professora que tinha o domínio da sala”. É 

muito engraçado porque é o que enxergam do 

ser alfabetizado, do que esse processo 

representa e que, às vezes, isso ainda é um 

pouco enraizado, é difícil quebrar. Ela era 

muito tradicional, muita lição de casa, no 

sentido de fazer “novelinho da vovó”, copiar 

não sei quantas palavras, não sei quantas 

vezes, era esse processo que ela acreditava, fui 

alfabetizada assim, aprendi a ler e a escrever. 

Eu não acredito neste tipo de alfabetização, 

não é a alfabetização que eu acredito, eu 

acredito no meu aluno questionador, aquele 

que está junto no processo e não que eu 

domine o processo, tudo bem que eu tenho que 

fazer as minhas intervenções, óbvio, eu tenho 

que saber lidar, mas eu olho pra cada aluno 

como um ser diferente, único, na minha sala, 

afetivamente, não tinham aproximação. Havia 

um certo distanciamento entre a professora e a 

aluna. 

 

 

 

• Percebia o prazer da própria professora no 

exercício de sua função. 

• Parece não concordar necessariamente com a 

concepção de bom aluno tida na época da sua 

escolarização (concepção da escola e da família). 

• Condena a concepção de bom professor da 

época de sua escolarização – relacionada a 

controle. 

 

 

 

• Embora reconheça o saldo positivo, resultado do 

próprio processo de alfabetização, não acredita 

que esta forma de aprendizagem seja válida para 

ensinar seus alunos. 

• Condena o domínio do professor no processo de 

alfabetização. 
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que não era isso na minha época, nós éramos 

em trinta e tantos alunos e eram feitas as 

intervenções iguais pra todos, não lembro dela 

ficar perto, olhando, fazendo junto, era uma 

coisa meio que no coletivo. Agora não, a gente 

tem um olhar cuidadoso com a aluno que, por 

mais que a gente tenha um projeto, um 

objetivo para atingir, a gente precisa 

compreender como é que ele está nesse 

processo, e aí a minha intervenção vai ser bem 

diferenciada, é muito mais trabalhoso se você 

for pensar, o professor daquela época, eu 

tenho a sensação, eu nunca trabalhei no 

tradicional, nunca trabalhei com cartilha, 

nunca tive esse até privilégio, que por mais 

que a gente não acredite, precisa estar no 

processo para saber de fato como é, mas é 

diferente a coisa, lá era assim aberto, na 

minha opinião, pelo o que eu lembro, era 

aberta a cartilha “Caminho Suave”, se falava 

sobre o assunto, explanavam-se todas as 

dúvidas e a gente fazia os exercícios. Agora 

não, a postura do professor agora mudou, é 

olhar pra aquele aluno, é interagir com as 

dificuldades dele, interagir com a ansiedade 

dele, com a insegurança, com o emocional que 

envolve bastante, com a família, a família é 

muito mais presente nesse processo agora, 

antigamente não, então é diferente, bem 

diferente do que eu vivi. 

• Acredita no atendimento individual para cada 

aluno ao mesmo tempo em que condena o olhar 

generalizado do processo de alfabetização na sua 

época. 

 

 

 

 

• Acredita que o olhar individual para cada aluno 

propicia uma intervenção diferenciada. 

 

• Reconhece os benefícios/facilidades de 

ensinar de forma tradicional, com a cartilha, 

embora afirme nunca ter trabalhado desta forma.  

 

 

• Reconhece as diferenças entre sua professora e 

sua própria forma de exercer a função docente. 

• Reconhece que o professor atualmente tem de 

saber lidar com questões emocionais e com a 

família. 
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04)  O seu processo de alfabetização influencia 

atualmente a sua prática enquanto 

professor (a) alfabetizador (a)? Como? 

Agora não mais, eu lembro que mesmo no meu 

magistério, quando eu fiz o magistério, que era 

um magistério muito tradicional, só que 

quando eu fui fazer os estágios, eu saí da 

escola e fui fazer os estágios, primeiro eu fui 

trabalhar numa escola pequena que já não era 

tradicional, então no começo eu me senti 

muito insegura, eu lembro que, na época, eu 

voltava pra minha casa chorando, porque eu 

achei que eu não ia dar conta de alfabetizar os 

meus alunos. Com essa nova proposta, eu 

falei: “como assim? Eu não vou trabalhar com 

a cartilha? Porque eu fui alfabetizada assim”. 

Então, naquela época, eu não tinha essa 

consciência, de que, tudo bem, não desmereço 

o tradicional, mas não é no meu olhar agora: 

um jeito mais interessante do aluno aprender, 

só que no comecinho do meu magistério era 

também assim, porque o Jesus Maria José 

tinha naquela época ainda essa visão 

tradicional, a escola lidava com a 

alfabetização daquele jeito e então eu aprendi 

assim. Então, a didática da alfabetização que 

 

 

 

• Nos primeiros anos da docência, admite que o 

próprio processo de escolarização influenciou 

a prática. Porém, a influência somente é 

restrita ao início da docência. 

• Crise entre a forma como foi alfabetizada e 

forma como deveria alfabetizar. 

 

 

 

 

 

 

 

• A aprendizagem da docência é fruto da 

própria experiência escolar e também da 

experiência dos primeiros anos da docência. 
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se tinha na época era tudo em relação à 

família silábica, enfim. Aí eu fui para uma 

escola pequena que tinha um olhar mais 

diferenciado para a alfabetização e aí eu vim 

pra cá, foi quando eu cheguei aqui, que eu já 

trouxe a bagagem da outra escola e mais o que 

a escola proporcionou pra gente aqui, um 

olhar diferente da formação continuada que se 

tem na escola, que eu fui começando a 

perceber que o tradicional tem lá os seus 

valores, não é a toa que eu fui alfabetizada por 

ele, mas a gente tem um jeito de pensar a 

alfabetização muito mais enriquecedor pro 

aluno, eles saem com uma bagagem muito 

diferenciada e que na época, assim, lá no 

comecinho, era uma luta também com a 

família, uma luta saudável até porque eles 

também não entendiam, é um processo, há 

uma modificação, agora isso não interfere 

mais, eu consigo fazer as intervenções com os 

alunos acreditando naquilo que eu estou 

fazendo, mas se eu tivesse continuado a fazer 

no tradicional, como eu aprendi lá no 

magistério, eu não jogo nada fora, mas na 

minha opinião, não me trouxe tantos 

benefícios. Pensando agora, eu acho que 

talvez eu estivesse lá na minha sala de aula, 

como todo mundo, um atrás do outro, olhando 

pra lousa e a professora com uma cartilha pra 

discutir. Então eu acho que mudou muito e aí 

eu tive o privilégio de vir pra um lugar assim, 

 

 

 

 

• Relevância do processo de formação 

continuada para a aprendizagem da docência. 

• Apesar de não desconsiderar a relevância do 

método em que foi alfabetizada, acredita em 

uma metodologia diferenciada. 

 

• Resistência da família ao método de 

alfabetização distinto do tradicional. 

 

 

 

 

• Condena o método tradicional, no qual foi 

alfabetizada. 

 

 

• Satisfação profissional. 



148 
 

 
 

desconsiderando que eu trabalho aqui há 

muito tempo, que de fato vê a formação do 

profissional como algo que vai acrescentar ao 

profissional e principalmente ao aluno. Então, 

mudou assim, mas, em compensação, eu tenho 

uma prática de sala de aula, em casa da minha 

irmã, ela é professora, acabou se formando, 

mas ela tem restrições ao jeito diferente de 

pensar alfabetização. (Pergunto: Ela é 

professora alfabetizadora também?) Também, 

só que ela é, ela acredita mais nessa questão 

do tradicional, intervém também, não é tão 

tradicional quanto nós, que aprendemos na 

nossa época, mas não foge às raízes, acredita 

um pouco nisso, tem lá as suas justificativas, 

os alunos dela aprendem daquele jeito, ela 

está numa escola que parece ter um olhar 

diferenciado, mas é engraçado como a 

vivência do professor, o que ele vive, a prática 

de aula dele e as modificações que ele tem, 

influenciam dentro de sala de aula, a história 

de vida dele e o que ele faz na verdade com 

essa história. Que eu me lembro muito bem, 

não ter me adaptado nem aqui, nem na outra 

escola, e aí eu não quero, não é isso que eu 

acredito para os meus alunos e na verdade 

não foi isso que aconteceu. Eu penso, é aquilo 

que eu te falei como sonho em relação a isso, 

mas muito pouco eu levo daquilo lá pra minha 

sala de aula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• As dimensões, pessoal e profissional do 

professor sofrem influência mútua.  

 

 

 

• Admite pouca influência do modelo de 

alfabetização de sua escolaridade em sua 

prática como docente atualmente. 
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05) Como você define um bom professor 

alfabetizador? 

Eu acho que a boa professora alfabetizadora 

não é aquela que ajuda o aluno a se descobrir 

como leitor e escritor, eu acho que é aquela 

que na verdade percebe o aluno como um todo, 

considerar cada um único em sala de aula e 

tentar fazer as intervenções o mais próximo 

possível para desestabilizar o aluno e fazer 

com que ele aprenda, porque quando a gente 

não considera o aluno dentro desse processo, a 

gente acredita que do jeito que eu for fazendo 

as minhas intervenções, ele vai caminhando, 

ele pode até chegar a ler a escrever, mas que 

qualidade que eu quero nisso? Retomando um 

pouco do que a gente percebia, do que eu 

aprendi no meu magistério, todos os alunos da 

escola onde eu fiz o magistério aprendiam a ler 

e a escrever, mas a qualidade que se tinha 

dessa alfabetização para o que se tem agora... 

E isso é um trabalho que vai desde o processo 

do Infantil I, é muito mais enriquecedor para a 

criança. Então, não basta só fazer as 

intervenções para ler e escrever, entende? Eu 

preciso olhar para o meu aluno, eu preciso 

conhecer como é que ele está interagindo nesse 

 

 

• Privilegia a capacidade do professor 

alfabetizador em reconhecer o aluno como ser 

único, capaz de aprendizagem, em detrimento 

da capacidade de promover a capacidade 

leitora e escritora do aluno. 

