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RESUMO 

 

A finalidade da presente pesquisa foi investigar de que forma os professores do primeiro ano 

do ensino fundamental concebem e organizam o processo de alfabetização buscando atender 

as diferenças presentes em sala de aula. Teve como suporte teórico autores que investigaram 

as mudanças em alfabetização, os saberes docentes e a didatização das diferenças 

(MORTATTI, 2000, 2002; TARDIF, 2002, 2013; HUBERMAN, 2000; CANDAU, 2011, 

2012; PERRENOUD, 2000, 2001, 2002). Possibilitou realizar uma retrospectiva das 

mudanças paradigmáticas e, consequentemente, das práticas pedagógicas ocorridas no Brasil 

ao longo das últimas décadas a partir das tematizações, normalizações e concretizações em 

educação; uma análise a respeito dos saberes docentes, suas dimensões e representações; e a 

reflexão a respeito das diferenças e a possibilidade de tratá-las metodologicamente. A opção 

metodológica foi por uma pesquisa qualitativa do tipo História de Vida, pelo nosso interesse 

em realizar uma análise a partir da ótica do professor, buscando apreender o fenômeno em 

questão a partir do seu olhar, possibilitando e evidenciando a dimensão dos processos e da 

construção de suas competências para ensinar. Participaram da pesquisa cinco professoras da 

rede municipal da cidade de Salvador, Bahia. Contamos com os seguintes procedimentos para 

levantamento dos dados: entrevista narrativa, entrevista de explicitação e observação das 

aulas de linguagem escrita. Utilizamos como referência para observação a Escala de 

Observação das Práticas Diferenciadas; com ela identificamos a frequência das estratégias de 

diferenciação na prática cotidiana das professoras. Os resultados indicaram que as professoras 

percebem as mudanças ocorridas nos últimos anos em relação às formas de alfabetização, 

compreendem a necessidade de construção de uma prática que favoreça a didatização das 

diferenças, mas esbarram em suas contradições e limitações ao tentar articular as teorias que 

fundamentam essa perspectiva às suas práticas. Por serem sujeitos historicamente situados, 

reconhecem o valor do saber científico para uma prática pedagógica que atenda às demandas 

atuais, no entanto, acreditam que os saberes práticos e experienciais são os mais relevantes ao 

alfabetizarem nesse contexto. Classificam a percepção das diferenças dos alunos em dois 

grupos: individuais e sociais. Apresentam maior facilidade para desenvolver estratégias 

didáticas que contemplem o primeiro grupo. A observação com base na Escala de Observação 

das Práticas Pedagógicas Diferenciadas permitiu perceber que dentre as 79 estratégias de 

diferenciação nela descritas, muitas já fazem parte da rotina das professoras. Identificamos a 

presença das estratégias na prática das professoras com maior ou menor regularidade. Entre 

três das cinco professoras participantes da pesquisa foi possível observar um número 
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considerável de estratégias presentes de forma intencional. As demais estratégias avaliadas 

apareciam parcialmente ou pouco. Entre as outras duas professoras, apesar de notar poucas 

estratégias presentes, muitas apareciam pouco ou parcialmente, o que nos levou a crer que a 

utilização das estratégias de diferenciação surgia a partir da emergência da situação, de forma 

não planejada na maior parte do tempo. O que nos parece é que as professoras diferenciam 

independente da concepção que tenham, mas as que trabalham mais sistematicamente numa 

proposta dita construtivista diferenciam com maior propriedade e de forma mais consciente.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Diferenças. Prática pedagógica. Saberes docentes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research was to investigate how first year elementary school 

teachers conceive and organize the literacy process in order to attend to the differences 

present in the classroom. Theoretical support was provided by authors who investigated 

changes in literacy, teacher knowledge and the didactization of differences (MORTATTI, 

2000, 2002; TARDIF, 2002, 2013; HUBERMAN, 2000; CANDAU, 2011, 2012; 

PERRENOUD, 2000, 2001, 2002). It has made it possible to carry out a retrospective of the 

paradigmatic changes and, consequently, the pedagogical practices present in Brazil during 

the last decades, from the thematizations, normalizations and concretizations in education; an 

analysis of teacher knowledge, its dimensions and representations; and the reflection on 

differences and the possibility of treating them methodologically. The methodological choice 

was a qualitative research of the Life History type, our interest in performing an analysis from 

the perspective of the teacher, seeking to apprehend the phenomenon in question from their 

perspective, making possible and evidencing the dimension of the processes and the 

construction of their skills to teach. Five teachers from the municipal network of the city of 

Salvador, Bahia, participated in the study. We had the following procedures for data 

collection: narrative interview, explanation interview and observation of written language 

classes. We used the Observation Scale of Differentiated Practices as reference for 

observation; with it, we identified the frequency of the strategies of differentiation in the daily 

practice of the teachers. The results indicate that teachers perceive the changes that have 

occurred in recent years regarding forms of literacy, they understand the need to build a 

practice favoring the didactization of differences, but they bump into contradictions and 

limitations when trying to articulate the theories that underlie this perspective in their 

practices. As historically situated subjects, they recognize the value of scientific knowledge in 

a pedagogical practice that meets the current demands. Nevertheless, they believe that 

practical and experiential knowledge are most relevant when teaching to read and write in this 

context. They classify the perception of students' differences into two groups: individual and 

social. They more easily develop didactic strategies that contemplate the first group. 