 

• Necessidade de reconhecer o aluno dentro de 

um processo de alfabetização para garantir a 

qualidade das capacidades leitora e escrita. 

 

 

• Compara a qualidade da alfabetização de 

antigamente com a dos dias atuais, 

favorecendo a última. 

 

• Alfabetização como processo. 

 

• Acredita que o professor alfabetizador precisa 

saber além das intervenções para promoção 
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processo, entender, acolher as dificuldades 

dele, fazer as intervenções corretas para ele 

poder avançar e por isso a importância do 

planejamento, enfim, do olhar, o professor 

alfabetizador ele tem que estar atento, e ele 

tem que ter um olhar cuidadoso pro aluno e 

muito individual também, tem lá um objetivo 

comum, tem vinte alunos na sala, eles tem 

como chegar muito próximos ou atingir 

realmente aquele objetivo, mas saber que cada 

um tem o seu ritmo e eu acho que esse é um 

olhar cuidadoso do grande alfabetizador, e 

não ficar focado na alfabetização só numa 

determinada, movimento da rotina, “vou parar 

agora, vou fazer a alfabetização...”, não é isso 

que a gente quer. (Pergunto: seus alunos saem 

alfabetizados?) Saem, no final do ano, não 

ortograficamente correto, não é nem a 

proposta da escola, mas eles saem com texto 

de autoria, textos de memória, muito próximos 

ao convencional. Então, por mais que eles 

escrevam cachorro com X ou com um R só, eu 

consigo entender aquilo que ele quis e é isso 

que acontece aqui na nossa escola. Mas pra 

que isso aconteça, é muito interessante, porque 

você precisa fazer as intervenções e não são 

intervenções, em alguns momentos você 

consegue agrupar os alunos conforme as 

hipóteses, e as intervenções são parecidas, mas 

nunca são iguais, porque você precisa 

considerar muito o que o aluno está 

da leitura e da escrita. Para tanto, o professor 

precisa: 

 

 Olhar individualmente para cada 

aluno; 

 Identificar e compreender o processo 

de alfabetização de cada aluno; 

 Acolher as dificuldades do processo 

de alfabetização de cada aluno; 

 Intervir a fim de promover os avanços 

no processo de alfabetização; 

 Planejar; 

 Olhar cuidadosamente e atentamente 

para o processo de alfabetização de 

cada aluno; 

 Respeitar o ritmo particular de cada 

aluno dentro do processo de 

alfabetização. 

• Afirma que, ao final do ano, os alunos saem 

alfabetizados, embora sem a exigência 

ortográfica. A alfabetização, ao término do 

primeiro ano do ensino fundamental, é restrita 

à capacidade comunicativa. 

• Coerência entre o trabalho realizado e as 

expectativas da escola. 
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vivenciando naquele momento em relação à 

alfabetização e o professor alfabetizador, ele é 

alfabetizador a todo o momento da rotina, na 

hora que está fazendo a rotina na lousa, na 

aula de matemática, na aula de ciências, que a 

todo o tempo ele está lendo, a todo o tempo ele 

está escrevendo, quer dizer, é o tempo todo 

mexendo com esses mecanismos de leitura e de 

escrita pra poder ajudar esse aluno. (Pergunto: 

Você tem alunos que não saem alfabetizados?) 

Alguns, assim, dependendo muito desse 

processo, de como ele chegou no primeiro ano, 

qual a dificuldade que ele tem. Acontece sim, 

só que o que acontece, no decorrer deste ano... 

a gente vai pontuando tanto à família quanto à 

coordenação em relação a este aluno e todas 

as intervenções são realizadas, até mesmo com 

a intervenção que precisa ser de um 

especialista, quando há uma questão de um 

emocional que envolve muito, uma criança 

muito hiperativa, uma criança que tem outras 

questões do emocional que estão em cima 

desse processo e aí a gente tem a iniciativa de 

conversar com a família para passar algumas 

orientações, na escola também fazer umas 

intervenções diferenciadas para a criança, que 

já é diferenciada num momento normal. Se a 

gente pensa cada aluno como único, mas para 

essas crianças que tem mais dificuldade a 

gente faz outras intervenções, até atividades 

elaboradas, diferenciadas mesmo, com 

• Favorece agrupamentos de alunos com 

hipótese alfabética semelhantes para intervir. 

• Reconhece a alfabetização presente em todos 

os momentos da rotina escolar. 

 

 

 

 

 

• Acompanhamento progressivo ao aluno que 

não é alfabetizado ao final da série, já que o 

mesmo apresenta as dificuldades no decorrer 

do ano. 

• Parceria com a família. 

• Intervenções diferenciadas para o aluno que 

apresenta dificuldades no processo de 

alfabetização no decorrer do ano. 

• Razões que justificam a não alfabetização, ao 

final do ano, relacionadas às questões 

emocionais. 
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estágios diferentes, enfim, e se preciso a gente 

chama, faz uma avaliação com outro 

profissional para nos ajudar. Se acontece? Às 

vezes acontece e, ao final do ano, ele não 

atingiu todos os objetivos propostos pra aquele 

ano e aí a gente renegocia com a família, vê o 

que é possível, dele ir adiante, continuar 

abarcando tudo isso ou é mais interessante ele 

refazer a série e isso é negociado com a 

família, mas não lá no final do ano, isso já 

sendo pontuado desde o começo, tomando 

todas as posições para tomar o máximo 

cuidado de privilegiar a alfabetização e 

sempre deixar claro para a família que a 

criança não estacionou, não existe uma 

criança que estaciona, ela pode ter tido 

avanços pequenos, mas ela avançou, porque 

senão a gente acaba assustando a família, 

achando que a criança não sabe e não é bem 

por aí. Mas acontece, já aconteceu. 

 

 

 

 

• Possibilidade de recorrer a outra especialidade 

(médica, fonoaudiológica, psicológica etc) 

para auxiliar a promoção da aprendizagem e 

da alfabetização. 

 

• A alfabetização é um objetivo do primeiro 

ano do ensino fundamental I. 

 

• A promoção e/ou a retenção do aluno que não 

atingiu satisfatoriamente as exigências de 

leitura e escrita para o primeiro ano é 

“negociada” com a família. 

 

• A promoção e/ou retenção de um aluno é 

decidida de forma a privilegiar o processo de 

alfabetização do mesmo. 

 

• Consideração da capacidade de aprendizagem 

da criança, independentemente do ritmo e 

tempo particulares. 
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20)  O que você acha que precisa saber para 

exercer a sua função, como professor 

alfabetizador? 

Eu acho que... eu não sei se eu tenho saber, 

mas eu acho que o principal na minha função, 

que não faz muito tempo que eu descobri, 

justamente com um olhar da Madalena Freire 

de um tempo atrás, sei lá, uns oito ou nove 

anos atrás, é esse olhar mesmo, é o saber 

olhar o meu aluno e saber entender de alguma 

forma o que ele está vivendo nesse processo, 

que antes mesmo de eu saber como é que são 

as etapas da alfabetização, isso é importante, 

eu saber quais hipóteses, é importante, 

reconhecer as hipóteses, isso tudo é 

importante, mas eu preciso saber ler o meu 

aluno, porque se eu não souber ler o meu 

aluno, eu passo por cima das angústias, das 

necessidades, dos nós, das inseguranças que 

ele tem, e aí assim por mais que eu saiba o que 

é silábico, pré-silábico, como é que ele 

aprende, enfim, como é que ele faz esse 

processo todo, eu não vou fazer nada com isso 

se eu não conseguir ler o meu aluno, acho que 

o principal é saber ler o aluno, as expressões, 

a fala, saber o que fazer com ele e aí quando a 

gente não souber o que fazer, a gente vai ter 

que olhar, “eu sei que ele está com uma 

dificuldade, mas eu não sei como é que eu vou 

 

 

• Incerteza quanto à pertença da especificidade 

de um saber.  

 

• Saber olhar para o aluno dentro do processo 

de alfabetização como o principal aspecto na 

função do professor. 

• Antes mesmo do saber disciplinar/curricular 

(etapas da alfabetização, hipóteses 

alfabéticas...), o professor deve saber fazer 

uma leitura do seu aluno (saber experiencial). 

• O professor que não sabe fazer esta leitura do 

aluno, ignora sua participação no processo de 

alfabetização. 

• Saber ler o aluno consiste em: 

 Perceber suas expressões; 

 Perceber como se articula; 

 Perceber sua postura em sala de aula;  

 Identificar e compreender suas 

dificuldades; 

 Escutá-lo. 
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fazer com que ele se sinta seguro, aí você 

chama a sua coordenadora e conversa, você 

tem que ser humilde em ir lá e pedir ajuda, 

mas o fundamental é saber ler o aluno, eu 

acho que é uma das grandes vantagens e acho 

que não é só do alfabetizador não, eu acho que 

todos os professores tem que saber isso e todos 

os outros saberes vão ajudar, então quem não 

sabe o que é pré-silábico, silábico, não vai 

conseguir fazer com que o aluno avance, quem 

não sabe como acontece um processo de 

leitura, também não vai ajudar, muito menos 

quem não sabe ler o aluno. Essa é a minha 

opinião e eu vou ser bem clara, eu lembro, lá 

no comecinho também, retomando, que eu não 

tive esse olhar, eu fazia as intervenções 

diferenciadas, achava que estava tudo certo, 

mas eu não lia o que ele estava me dizendo nas 

entrelinhas, eu não lia o corpo dele, quando 

ele estava numa aula que tinha não de 

português, que a gente está lá escrevendo, de 

Ciências, mas eu vejo que ele está se mexendo 

demais e começa a suar e eu achava que isso 

era uma displicência dele, então é olhar 

mesmo para o aluno, enxergar o aluno na sala 

de aula como parte desse processo e incluir o 

aluno como parte desse processo, nunca achar 

que, claro por experiência de vida eu acabo 

sabendo muito mais que ele, mas ele não é um 

ser que está lá como era pra minha professora 

dizendo que vai incutir coisas nele, ele vai me 

• A intervenção do professor é mais favorável a 

partir da leitura do aluno. 

• Troca entre os pares a fim de solucionar um 

problema. 

• Saber ler o aluno diz respeito a especificidade 

da função do professor. 

 

• Mobilização de uma série de saberes (saber 

experiencial). 

 

 

 

 

 

• Saber advindo da experiência profissional. 

 

 

 

• Necessidade do professor em enxergar o 

aluno como parte do processo. 
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trazendo informações, eu acredito que é por 

aí. Não sei se eu respondi à sua pergunta.  

 

 

• Condena a visão do aluno como “tábula rasa”. 

Acredita, por isso, que o professor deva fazer 

uma leitura do seu aluno.  

21) Como você obtém estes saberes? 

Eu, como eu disse, na verdade, estudando 

muito, descobrindo, então, por exemplo, 

quando eu fui nesse curso com a Madalena 

Freire, que a gente foi discutir sobre essa 

questão do olhar do aluno, de saber olhar o 

aluno, eu precisei acreditar nisso senão não 

vai, então, por exemplo, quando eu tenho que 

saber as hipóteses de desenvolvimento da 

leitura e da escrita, que eu fui estudar, fui 

fazer curso, enfim, eu preciso acreditar e ver 

que isso de fato acontece, senão não dá conta, 

então muita leitura é importante, renovar as 

informações é importante, então eu sei dessas 

informações há um tempo, então eu acho: sei 

de tudo, não, não sei não, é um outro olhar, é 

“reolhar” para o mesmo (...), a mesma coisa 

no meu saber, é o mesmo que eu faço com 

meus alunos, então eles conseguem avançar 

nas hipóteses deles porque são questionados, 

eu preciso me questionar, até que ponto eu 

estou sabendo dar conta, e aí eu tenho que 

buscar com os cursos, com as leituras, com as 

discussões com as meninas do meu grupo  de 

 

• Estudo continuado. 

 

 

 

• Necessidade de crença na própria prática. 

 

 

 

 

 

• O questionamento da prática como ferramenta 

de crescimento, avanço, superação. 

• Semelhança entre a maneira como busca 

estimular a própria prática e como motiva os 

alunos para promover o avanço. 

• Formas de questionamento: busca pessoal, 
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primeiro ano, com as discussões com a minha 

coordenadora, que são reflexivas, nos debates 

que tem nos pólos de conhecimento, acho que 

tudo isso é importante, o professor tem que 

estar o tempo inteiro inteirado, sempre em 

envolvimento com essa alfabetização, porque 

tem umas que são do próprio professor, a 

gente fala muito da questão só do ler e do 

escrever do aluno, mas a carga nova de 

conhecimento, o novo refletir, ir além e buscar 

novas informações, estudando, não tem jeito, e 

é praticando mesmo aquilo que você está 

vendo, pondo em prática porque é ali que você 

vai ver as dúvidas que você tem e vai buscar 

informações para sanar as suas dúvidas e 

poder ajudar o seu aluno. Eu penso assim. 

trocas entre os pares, atualização profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

• Saberes advindos da prática docente 

cotidiana: o contexto escolar como fonte de 

saberes docentes. 

 

 

22) Sua formação contribuiu para a 

aquisição destes saberes? Como? Por meio do 

quê? 

Então a do magistério, nem tanto, da 

faculdade sim, a pós (especialização com o 

ensino fundamental, primeiro ano) e os cursos 

que eu fiz no Espaço Pedagógico, idem, acho 

que foram cursos muito importantes assim, 

mas a formação mais importante que eu tive 

foi nas escolas, a formação principal para 

mim que na verdade eu tive que buscar, correr 

 

 

 

• Prevalência da importância da formação 

advinda da prática (contexto escolar) em 

detrimento da formação acadêmica.  
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atrás de algumas coisas foi nas próprias 

escolas, nas duas que eu trabalhei, foi onde eu 

tive que trazer as informações que eu estudei 

para a prática de sala de aula, e ter o apoio de 

uma coordenação que pudesse me responder e 

os cursos que eu fiz depois. Agora o curso de 

formação gradual, me ajudou, clareou 

bastante, mas não foi, se eu tivesse que 

esperar a graduação e a pós graduação, isso 

não ia me ajudar, porque isso não me bastaria 

e é isso que eu quero dizer, acho que abre um 

olhar diferenciado para a alfabetização, assim 

para a educação, mas o pior é que professor 

não pode estar estacionado, então eu fiz uma 

prova, uma graduação, uma pós, então está 

ótimo, está tudo bem, fiz aquilo que se exige, 

vai, e não é por aí, então na verdade são os 

cursos que você faz durante esse tempo que 

está no trabalho, que você vai pra sua casa, 

retoma, faz observações, é que fizeram com 

que eu avançasse no meu processo de 

aprender e pudesse ajudar o meu aluno, é o 

que eu falo, graduação ajudou? Claro, óbvio, 

mas não foi o suficiente, a pós idem, mesmo o 

Espaço Pedagógico que eu fiz, que eu acho 

que considerei muito mais aquilo como uma 

pós do que o que eu fiz de fato como uma pós, 

não foi o suficiente, como não é, então até hoje 

a gente precisa buscar informação, até hoje, o 

tempo inteiro, rediscutir coisas, rediscutir 

temas para poder ajudar o aluno, em todos os 

 

 

 

• Busca de formação continuada para 

fundamentar a prática em sala de aula. 

• Importância relevante atribuída ao trabalho da 

coordenação pedagógica. 

• Atribui pouca relevância à formação 

acadêmica – insuficiente. 

 

 

• A busca da formação continuada como 

resposta às exigências do trabalho. 

 

• Maior valorização da contribuição dos cursos 

de atualização e extensão em detrimento da 

contribuição dos cursos de graduação e pós-

graduação.  

 

• Busca de informações permanente para 

beneficiar, por fim, o aluno. 
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aspectos. 

23) Como você transforma estes saberes em 

procedimentos de alfabetização para seus 

alunos em sala de aula? Você acha que põe em 

prática esses saberes? 

Então, é mesmo na prática, é quando eu vou 

fazer intervenção com ele, e engraçado que 

eles acabam tendo esse olhar quando você, 

professor observador, questionador, o aluno 

acaba sendo assim também, não sei se eu estou 

conseguindo te explicar exatamente, então, 

assim, é muito engraçado que a gente está 

fazendo uma discussão, sei lá, sobre artes, está 

observando uma obra de arte para ampliar o 

repertório dessa criança sobre a figura 

humana e aí a gente vai sentindo o aluno, 

como é que ele está em relação a esta arte, 

qual a visão que ele tem, é muito engraçado 

que o aluno que vem de uma outra escola que 

tem um outro olhar, não fala, não sabe como 

falar, não sabe o que vê, os próprios amigos 

começam: “mas, olha, pensa bem, será que 

está só sentado, como é que está?” e na 

verdade, ele não está só sentado, está sentado, 

mas não está descansado, a fisionomia diz que 

ele está muito cansado. Assim, vamos supor, 

os alunos que não tem tanto esse envolvimento 

com a arte, os próprios amigos vão ajudando,  

por que? Porque é uma prática que a 

 

 

 

• Os saberes advém da prática e nela são 

aplicados, nela fazem sentido. 

• Os alunos refletem o professor, respondem de 

forma semelhante à figura do professor. Se o 

professor é questionador, observador e 

promove a reflexão, os alunos também se 

comportam dessa forma. 
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professora faz com eles e eles incorporam isso 

também, então esse olhar, essa intervenção, é 

claro que eles não vão ter esse olhar, essa 

intervenção tão aguçada quanto a do 

professor, que é um adulto já, mas assim, 

pegar essas informações que a gente tem da 

formação e colocar em prática beneficia só o 

aluno também, só o aluno não, beneficia o 

aluno também,  não só o professor e aí ele tem 

essa prática, então é muito engraçado, nesse 

momento da arte, quando o aluno enrola para 

se expressar, o amigo ajuda, a gente está 

fazendo uma rotina, então eu tenho que 

escrever, “como assim eu tenho que escrever 

do meu jeito?”, que alguns alunos já vêm 

falando para mim, que isso já é uma prática 

nossa, escreve do seu melhor jeito e tal, mas 

então o professor falou: “escreve do jeito que 

você acha que é”, tem um alfabeto inteiro ali, 

como é que você acha que dá para escrever a 

palavra matemática, que a gente vai fazer hoje 

na rotina, então eles acabam incorporando 

isso, porque isso faz parte da rotina, pra 

minha prática de aula, é automático, acaba 

vindo o automático, não foi assim no começo 

não, vou ser bem sincera, no começo foi bem 

difícil porque eu não entendia e aí eu via as 

informações, eu fui pra escola, aquela escola 

pequena, pequenininha e que tinha esse olhar 

diferenciado não tanto quanto aqui, mas tinha 

um olhar diferenciado, e aí eu cheguei lá me 

 

• O professor se utiliza da aprendizagem da 

formação para colocar em prática os saberes 

desenvolvidos na profissão. 

 

 

 

 

 

• O professor promove troca entre os alunos. 

 

 

• O professor motiva individualmente a 

capacidade de cada aluno, considerando e 

valorizando sua produção. 

• Incorporação do processo de ensino 

desenvolvido. 

 

• Dificuldade de ensinar de maneira 

diferenciada (em relação ao modelo de sua 

escolaridade) nos primeiros anos da docência. 
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deram livros para ler e comecei a ler tudo 

aquilo, como é que eu ia colocar tudo aquilo 

na prática? Como é que eu tenho que enxergar 

o meu aluno? Eu estou enxergando! Mas eu de 

fato não enxergava, e aí assim quando você 

começa a incorporar aquilo que você acredita, 

primeiro você precisa justificar o que você 

está fazendo, e acreditar que aquilo de fato vai 

modificar o seu ensinar e o aprender do seu 

aluno e o seu aprender, isso acaba 

incorporado na sua prática, isso vai tranqüilo 

para a sua sala de aula, não foi fácil não, foi 

um processo difícil, mas depois que eu 

consegui dar conta de fazer essa transposição 

do que eu estou lendo, do que eu estou 

acreditando, estudando, modificando meu 

olhar da alfabetização, enfim, a prática fica 

diferenciada em sala de aula. É assim que eu 

acredito que isto vá pra prática em sala de 

aula. E se o professor não acredita nessa 

prática, fica muito mais difícil, não sei se estou 

sendo clara, e aí a gente precisa entender 

quando o professor não tem essa clareza, 

porque aí o professor alfabetizador vai 

acolher o outro, embora eu ache que tudo isso 

não é só do professor alfabetizador, acho que 

todo professor tem que ser assim, mas assim 

você vai acolher o outro, você vai ajudar o 

outro a pensar diferente, que é o que você vai 

fazer com seu aluno, você modificou seu jeito 

de pensar, você vai fazer isso com teu aluno, 

• Reconhecimento do suporte curricular da 

própria escola. 