Observation based on the Observation Scale of Differentiated Pedagogical Practices has made 

it possible to realize that among the 79 differentiation strategies described therein, many were 

already part of the teachers' routine. We identified the presence of the strategies in the practice 

of teachers with greater or less regularity. 

  



10 

 

Among three of the five teachers participating in the research, it was possible to observe a 

considerable number of strategies intentionally present. The other evaluated strategies 

appeared partially or barely. Among the other two teachers, although noticing some strategies 

present, many appeared little or partially, which led us to believe that the use of differentiation 

strategies emerged from the emergence of the situation, in an unplanned way most of the time. 

It seems to us that teachers differentiate independently of the conception they have, but those 

working more systematically in a so-called constructivist proposal differentiate with greater 

ownership and in a more conscious way. 

 

Keywords: Literacy. Differences. Pedagogical Practice. Teacher Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha relação com a docência se remete ainda à adolescência, ao concluir o curso 

de magistério e começar a ensinar na mesma escola onde realizei o estágio substituindo uma 

professora temporariamente. Assumi naquele momento uma turma de segunda série do ensino 

fundamental; minha tarefa era escrever no quadro as atividades deixadas pela professora 

titular para que as crianças copiassem. Logo de início pude constatar os desafios inerentes à 

profissão, já que as crianças em sua maioria copiavam, mas não respondiam, por não saber ler 

e escrever.  

Esse fato provocou as primeiras indagações a respeito da importância da aquisição 

da leitura e da escrita para garantia do sucesso do aluno na escola. Mas nesse momento, 

apesar da minha formação de ensino médio em magistério, não possuía conhecimento a 

respeito das pesquisas e discussões em torno dessa área e agia de forma intuitiva ao orientar o 

trabalho com as crianças, a partir das experiências que tive como aluna e como estagiária.  

As atividades docentes que assumi nos anos seguintes vieram contribuir para 

ampliar o meu olhar a respeito do ensino e aprendizagem da linguagem escrita, possibilitando 

uma ação pedagógica mais consciente e problematizadora e me transportando 

progressivamente para a necessidade de investigação desse objeto de estudo no curso de 

mestrado. 

Aproximei-me mais efetivamente do tema ao ingressar numa escola da rede 

particular, dita alternativa por trabalhar numa perspectiva “construtivista sociointeracionista”. 

No ano de 1999, assumir essa perspectiva era ao mesmo tempo ousado e inovador para uma 

cidade conservadora do sul da Bahia, sendo que somente duas escolas adotavam essa postura 

filosófica. 

Assumi nessa escola uma turma de cinco anos e a proposta era possibilitar às 

crianças um desenvolvimento integral e muitas experiências com a linguagem escrita. A 

escola promovia periodicamente reuniões de estudos, nas quais as questões do construtivismo 

e da mediação estavam presentes e, com muita frequência, temas voltados para a aquisição da 

linguagem escrita. Conheci a teoria da Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre os processos de 

construção da escrita, assim como experiências de sucesso desenvolvidas em outras escolas 

brasileiras dentro desta perspectiva.  

Neste mesmo ano (1999), ingressei no curso de Pedagogia na Universidade 

Estadual de Santa Cruz. O curso pôde oferecer caminhos, indicadores para a construção de 

novos saberes que passavam a associar-se a minha atuação como professora.  
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Ao ingressar numa outra instituição privada, assumi a então denominada turma de 

alfabetização, que me fez perceber que essa era a área em que gostaria de atuar. Todas as 

turmas que assumi posteriormente, tanto na rede privada quanto na rede pública, foram de 

crianças de seis anos.  

Ingressei na rede pública através de concurso. Novos desafios se impuseram na 

tentativa de alfabetizar crianças com muito pouca experiência com a linguagem escrita, 

diferente da realidade da escola privada. Mas, em ambas, era notória a riqueza de tipos, ritmos 

e aprendizagens.  