 

 

• A possibilidade de aplicar praticamente as 

aprendizagens provindas dos cursos e/ou dos 

livros depende da crença que se tem no 

método e nos resultados, para que a prática 

seja incorporada em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

• A descrença ou a falta de clareza da própria 

prática não favorecem sua aplicação. 

 

 

• À medida que o professor modifica seu 

ensino, o aluno também modifica a 

aprendizagem na mesma direção. 
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sem desconsiderar o que ele já está trazendo, 

mesmo como eu te disse, a gente recebe alunos 

de outras escolas que não tem essa prática de 

ser questionador, tenho um aluno na sala este 

ano que fala: “por que você faz tanta 

pergunta, professora? Eu que estou te fazendo 

pergunta” na verdade a gente devolve, é claro 

que a gente tem que fechar conhecimentos, a 

gente também entra como orientador, como 

fonte de informações, sim, mas ao mesmo 

tempo que a gente vai orientando e 

informando a gente vai questionando e ele me 

pergunta: “mas por que tanta pergunta?” e aí 

a gente tem que saber acolher, tem que saber 

enxergar e a mesma coisa acontece com o 

professor quando entra na escola e não tem 

essa vivência, essa prática, você tem que saber 

acolher, ajudar, acho que de alguma forma 

isso tudo vai fazendo também com que seu 

processo continue.   

 

 

 

 

 

 

• O professor informa, orienta e questiona. 

 

 

• Acolhimento entre os pares para garantir a 

unidade do trabalho. 

24) O que facilita o processo de 

alfabetização para o seu aluno? 

A família eu acho que ajuda bastante, quando 

a família está bem tranqüila nesse processo, 

entende que é uma etapa que tem que ter seus 

cuidados, que nenhuma criança é igual a 

outra, então quando a família começa a 

comparar irmão mais velho com irmão mais 

novo ou mesmo entre os colegas de sala, 

 

 

• A família como facilitadora ou dificultadora 

do processo de alfabetização.  
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porque quando a gente fala em uma 

alfabetização que é diferenciada, que envolve 

o indivíduo nesse processo e que, portanto, a 

hipótese dele é considerada e a visão também, 

as questões em sala de aula vão acontecendo 

em diferentes momentos, muito mais intenso, 

então alguns conseguem atingir lá o objetivo 

mais cedo do que o outro e quando essa 

família não percebe que esse processo é de 

cada um e a intervenção vai acontecendo, mas 

esse processo é de cada um, isso interfere. 

Quando uma criança tem uma questão 

emocional, isso interfere principalmente 

quando o professor não faz boas intervenções, 

isso interfere. (Pergunto: Que tipo de 

intervenções?) Assim, tanto na questão da 

alfabetização, quanto na questão do 

acolhimento dele, dessas angústias todas, 

então eu preciso olhar pro meu aluno, é de 

novo a questão do olhar, porque eu tenho lá 

um objetivo para alcançar naquele bimestre, o 

aluno tem que chegar no final do bimestre 

sabendo escrever uma lista, por exemplo, com 

mais autonomia possível e eu preciso fazer 

com que ele avance nesse processo, e eu não 

enxergo ele, eu passo por cima dele e aí a 

coisa não vai funcionar mesmo, por mais 

intervenção que eu tenha feito, não vai 

funcionar porque eu não estou enxergando, 

não estou considerando o que ele está me 

trazendo de informação e eu não estou dizendo 

 

 

• Os alunos, em sala de aula, apresentam ritmos 

particulares no processo de alfabetização. 

 

 

 

• Questões emocionais interferem 

(negativamente) no processo de alfabetização. 

• As intervenções do professor podem facilitar 

ou dificultar o processo de alfabetização. 

 

• O professor alfabetizador cumpre uma 

expectativa para cada bimestre. 
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da informação só do pedagógico não, é 

informação de como ele está vivendo esse 

processo, então assim , a intervenção do 

professor é importante, a família é importante, 

um olhar cuidadoso para este aluno é 

importante, saber que hora intervir, que hora 

não intervir e quando não intervir não é que 

eu estou deixando ele de lado, é que naquele 

momento ele precisa ser acolhido, tenho um 

aluno na sala de aula ainda que é muito 

inseguro, posso contar rapidinho? Ele não faz 

as questões, neste caso bem específico da 

língua, sem que eu esteja junto, isso na aula de 

português, matemática, enfim, se a atividade 

envolve escrita, seja lá em que área for, ele 

fica muito inseguro, leitura idem. O que eu 

faço? Foi até um combinado que eu fiz com a 

família, até pra deixar a família muito 

tranqüila, que ela percebe estas questões em 

casa também quando a lição vai para casa, é 

considerar e valorizar aquilo que ele faz 

sozinho, então na semana passada, por 

exemplo, a gente tinha que fazer uma lista de 

animais selvagens, discutir o que é animal 

selvagem, enfim, então a gente foi pensando, 

junto com o grupo, dez animais que poderiam 

ser selvagens, por exemplo, e a gente foi 

discutindo e eu combinei com este aluno que 

ele ia fazer a tentativa de escrever quatro 

desses dez, sem eu estar perto e aí assim eu 

não facilitei a vida dele no sentido de pensar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acordo com a família do aluno (quando o 

mesmo apresenta dificuldade ou insegurança) 

para facilitar o processo de alfabetização. 

• Consideração e valorização das produções 

individuais. 

 

• Promoção de reflexão e discussão em grupo. 

 

• Promoção de desafios e seguinte valorização 

frente a superação dos desafios. 
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numa palavrinha mais tranqüila, que não 

envolvesse tanto sílabas tão complexas, então 

foi girafa no meio do caminho, mas também 

crocodilo estava lá também, então quando ele 

me trouxe, e eu ia depois continuar as outras 

seis que faltavam, quando ele me trouxe a lista 

das quatro, o sorriso dele ia de orelha a 

orelha e ele me disse assim, o olhinho brilhava 

e a professora tem que segurar, porque não 

pode se emocionar tanto, mesmo que seja uma 

emoção boa, no sentido de que envolve o 

emocional mesmo do professor: “essa eu 

consegui, pro, olha eu dei conta” Isso é muito 

o nosso jeito de falar. Eu olhei aquele texto, as 

quatro palavras que ele escreveu, e eu sabia 

que se eu tivesse que fazer uma intervenção 

ali, a hipótese de escrita com certeza iria 

mudar, porque por mais que ele seja uma 

criança insegura, a alfabetização estava 

acontecendo, só que se eu tivesse falado: “que 

bacana, meu querido, só que a gente vai sentar 

para rever”, eu iria desmontar meu aluno na 

hora, então o que eu fiz? Eu considerei porque 

eu tinha outras seis para fazer a intervenção e 

aí eu lembro que foi muito tranqüilo, chegou 

nas últimas duas que faltavam, ele disse: 

“deixa para mim, pro, eu dou conta”. E ele 

fez, só que é assim, é o que eu falo, acho que o 

que facilita a alfabetização na verdade é dar 

segurança que nem sempre ele tem, é olhar 

para esse aluno, é fazer com que a família 

 

 

 

 

 

 

• Envolvimento emocional do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Facilitadores do processo de alfabetização: 
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perceba esse processo, fazer com que a família 

perceba esse ritmo, esse tempo que a criança 

precisa, aí sim fazer as intervenções que são 

interessantes e adequadas para aquele 

momento. Isso vai fazer com que meu aluno 

avance. 

 Transmitir segurança; 

 Fazer uma leitura global do aluno; 

 Dialogar com a família, se necessário, a fim 

de que a mesma perceba o ritmo particular 

do processo de alfabetização.  

 Fazer intervenções adequadas e pertinentes. 

 

11) O que dificulta o processo de alfabetização 

para o seu aluno? 

Tudo isso que eu já falei, quando a família não 

está junto, quando o professor não faz a 

intervenção adequada, quando ele não 

enxerga o aluno (Pergunto: Mas que tipo de 

intervenção é inadequada?) Inadequada? Toda 

aquela em que eu não levo em consideração o 

meu próprio aluno, eu levo em consideração 

apenas o meu objetivo e isso vai ser 

inadequado porque eu tenho meu objetivo do 

projeto de ano, as crianças tem o ano inteiro 

para atingir o objetivo do projeto, e nós temos 

também os planejamentos bimestrais, quando 

eu só tenho o meu planejamento na cabeça, eu 

preciso fazer com que ele avance e eu não 

enxergo o meu aluno, qualquer tipo de 

intervenção que eu faça não vai fazer (...) 