Preocupada em ampliar minha formação e a visão com relação às especificidades 

da criança, do ensino e da aprendizagem, iniciei o curso de Especialização em Educação 

Infantil. A proposta de investigação no curso foi analisar as concepções de leitura e escrita 

que transpassavam a prática das professoras de seis anos de uma escola da rede pública. Pude 

constatar nessa pesquisa que as professoras assumiam um discurso construtivista, no entanto, 

seus fazeres apresentavam outras teorias sobre linguagem escrita, demonstrando um saber 

ainda em construção.  

Ainda na rede pública, assumi a função de técnica na coordenadoria geral da 

Educação Infantil, o que me possibilitou visitar várias escolas para observar o seu 

funcionamento e suas práticas. Nesse mesmo momento, assumi ainda, como formadora, o 

curso “Os Fazeres na Educação Infantil”. Retornei à escola na função de coordenadora 

pedagógica, orientando o trabalho e a formação de professores da Educação Infantil e do 

primeiro ano do Ensino Fundamental composto, nesse momento, já pelas crianças de seis 

anos.    

Destas atividades, decorreu um maior contato com os professores e suas 

angústias, e muitas delas se identificavam com as minhas. Naquela época, nos 

questionávamos com frequência sobre como as crianças aprendiam, sobre qual seria a melhor 

maneira de ensiná-las a ler e a escrever, sobre como dar conta de tantas demandas e perfis 

diferentes e, principalmente, sobre como assegurar que todos os alunos aprendessem.   

A impressão primeira que tive, após esse contato com os professores, é de que talvez 

eles não tivessem compreendido de fato as mudanças paradigmáticas na educação que 

exigiam novos modos de fazer, e buscavam respostas prontas sobre como agir. Hoje, no 

entanto, ao revisitar essas questões, percebo que muitas tentativas de didatizar aquela nova 

abordagem eram realizadas, muitas propostas implementadas, mesmo que de forma isolada e 

talvez descontínua, visando garantir a todos a aprendizagem da linguagem escrita.  
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Este caminho trilhado me conduziu à presente proposta de pesquisa, que objetiva 

investigar de que forma os professores do primeiro ano do Ensino Fundamental concebem e 

organizam o processo de alfabetização buscando atender as diferenças em sala de aula. 

Para realização desta pesquisa, considero dois movimentos que ganharam força no 

Brasil na década de 1980. O primeiro foram as pesquisas realizadas na área da linguagem 

escrita e, consequentemente, as mudanças conceituais delas advindas, que contribuíram para 

ocorrência de uma mudança radical nas formas de ensinar, reorientando a prática educativa 

para outro caminho até então nunca considerado. O segundo, a ampliação e democratização 

do ensino, que passa a exigir do professor um novo olhar quanto ao público inserido.  

Quanto ao primeiro movimento, ressalto que desde o início da década de 1980, 

trava-se um intenso debate a respeito das formas de alfabetizar e as características que devem 

permear o processo de aquisição da linguagem escrita. Vários feitos, como os estudos a 

respeito do processo de construção do conhecimento, da forma como o indivíduo aprende, a 

preocupação em atrelar alfabetização e letramento, e as próprias necessidades de comunicação 

emergentes das demandas sociais, impulsionaram intensas transformações no âmbito das 

práticas pedagógicas. 

Trindade (2007), em pesquisa realizada a respeito do estado do conhecimento em 

alfabetização, destaca que no período que compreende o final da década de 1970 e nos anos 

de 1980, as produções acadêmicas sobre alfabetização centram-se nos aspectos 

psicogenéticos, sobre como as crianças aprendem, tendo destaque o trabalho de Ferreiro e 

Teberosky, e também nos estudos sobre letramento e alfabetismo, que passam a se ocupar das 

funções sociais da leitura e da escrita.   

No que se refere ao movimento de democratização da escola, neste período ocorre 

um maior acesso ao ensino formal, reivindicado por diversos grupos sociais e oficializado a 

partir da constituição de 1988, que adota o discurso da educação para todos, e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que regulamenta a educação básica. Nesse 

momento histórico, as escolas se veem diante do desafio de atender a uma diversidade muito 

grande de pessoas oriundas de contextos diversos.  

Apesar de o acesso à escola e a democratização do ensino se estabelecerem 

enquanto um direito social, a “ideia de que todo mundo deve ser instruído [...] qualquer que 

seja a sua origem e seu destino profissional, é uma ideia muito moderna [...] e que não é, 

ainda hoje, admitida por todos!” (PERRENOUD, 2000, p. 29). Daí, mesmo assegurado o 

acesso, vemos ainda negado o direito de aprender pela forma excludente como a escola trata a 

questão.   
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Sobre este aspecto repousa um dos grandes dilemas da atualidade, sobre como 

atender as demandas de uma sala tão diversa, valorizando as especificidades educativas de 

cada aluno numa ação pedagógica condizente com as novas matrizes teóricas. 