Durante essa alfabetização, porque eu só estou 

 

 

 

 

• A intervenção do professor é inadequada 

quando desconsidera o sujeito e o 

processo e privilegia apenas o objetivo, o 

produto. 
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enxergando o meu objetivo, ela vai ter que 

atingir, isso eu sei, dentro do meu trabalho, eu 

preciso de fato garantir que esse avanço 

aconteça, mas isso não vai acontecer se de 

fato eu não olhar para ele, se eu não 

considerar o que ele está me trazendo de 

informação, e é como eu te disse, dar 

informação não é só a questão pedagógica, 

influencia muito, então, por exemplo, a 

criança chega no primeiro ano sem conhecer 

as letras, dificulta, a gente precisa refazer um 

processo bem anterior ao que a gente achava 

pensando nesse primeiro ano, mas 

acreditamos que isso vá acontecendo, agora 

eu não levo em consideração isso porque eu 

tenho que atingir um objetivo, vou fazendo 

intervenção que eu acho que vá fazer com que 

meu aluno avance, ele não vai avançar, 

porque eu não olhei a insegurança dele, eu 

não olhei a angústia que ele tem, eu não olhei 

a relação da família com essa aprendizagem, 

porque assim, embora a gente esteja lidando 

com o aluno em sala de aula e ele é meu foco 

de trabalho, a família também está junto, 

então eu não olhei para o meu aluno, eu não 

olhei para a família, eu não acolhi esta família 

que está ansiosa, não acolhi, não orientei essa 

família, por mais intervenção que eu faça, ele 

pode até avançar, mas a qualidade desse 

avançar não vai ser o que é importante para 

ele, então a gente precisa cuidar de algumas 

• Reconhecimento de que é necessário 

atingir os objetivos da proposta curricular 

escolar. 

 

 

 

• Reconhecimento do processo: da 

necessidade de garantias dos anos 

anteriores (Educação Infantil) para dar 

continuidade ao processo de alfabetização. 

• O objetivo da proposta curricular não é 

determinante das intervenções do 

professor.  

 

 

• Consideração da família “acoplada” ao 

aluno. 

 

 

 

 

• Reconhecimento da inadequação de suas 



167 
 

 
 

coisas. (Pergunto: Você já interferiu de forma 

inadequada?) Ah, já, já, de vez em quando, lá 

no comecinho, é claro que agora a gente 

precisa ter um olhar mais cuidadoso, não 

considerava tanto, eu achava que não tinha 

muito a ver essa história do emocional, era 

muito balela isso, imagina, o que tem a ver 

uma coisa com a outra, não sabia de fato 

desse processo, como funciona, então a gente 

peca muito né, agora eu prefiro pecar pelos 

excessos e, às vezes, mesmo tomando o 

máximo cuidado, olhando para o aluno, tendo 

um olhar cuidadoso, você acaba dando uma 

derrapada e aí qual a importância desse 

professor quando percebe? Primeiro, perceber 

que aquela intervenção não foi nada adequada 

e, segundo, retomar rapidamente, fazer uma 

nova intervenção, para poder assim, não 

consertar aquela, porque uma vez feita a 

intervenção, a intervenção já está lá, mas é 

fazer outra para que possa ir para um outro 

direcionamento. Mas ainda acontece, vou ser 

bem sincera, às vezes acontece.(...) Fiz os 

meus registros, uma coisa que eu aprendi 

muito com a Madalena Freire, é a questão do 

registrar e é um registrar para o aluno, então 

anotar mesmo, é muito mais trabalhoso ser 

professor agora do que naquela época da 

minha alfabetização, olhei, registrei, conversei 

com a coordenação, fechamos a intervenção, 

vamos lá...mesmo assim não foi suficiente, 

intervenções ocasionais. Relaciona as 

intervenções adequadas ao início da 

carreira docente. Acredita que com o 

amadurecimento profissional, o professor 

aprimora seu olhar. 

 

• Acredita que a intervenção inadequada é 

menos prejudicial quando excessivamente 

cautelosa. 

 

• Acredita que é necessário que o professor 

reconheça sua própria intervenção 

inadequada para poder repará-la, a fim de 

dar um novo direcionamento. 

 

 

 

• Atribui grande importância aos registros 

do professor. 

• Reconhece o caráter trabalhoso dos 

registros do professor, mas acredita nos 

seus benefícios. 
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mesmo assim não foi tão adequado quanto 

seria se eu tivesse olhado de outro jeito, se 

tivesse feito de outro jeito, e aí o que vale é o 

“replanejar” mesmo, é olhar para o meu 

aluno e falar: “não, desse jeito não está dando 

certo, então vou fazer de outro jeito para 

poder checar o que precisa”. Mas ainda 

acontece, infelizmente, por mais que a gente 

não queira. 

12) Pense em você na sala de aula, com 

seus alunos. Como você promove situações de 

alfabetização para eles? Exemplifique. 

Lá na sala de aula isso é o tempo inteiro, 

então a gente tem momentos de jogos, em que 

as crianças tem que ler as regras dos jogos, é 

claro que a professora tem que ser a 

orientadora dessa leitura, eles fazem os jogos 

de memória, bingo, caça-palavras, enfim, isso 

ajuda. Tem os momentos de construção da 

rotina, é o momento que eles vão parar para 

pensar sobre o tempo, a utilização desse 

tempo, como é que vai construir esse tempo e 

como eu vou registrar esse tempo dentro da 

rotina, então é outro momento de 

alfabetização. Quando eu subo para a minha 

aula de ciências, eu vou lá estudar o caminho 

que a água faz dentro do organismo e aí a 

gente está pensando nesse processo todo e eu 

acho que isso também é alfabetização, ele vai 

 

 

• As situações alfabetizadoras ocorrem em 

todos os momentos da rotina escolar. 

• Alguns momentos de situações 

alfabetizadoras: 

 

• Jogos (lúdico); 

• Rotina (organização e registro do tempo 

escolar); 

• Temas de diferentes disciplinas; 

• Promoção de grupos de acordo com a 

proposta e intenção do professor (organização e troca 

de saberes e experiências); 

• Pesquisa como movimento de resposta às 
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estar lá soltando as dúvidas dele, formulando 

novas perguntas, questionando o professor e aí 

eu volto pra sala de aula, retomo o que eles 

aprenderam, retomo as perguntas que eles 

tinham anteriormente, das dúvidas que eles 

tinham. Sanaram as perguntas? Não sanaram? 

Então vamos lá, vamos pesquisar de novo, 

então acho que tudo isso faz parte. Quando eu 

divido o grupo em grupos e eles vão trabalhar 

juntos em pequenos grupos determinado texto, 

seja em qual área for, quando eles vão 

reescrever. (Pergunto: Como você divide os 

grupos?) Eu vou pensar no que eu quero, né, 

se eu quero que eles façam interligações dos 

saberes  e utilizem as hipóteses de escrita e 

leitura para fazer isso ou se eu só quero que 

ele de fato organizem os saberes, porque, 

independente da leitura e da escrita, agora 

quem vai ser a escriba sou eu, então eu 

preciso tomar muito cuidado, então, por 

exemplo, eu tenho, na sala de aula hoje, desde 

crianças silábicas sem valor sonoro até 

alfabéticos,  então a gente precisa tomar 

cuidado , o alfabético tem um outro olhar com 

a própria escrita e o sem valor sonoro 

também, eles se ajudam, mas em alguns 

momentos eles não vão se ajudar, eu preciso 

saber o que eu quero com a atividade. Em 

primeiro lugar, qual é o objetivo que eu quero 

com essa atividade?  Tem momentos que eu 

fico com o grupo só dos silábicos, fazer as 

dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O professor, quando promove pequenos 
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intervenções com as advinhas da matemática, 

sobre as formas geométricas, por exemplo. 

Então eu preciso que todos os silábicos 

estejam juntos, porque num outro estágio, 

numa outra oficina que está ao lado, que eu 

vou fazer intervenção também, mas não tão 

direta. Naquele momento eu privilegiei este 

grupo, vão estar as crianças silábico-

alfabéticas e os alfabéticos trabalhando 

juntos. E a minha auxiliar, que vai estar junto 

comigo, vai lá fazer as intervenções, claro, que 

eu passo toda a informação para ela, o que é 

preciso, fico atenta às intervenções que ela faz 

e eu atenta às discussões. É uma questão meio 

que de doido, assim, ali o meu olhar é 

cuidadoso com o silábico, eu preciso que ele 

avance aqui. Agora, eu quero que na verdade, 

eles discutam sobre dicas para pular uma 

corda melhor e dali, daquelas dicas, vai 

surgindo um texto, então, assim eu divido o 

grupo e posso determinar, o silábico-

alfabético e o alfabético e um silábico com 

valor sonoro vão estar juntos e a gente vai 

fazer com que o silábico-alfabético escreva, aí 

eu determino quem vai ditar é o silábico com 

valor sonoro, o alfabético  vai ajustar algumas 

coisas, claro não vai fazer nada sozinho. 

Então depende muito da proposta, do 

trabalho, para o que eu quero com aquela 

atividade, o objetivo daquela atividade. Eu 

acho que é isso que acontece, é o tempo 

grupos para um fim específico, transita entre eles e 

faz intervenções diferenciadas. Para esta atividade, 

ela conta com o trabalho da professora auxiliar para 

ajudá-la no rodízio entre os grupos e nas intervenções 

necessárias (orientadas pelo professor titular). 

 

 

 

 

 

 

• A promoção de pequenos grupos é organizada 

por semelhanças (mesmo estágio alfabético, por 

exemplo) ou diferenças (diferentes estágios 

alfabéticos) entre os alunos, a fim de propiciar troca. 

 

 

 

 

• Visão global e abrangente do processo de 

alfabetização. 

 



171 
 

 
 

inteiro. Na minha época a gente era 

alfabetizado só no horário de língua 

portuguesa, aqui não, essa educação que a 

gente privilegia é o que a gente acredita é 

muito tudo ao mesmo tempo, em matemática, 

ciências, é em artes, arte quando entra nesse 

processo, que a criança tem que fazer essa 

leitura, é muito importante, é onde eles se 

soltam mais, onde eles podem ampliar mais, as 

poesias são importantes nesse processo, não 

só pela rima, não só pelo texto ser de 

memória, mas como envolve as sensações. 

 

 

 

 

13) O que julga indispensável em um 

professor alfabetizador? 

Estudar muito, buscar muitas informações, 

checar mesmo se aquilo que você acredita 

sobre a alfabetização é de fato o que você 

acredita. E estar sempre atento, acho que o 

tempo inteiro com um olhar sempre atento, 

muito cuidadoso e assim eu acho que ele não é 

detentor do saber não, você precisa de 

parcerias, assim como você ensina o seu aluno 

a ter parcerias, você precisa disso e buscar 

essas parcerias, para discutir sobre o aluno, 

para buscar novas intervenções, ler bastante, 

ouvir as informações que estão aí, mas ouvir, 

processar, refletir, interagir, são importantes. 

A gente está falando do alfabetizador, é o seu 

foco, mas isso é importante para qualquer 

 

 

• Necessidade de formação continuada. 

• Necessidade de crença no processo de 

alfabetização para conferir sua legitimidade, sua 

validade. 

• Necessidade de atenção e cuidado constantes 

no desenvolvimento da atividade profissional. 

• Não acredita no professor com detentor de 

saberes. 

• Necessidade de parceria, troca entre os pares. 

• Crença de que os aspectos destacados como 

indispensáveis não são restritos apenas ao professor 

alfabetizador. 
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profissional da área de educação.  

14) Você se julga responsável pela 

alfabetização de um aluno? Explique. 

Sim, eu sou. Sou uma peça importante nesse 

processo todo. Não depende só de mim, mas 

depende muito de mim, de como eu acredito 

que isso vá acontecer, de como eu enxergo o 

meu aluno e de como eu vou fazer com que ele 

avance, isso é muito importante para cada 

professor, acho que vale a pena o professor 

investir nisso, nessa relação com o aluno.  

 

 

• O professor é responsável pela alfabetização 

de seus alunos, mas o processo não depende apenas 

dele. 
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7.6 – ANEXO VI: Transcrição do Diário de Campo 

 

1º DIA (10/08/2010) 

A sala de aula tem dezesseis alunos. A aula tem início às 7h10 com o momento da rotina, 

colocada na lousa pela professora, para organizar visualmente o cronograma do dia. A cada 

atividade escrita na lousa, os alunos hipotetizam sobre ela: reconhecem seu significado pela letra 

inicial, diferenciam palavras com grafia semelhante ou inferem na construção de palavras, 

quando solicitados pela professora. Em seguida, iniciam uma atividade que se utiliza de um 

poema de Vinícius de Moraes. Para localizá-lo no livro, são instruídos a utilizarem o sumário, no 

qual identificarão, individualmente, o nome do poema em questão e a página correspondente. 

Após a localização e a leitura do poema (enquanto a professora lê, os alunos acompanham a 

leitura individualmente), as crianças devem localizar as palavras que causam estranheza, por 

desconhecerem seu significado. Instigados pela professora, devem também localizá-las nas 

estrofes, a fim de que todos os alunos a percebam. Percebem também, a partir de nova leitura da 

estrofe (feita por um aluno voluntário), que algumas palavras do poema não correspondem à letra 

da versão musicada do mesmo, mas que podem ter sentido semelhante, percebidas em contexto. 

A professora, então, divide a sala em pequenos grupos/estrofes para que alguns alunos as leiam 

em voz alta e os demais acompanhem a leitura “com o dedo”. Pede, por fim, aos alunos, que 

procurem determinada palavra e que atentem para o sinal de interrogação em seguida, 

justificando o uso do sinal na intenção da frase. Após exploração do poema, a professora propõe 

um “decalque do poema”, no qual os alunos deverão, de forma semelhante ao original, construir 

um poema de autoria própria, modificando o personagem central em questão. Segue uma votação 

para escolha do personagem, na qual os alunos elaboram uma lista das preferências, 

hipotetizando a escrita correspondente e elegem a escolhida, fruto da votação da maioria. Na 

construção hipotética coletiva, a professora sugere a troca de letras, a fim de perceberem a 

mudança do valor sonoro. Ao retomarem a observação do poema, percebem as rimas existentes e 

o número de versos e estrofes que devem obedecer. À medida que as idéias surgem, a professora 

vai registrando na lousa a produção coletiva, com o aval da maioria dos alunos. Por vezes, a 

professora escreve propositadamente errado para que os alunos, atentos, a corrijam. Quando 
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terminam de construir o poema, cada um deve, a partir da copia da lousa, registrá-lo 

individualmente. Antes de entregarem a atividade escrita, são orientados a ler, a fazer os ajustes 

necessários e a corrigirem possíveis erros. Ambas as professoras (titular e auxiliar) procuram 

acompanhar a escrita e a leitura individual de todos os alunos, embora, na maioria das vezes, 

privilegiem aqueles que apresentam mais dificuldades. No espaço da sala de aula há listas de 

nomes, de animais, de frutas, de materiais, de numerais afixados nos murais para serem 

consultadas quando necessário. Em cima da lousa, está afixado também um alfabeto, com o qual 

a professora chama a atenção dos alunos para esclarecer determinada dúvida. 

 

2º DIA (17/08/2010) 

A aula é iniciada com a rotina: as atividades são enumeradas conforme uma lógica matemática 

(ex: múltiplos de dez). Sugerida por um aluno, enquanto escrevia, a professora pede aos alunos 

que leiam as atividades. Enquanto isso, um dos alunos preenche a data no calendário do dia 

correspondente. Um dos alunos é solicitado a organizar em ordem alfabética as placas dos nomes 

dos alunos da sala, com a ajuda da professora auxiliar. As placas são utilizadas de diferentes 

maneiras na rotina: quando se ausentam da sala de aula para uso do banheiro, os alunos devem 

retirar a placa com o próprio nome e colocá-la num espaço reservado para que o próximo aluno, 

ao pedir permissão para sair da sala, reconheça o colega que ainda não voltou e localize seu nome 

em uma ordem. Para escolher o ajudante, a professora revela o sobrenome do aluno para que os 

demais o reconheçam na lista de nomes. Escolhe três ajudantes; cada um retira seu nome da lista 

e o coloca no lugar reservado no mural. Em seguida, a professora inicia a correção da lição de 

casa: coletivamente, os alunos devem reconhecer as palavras “estranhas” (trocadas 

propositadamente) nos versos de um determinado poema. Ao término, a professora inicia uma 

atividade intitulada “ditado musical”. Os alunos ouvem a versão musicada do poema e localizam, 

na folha da atividade, o verso que está faltando, para reescrevê-lo no lugar correspondente. Na 

leitura do poema, são orientados a acompanhar individualmente “com o dedo”, enquanto escutam 

a música, para assim, localizarem e completarem as lacunas na atividade. Nesse momento, os 

alunos devem escrever os versos sem a referência do poema escrito. Enquanto hipotetizam a 

escrita, a professora atenta ao valor sonoro das palavras. Ao término, devem ler individualmente 
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para que confiram a ordem dos versos e a grafia. A segunda atividade consiste em fazer com que 

os alunos reescrevam uma estrofe do poema em que os espaços entre as palavras foram 

ocultados. Os alunos devem, portanto, separá-las e reescrevê-las com o espaço apropriado. As 

professoras acompanham os alunos durante todo o processo, auxiliando-os ou provocando-os, a 

fim de reconhecerem as próprias dificuldades. Além disso, também promovem pares entre eles 

para que um ajude o outro. Na terceira atividade, os alunos se utilizam do livro didático de 

matemática. A professora pede que abram em determinada página, coloquem a data e que 

descrevam a imagem visualizada. Reconhecem o contexto da ESCOLA, segundo evidências 

pictóricas e da língua escrita. Em seguida, pede para que um dos alunos leia o texto (os demais 

acompanham a leitura) que caracteriza uma situação problema, que deverá ser resolvida por meio 

de um desenho. A professora auxiliar ainda dramatiza a situação problema e cada aluno 

individualmente cria uma resolução à situação. Ao final, os alunos são organizados em roda no 

centro da sala e cada um é convidado a ler ou descrever sua solução para que o grupo as discuta, 

considerando a possibilidade de uma situação real. Na sala de aula, são elaboradas outras 

situações problema contextualizadas em sala de aula, correspondentes às situações cotidianas 

vivenciadas pelo grupo. A professora explica que, nesses momentos de assembléia, os alunos 

devem procurar uma solução coletivamente, conforme a necessidade do grupo e, com a ajuda da 

professora, devem escrever o que foi acordado.  

 

3º DIA (18/08/2010) 

Durante a rotina, a professora, obedecendo a uma lógica matemática, escreve as palavras 

intencionalmente com as letras trocadas, para que os alunos as reconheçam e façam a correção 

necessária. Nesse momento, cada voluntário faz a sua sugestão, a professora faz o ajuste sugerido 

e a sala confere a validade da palavra. A primeira atividade é explicada em roda pela professora: 

os alunos deverão, em duplas promovidas intencionalmente pelas professoras, escrever as regras 

de um jogo. Para tanto, deverão se alternar na escrita, enquanto um escreve, o outro confere a 

ordem das regras, corrige o colega quando necessário ou dita as palavras. Primeiramente, os 

alunos jogam o jogo em questão e, no decorrer do mesmo, pensam sobre a divisão dos grupos 

(ambos devem ter a mesma quantidade), a escolha do nome dos times (eleição da maioria), 
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posição de cada grupo na fila, número de rodadas e quantidade de pontos para eleger o time 

campeão. Ao final da vivência, as duplas partem para a escrita das regras; são orientadas pela 

professora a escreverem o título, listarem os materiais necessários e enumerarem as regras. 

Quando o aluno hipotetiza a escrita de uma palavra de valor sonoro semelhante à outra, a 

professora considera a hipótese e depois faz a correção necessária. As professoras dividem-se nos 

grupos para acompanhar os alunos na atividade, esclarecendo discordâncias na dupla e orientando 

para a elaboração de um texto claro. Na atividade seguinte, os alunos fazem uso do livro didático 

de português. Após a leitura individual de um texto, com o auxílio da professora, os alunos 

devem fazer a correspondência das legendas às imagens. A professora orienta para que os alunos 

iniciem a leitura pelos textos mais curtos, a fim de eliminarem aquelas que correspondem aos 

textos mais longos. As crianças que encontram mais dificuldades são acompanhadas por mais 

tempo, enquanto as que terminam lêem gibis e/ou livros expostos na sala. Quando todos 

terminam, é feita a correção coletiva, alguns alunos são solicitados à leitura e a professora 

promove uma discussão sobre o entendimento do texto para, finalmente, fazerem a 

correspondência da imagem. A terceira atividade do dia utiliza-se do recurso do laboratório de 

Informática para explorar o tema da poluição das águas – tema de Ciências. Cada dupla 

(escolhida pelos próprios alunos) seleciona uma imagem para, posteriormente, fazer a legenda da 

mesma. A professora motiva os alunos a descreverem as imagens escolhidas e além de esclarecer 

as dúvidas, por vezes, devolve uma resposta com outra pergunta, de modo a instigar a discussão 

coletiva. Em seguida, assistem a pequenos vídeos que possibilitam a discussão de temas, como: 

uso de produtos biodegradáveis, poluição/degelo, economia de água, emissão de gases poluentes. 

 

4º DIA (24/08/2010) 

No momento da rotina, a professora pede o auxílio dos alunos para a escrita das atividades. À 

medida que o grupo responde, a professora formula nova questão, troca algumas letras 

(intencionalmente) e atenta para o valor sonoro das palavras, para que os alunos percebam a 

elaboração das mesmas de forma coletiva. A professora explica aos alunos que deverá se ausentar 

por motivo de reunião com a coordenação e que a professora auxiliar iniciará a correção da lição 

de casa do dia anterior. Enquanto corrigem coletivamente uma atividade matemática a partir de 
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um quadro numérico, a professora auxiliar também atenta para as hipóteses de escrita (numerais 

escritos por extenso) que vão surgindo, fazendo a possível correção na lousa. Alguns alunos 

voluntários são convidados a soletrar a própria hipótese e, assim, comparam as diversas 

possibilidades de escrita para, por fim, concluírem a forma correta. Na segunda atividade, a partir 

da observação de um gráfico (sobremesas preferidas de um grupo de alunos), os alunos devem ler 

e responder às perguntas formuladas. Para tanto, fazem a leitura prévia do mesmo, discutindo 

coletivamente seus significados. A partir da contagem dos votos obtidos para cada sobremesa, 

descobrem as mais e menos apreciadas pelo grupo de alunos. Em seguida, os alunos devem 

transformar o gráfico em uma tabela (esquematizada previamente em linhas e colunas), 

transpondo os dados. Para exemplificar a proposta (número de alunos X sobremesa), a professora 

compara o exemplo da tabela construída em uma atividade anterior (Jogo bola ao cesto: nome dos 

times X pontos ganhos). No final, para totalizarem o número de alunos participantes da enquete, 

os alunos representam as quantidades com símbolos. A terceira atividade consiste na elaboração, 

em pequenos grupos, de listas de palavras com LH, CH, NH ou que iniciem com a letra H. Os 

grupos são divididos pela professora e cada um dos integrantes traz consigo uma lista construída 

previamente em casa para reuni-las e compará-las. Depois que cada grupo esgotou a sua lista de 

palavras, a professora orienta para que troquem as folhas, a fim de incluírem as palavras ainda 

não listadas. Na lousa, a professora explora o uso da letra H em algumas palavras, ora o omitindo, 

ora trocando sua posição, ressaltando o valor sonoro de cada uma das palavras (ex: 

caveiro/chaveiro). 

 

5º DIA (25/08/2010) 

 

Após a “Hora do Brincar” (brinquedos diversos: dominó, blocos lógicos, caixa de representações 

– sucata, cola etc), a professora inicia a rotina do dia na lousa, com números múltiplos de dez 

para cada atividade. A partir de uma dúvida dos alunos sobre o dia da semana, a professora atenta 

o grupo para o calendário, para que todos percebam o dia correspondente, assim como as 

atividades programadas para aquela data semanal. Na primeira atividade (Português), os alunos 

se utilizam do livro de poemas e localizam, no sumário, um poema em questão, a pedido da 
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professora. Com a ajuda das professoras, identificam a quantidade de estrofes e não reconhecem 

a mesma quantidade de versos em todos eles. Cada aluno é convidado (eleito intencionalmente) a 

ler em voz alta uma das estrofes do poema, enquanto os demais acompanham a leitura, motivados 

a perceberem possíveis trocas sonoras. Ao final, enquanto a professora lê todo o poema, pede que 

os alunos fechem os olhos, para que imaginem a leitura. Em roda, fazem a discussão do poema e 

a professora pede para que os alunos expliquem as estrofes, de modo a interpretarem e 

construírem uma imagem da personagem. Pesquisam palavras desconhecidas, utilizando o 

dicionário ou procurando contextualizá-las. Para procurar no dicionário, os alunos soletram a 

palavra; acabam encontrando-a em gênero distinto e são obrigados a pesquisar o substantivo 

correspondente para entender o seu significado. Em seguida, escutam a música, versão musicada 

do poema e são levados a descreverem suas próprias sensações e impressões. Por vezes, a 

professora auxiliar dramatiza algumas situações, a fim de ajudá-los na percepção de algumas 

palavras.  A atividade seguinte consiste na elaboração de uma lista (check list) de objetos/tarefas 

necessários para trazer ao acampamento (“acampadentro” – dia em que os alunos dormem na 

escola). A professora orienta sobre os materiais necessários, produtos dispensáveis e não 

recomendáveis. À medida que vai fazendo perguntas, os alunos escrevem os itens de que 

precisarão (nesse momento, as duas professoras acompanham as hipóteses de escrita, tiram 

dúvidas e chamam a atenção para possíveis trocas, pedem para que os alunos leiam o que 

escreveram para que reconheçam o erro e façam a correção necessária, pedem para que os alunos 

prestem atenção ao valor sonoro das palavras antes de escreverem). Na última atividade, todos se 

sentam no chão da sala para ouvirem a professora contar uma história. Depois de explorar o 

título, o nome do autor e a imagem da capa, a professora inicia a leitura, mostrando, a cada 

página, sua imagem correspondente. Ao término da leitura, fazem a discussão sobre o tema 

(“dormir fora de casa”) da história. 

 

6º DIA (01/09/2010) 

 

A partir deste dia, percebi que passei a ser vista como algo natural da sala de aula, como se os 

alunos me olhassem e não me vissem, ou melhor, como se me vissem, mas não estranhassem 
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minha “estranha” presença.  No momento da rotina, a professora escreve as hipóteses de escrita 

(sugeridas pelos alunos) de determinada palavra e oculta algumas letras intencionalmente, a fim 

de realçar o valor sonoro da mesma e atentar para a escrita correta. No momento da correção da 

lição de casa, enquanto a professora faz intervenções coletivas (na lousa), a professora auxiliar 

transita entre as mesas, a fim de responder às solicitações e dúvidas dos alunos, instigando-os 

quando necessário, propondo novas formas de olhar e colocando desafios. Vale destacar também 

que a professora auxiliar é sempre atenta ao cumprimento das regras em sala de aula, quanto à 

organização do material. Especificamente na correção desta lição – proposta de lista de rimas às 

palavras -, a professora considera uma exploração limitada das palavras destacadas pelos alunos: 

as rimas são consideradas válidas somente entre palavras com a mesma terminação 

(vestido/apelido, por exemplo) e não são aceitas as rimas entre palavras com terminações 

diferentes (vestido/perigo, ou colorido/amigo, por exemplo). Quando essas últimas são sugeridas, 

os alunos são orientados a retirá-las da lista. Num outro momento, quando os alunos têm dúvidas 

na escrita de uma palavra, são motivados a recorrer ao dicionário ou estimulados a perguntar a 

outras pessoas, como a coordenadora, por exemplo, que, ao invés de responder objetivamente, 

escreveu em um pedaço de papel um desafio a ser desvendado, para que os alunos o decifrassem 

e descobrissem a terminação da palavra em questão. Dando continuidade ao trabalho com rimas, 

com base no estudo do livro de Eva Furnari, os alunos devem elaborar o término de frases 

iniciadas na proposta da atividade. As professoras fazem um rodízio no acompanhamento aos 

alunos, orientando-os para que obedeçam às exigências das rimas. A última atividade 

(Matemática) consiste em uma proposta do livro didático, em que os alunos, seguindo as etapas 

de orientação, devem realizar uma manobra motora se utilizando de um barbante. Frente ao 

desafio e às dificuldades dos alunos, as professoras simulam a proposta, a fim de esclarecer a 

atividade. As etapas de orientação são lidas em voz alta por alguns alunos e retomadas, quando 

julgado necessário, pela professora. Ao término da atividade, os alunos anotam as lições de casa 

na agenda, a partir da cópia da lousa. 

 

7º DIA (21/09/2010) 
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Após aula experimental de Artes com a professora do 2º ano, os alunos, acompanhadas pela 

professora, fizeram a correção coletiva da lição de casa, na qual cada aluno é convidado a ler em 

voz alta as questões para o grupo respondê-las coletivamente. Aqueles alunos, que reconhecem a 

própria resposta errada ou inadequada, são orientados a corrigi-la, de modo a adequar a resposta. 

Em seguida, se utilizam do livro didático de português e, em roda (momento nomeado 

“cineminha” – os alunos sentam em frente à professora, separados por uma linha no chão que 

limita o espaço entre eles), escutam as explicações da professora sobre a atividade. Com base em 

uma história recontada pela professora, os alunos são convidados a escrever a parte final da 

história (ocultada propositadamente), de acordo com o que acham que irá acontecer. A professora 

orienta sobre as possibilidades do desfecho e da importância da descrição dos fatos para concluí-

lo. Individualmente, as professoras acompanham, primeiramente, os alunos que apresentam mais 

dificuldades. Quando uma aluna apresenta uma dúvida em relação a uma sílaba, a professora 

recomenda que ele se utilize de uma caixa de alfabeto, com letras de madeira. Com ela, a aluna 

retira as letras que são utilizadas na sílaba e as coloca na ordem correta para, depois, construir a 

palavra em seu caderno. Os alunos que terminam a atividade com maior antecedência devem 

fazer o “treino de leitura”, com gibis e/ou livros expostos na sala, para uso coletivo. Em alguns 

momentos, embora os alunos façam a correção ortográfica, não são convidados a fazer, 

necessariamente, a correção gramatical da frase. Com a caixa do alfabeto, a professora troca e/ou 

retira algumas letras das palavras formadas para que o aluno reconheça a mudança (na medida em 

que atribui valor sonoro) e reescreva novamente a palavra pretendida. Ao término, alguns alunos 

são convidados a ler a própria produção aos demais, o desfecho particular da história, conforme a 

elaboração pessoal de cada um. Os alunos são parabenizados e bastante motivados pela 

realização da atividade. Ao final, a professora retoma a história para narrar o final oficial. 

 

8º DIA (22/09/2010) 

 

A aula é iniciada com a rotina na lousa, na qual cada item é associado a uma operação de adição, 

resolvida coletivamente. Em seguida, um dos alunos lê o texto da lição de casa do dia anterior, 

acompanhado pelos demais. O texto foi construído a partir de palavras que deveriam ser escritas, 
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associadas a imagens correspondentes. A atividade seguinte (Português) consiste na organização 

dos versos de uma poesia, a partir da leitura e escuta (versão musicada) da mesma. Os alunos 

devem numerar os versos que aparecem em desordem em uma folha. Para a atividade, cada 

professora acompanha um grupo de alunos (divididos conforma orientação da própria professora, 

a fim de promover pares). Os alunos que terminam com antecedência são orientados a iniciar o 

treino de leitura. Vale ressaltar que a rotina do grupo é regida pela organização sistemática da 

professora: as atividades compreendem um tempo determinado, em que todos os alunos as 

realizam. Quando um aluno não consegue terminar determinada atividade, a mesma pode ser 

transferida para os momentos próximos ao lanche ou do “brincar”, mas, necessariamente, o aluno 

deve acompanhar o início da atividade seguinte, acompanhado por todo o grupo, para não perder 

as orientações da professora. Da mesma forma, seguem os momentos de agenda, ao registrarem 

as lições de casa, de entregar ou recolher materiais ou de apresentar a lição para ser “vistada” 

pela professora. Por outro lado, o cronograma organizado, segundo a rotina, é também, muitas 

vezes, flexível, passível de mudanças: quando a professora percebe que o tempo não é suficiente 

para realizar uma atividade, por exemplo, ela troca os itens da rotina, de modo a favorecer o bom 

acompanhamento do grupo e contemplar o bom desenvolvimento da atividade. A segunda 

atividade de português consiste na identificação de palavras com significado desconhecido 

localizadas, segundo verso e estrofes correspondentes, em outro poema. Os alunos devem 

escrever, por extenso, tais palavras (destacadas de cores diferentes) e, discuti-las a fim de 

encontrarem o seu significado, escrito posteriormente. As palavras desconhecidas são colocadas 

em contexto pelas professoras, na medida em que as exemplificam ou dramatizam situações que 

as esclareçam e, assim, são mais facilmente compreendidas. Quando não conseguem significá-

las, são orientados a recorrer ao dicionário para depois transcrevê-las, a partir da definição escrita 

na lousa (de forma mais clara e sintética) pela professora. A definição é, portanto, “elaborada”, 

segundo a definição do dicionário e segundo a interpretação do poema feita pelo grupo. Em 

Matemática, os alunos realizam uma atividade de correção coletiva. A partir do quadro numérico, 

os alunos percebem, orientados pela professora, as semelhanças entre colunas: tanto percebem a 

repetição do segundo algarismo, quanto percebem a sequência do primeiro algarismo, 

evidenciando a lógica decimal. Na última atividade, os alunos devem responder a uma sequência 

de perguntas, com base na observação de um gráfico (número de alunos X cor dos olhos dos 

alunos). Coletivamente, a professora pede que interpretem as informações do gráfico e destaquem 
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com cores diferentes os temas de cada eixo do gráfico. Os alunos vão hipotetizando a leitura dos 

dados obtidos até chegarem a um consenso. A partir daí, a professora retoma a leitura de 

perguntas para que os alunos as respondam. 

 

9º DIA (29/09/2010) 

 

Após a rotina (itens associados a numerais múltiplos de três), um dos alunos antecipou a leitura 

do item, antes que a professora terminasse a escrita da palavra. O aluno justificou dizendo que 

CALENDÁRIO era sempre a primeira atividade que faziam no dia. Por isso, a professora, a fim 

de desafiar a leitura dos alunos, terminou de escrever a rotina com outras palavras, semelhantes 

às habituais, para que os alunos as decifrassem. Em seguida, iniciaram a organização das pastas 

de atividades para a reunião de pais: alguns alunos são solicitados a entregar as pastas aos 

demais, a partir da leitura do nome dos colegas. Enquanto a professora auxiliar distribui as 

atividades para que os alunos as arquivem, vai recordando as tarefas realizadas para que os 

alunos as leiam e façam uma auto-avaliação. Um dos alunos, por exemplo, leu o estudo sobre 

uma determinada poesia, assim como os exercícios referentes ao poema: foi possível retomar 

questões como a organização das estrofes, o destaque das rimas, a sequência dos versos e a 

elaboração de legendas. Ao término da distribuição de atividades, os alunos são orientados a 

observar/comparar as primeiras e as últimas atividades, a fim de perceberem as diferenças entre 

elas. A partir dessa observação, os alunos dão início a novo movimento de auto-avaliação. As 

professoras auxiliam os alunos a perceber as conquistas da escrita e da leitura, o reconhecimento 

de trocas etc. Alguns alunos, além de perceberem a melhora, percebem também a necessidade de 

melhorar em alguns aspectos no próximo bimestre (perceber o espaço entre as palavras ou 

superar a omissão de letras, por exemplo). Em roda, os alunos compartilham as observações, 

fruto da comparação das atividades. Individualmente, a professora propõe para que os alunos 

escrevam: o que já sei e o que ainda preciso saber.  
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10º DIA (05/10/2010) 

 

Os alunos voluntários lêem a produção (legenda a partir de uma imagem) da lição de casa. A 

professora faz as correções ortográficas necessárias na lousa para que os alunos leiam, detectem 

os possíveis erros e façam a correção. Uma das alunas pergunta sobre uma determinada atividade 

e a professora, a fim de motivá-la a leitura, pede para que ela confira a rotina na lousa para 

encontrá-la. A atividade de português iniciada consiste, primeiramente, na leitura individual de 

cada aluno de um poema que se refere à letra H. Em seguida, a professora lê em voz alta para que 

os alunos acompanhem a leitura e numerem os versos do mesmo. Iniciam uma discussão sobre a 

letra H: a letra pode mudar o sentido de algumas palavras. A professora pede para que localizem 

e pintem as palavras que contém a letra e, em seguida, façam um desenho das palavras 

destacadas. A localização das palavras é facilitada pela numeração dos versos realizada 

previamente. Os alunos que se distraem durante a atividade são alertados e trocados de lugar. Por 

fim, os alunos elaboram uma lista com as palavras destacadas. Na ausência da professora titular 

(por motivo de reunião com a coordenação), a professora auxiliar inicia uma atividade de 

matemática: descobrir os números secretos. Para tanto, os alunos devem ler as informações, 

orientados e auxiliados pela professora, a fim de decifrar o desafio. Quando descoberto, o aluno 

deve localizar e pintar o número em questão no quadro numérico. A professora confirma a 

informação, recuperando as “dicas” fornecidas sobre o número e questiona os alunos sobre a 

insuficiência de algumas delas, motivando-os a procurarem por outras informações que os levem 

à certeza do número encontrado. Na segunda atividade de matemática, os alunos devem 

completar a sequência numérica, de acordo com as colunas do quadro da centena (fragmentos do 

quadro são intencionalmente retirados). Frente às dúvidas, as professoras motivam os alunos a 

verificarem o quadro exposto na sala, para conferirem ou corrigirem as respostas. No final da 

atividade, os alunos devem copiar as lições de casa escritas na lousa, a pedido da professora. 

 

11º DIA (20/10/2010) 
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A aula é iniciada com o registro escrito sobre o que foi trabalhado na aula de artes. A partir da 

retomada de informações dos alunos, a professora, como escriba da turma, descreve a atividade 

na lousa. A atividade consiste no estudo das expressões faciais. Durante o registro coletivo, a 

professora pede para que alguns alunos leiam o texto sendo produzido, separado por frases curtas. 

Em folha individual, os alunos copiam o registro da lousa e depois desenham algumas expressões 

faciais, retratando estados de humor associados a diferentes formas geométricas. Vale dizer que 

os alunos seguem necessariamente o modelo de expressões faciais figurado na lousa para 

produzirem o próprio. Os alunos são estimulados a revisar o texto produzido a fim de tornar clara 

e inteligível a leitura, corrigindo possíveis erros, trocas ou omissões de letras ou palavras. A 

cópia da lousa, segundo orientação da professora, deve ser feita na íntegra (“tem gente que não 

está tentando copiar letrinha por letrinha, está tentando ler e aí se perde” – Professora A) e 

mesmo a elaboração do desenho deve seguir a modelo prescrito, segundo uma instrução fiel: 

esboçar o desenho com lápis grafite, conferir as expressões, contornar com lápis de cor preta e, 

em seguida, pintar. Vale também ressaltar que a maneira de esboçar as partes do rosto também 

obedece a um padrão: todos os alunos devem atentar para os contornos da boca ou sobrancelhas 

(exemplificados na lousa) ao elaborarem o próprio desenho. Quando terminam, os alunos podem 

optar em fazer uma leitura individual (gibis ou livros) ou uma cruzadinha (livro de atividades). 

Ao final, reúnem-se em roda, no chão, para orientação da próxima atividade. Segundo explicação 

da professora, os alunos, em preparação para o sarau, apresentarão o livro de poesias. Na 

exposição, serão também responsáveis pela decoração, ornada por vitrais produzidos pelos 

próprios alunos. Individualmente, cada aluno fará o desenho do personagem eleito para cada sala. 

Nesse momento, a professora promove um momento de “cantoria”; ouvem as músicas 

trabalhadas desde o início do ano, retomam as letras, dançam, interpretam e, por fim, dedicam-se 

principalmente a uma delas, que retrata o personagem em questão. No livro, localizam no 

sumário o poema e a página correspondente para fazer, mais uma vez, a leitura coletiva. A 

professora apresenta imagens (modelos) variadas do personagem em questão, a fim de ajudá-los 

na elaboração do próprio desenho e delimita o espaço que deverá ser ocupado. Cada aluno, 

individualmente, inicia a elaboração do desenho, enquanto ouve a música. 

 

 