Para entender a situação tal e qual ela se desenha hoje, precisamos compreender 

como esse processo se desenrolou ao longo da história. Analisando o papel da escola ao longo 

da história, perceberemos que nunca foi preocupação desta acolher as diferenças e considerá-

las metodologicamente, ao contrário, sua principal característica é a tentativa insistente em 

homogeneizar (PERRENOUD, 2002). Isso fica muito claro através das políticas, dos 

currículos e programas propostos. As diferenças sempre se fizeram presentes, no entanto, o 

olhar metodológico sobre elas é uma demanda recente. 

 As diferenças, fossem elas de âmbito cultural ou cognitivo, eram vistas como um 

problema que não cabia à escola resolver e a homogeneidade era considerada como um fator 

imprescindível para o desenvolvimento das atividades. Os alunos que não acompanhavam a 

dinâmica da escola e não logravam êxito na aprendizagem eram excluídos pela reprovação ou 

evasão. 

Recentemente, no curso da nossa história, passou-se a se discutir a questão por 

outra perspectiva. As formas de ensino excludentes e que não valorizam os alunos enquanto 

sujeitos culturais, a inclinação a ensinar tudo igual a todo mundo, e a responsabilização do 

aluno pelo seu fracasso passaram a ser questionadas e mudanças foram cobradas a esse 

respeito na prática docente.  

Como é comum a toda mudança, a reorganização das práticas, para atender às 

novas exigências, não se deram a contento ainda, no sentido de se perceber uma perfeita 

coerência entre as teorias difundidas e o fazer do professor em sala, até mesmo porque este 

fazer implica nos saberes constituídos por estes profissionais ao longo de uma vida inteira, 

não somente profissionalmente, mas na sua própria existência (TARDIF, 2002).  

É importante um olhar mais apurado a respeito deste fenômeno social, pois o 

entendo como algo ainda em construção, uma vez que as mudanças paradigmáticas na 

educação, sobretudo no que se refere ao ensino da linguagem escrita numa perspectiva das 

diferenças, não se encontra consolidado enquanto construção de um ideário, enquanto 

políticas norteadoras das formações, dos programas escolares, e do próprio tempo para gerir 

estas novas ideias e constituir um arcabouço procedimental onde se enxergue uma estreita 

relação entre teorias e práticas. 

A reflexão sobre estes pontos abordados acontece como necessidade de investigar 

o processo de construção das práticas pedagógicas de ensino da linguagem escrita no contexto 
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de uma turma heterogênea, com um olhar mais direcionado a respeito dos saberes que são 

acionados pelos professores no momento de suas escolhas pedagógicas.  

Frade (2010, p. 41) ressalta que “há dispositivos pedagógicos herdados pelos 

professores que são fortemente enraizados em sua prática porque têm valor pragmático e 

simbólico para os docentes”. Essa constatação justifica o fato de que, apesar das formações e 

leituras relacionarem a linguagem escrita pelos professores, estes são flagrados 

constantemente em contradições enraizadas em suas práticas, como ao planejar e encaminhar 

as atividades igualmente para todos os alunos, mesmo sabendo que seus níveis de 

desenvolvimento são diferentes e suas experiências com a linguagem escrita podem ser as 

mais diversas e diretamente influenciadas pelo seu contexto de vida.  

Isso nos leva a refletir que parece não bastar se apropriar de teorias e abordagens 

educativas, conhecer modos diferentes de agir ou buscar em outros profissionais conselhos 

sobre qual a melhor forma de proceder. Parece que a integração dessas ações aliadas à 

formação existencial do professor é que vai lhe dar alguma possibilidade de ação diante destas 

diferenças e essas ações não serão iguais em todas as escolas, em todas as salas de aula.   

Os professores esbarram ainda numa cultura escolar que impõe socialmente 

modos de agir e de representar a função da escola e a relação com os alunos. Mesmo de forma 

inconsciente, muitas ações percebidas na escola são fruto desta cultura herdada.  

Retrocedendo um pouco na história da alfabetização no Brasil, identificaremos no 

ensino da língua escrita a predominância de um modelo prescritivo, normativo. Era comum 

até a década de 1980 que o trabalho realizado pelos professores fosse guiado por elementos 

externos à sua autoria.  

Desde o ensino jesuítico, as cartilhas orientavam o ensino do alfabeto, sendo 

adotado no Brasil amplamente desde o final do século XIX e consolidando-se nas primeiras 

décadas do século XX, permanecendo inquestionáveis até os anos de 1980. Elas organizaram 

o ensino da alfabetização, trazendo em seu conteúdo um passo a passo do proceder dos 

professores, baseados nos métodos analíticos, sintéticos ou mistos (MORTATTI, 2000).  

Nesse sentido, método e cartilha caminhavam lado a lado, dando ao professor o 

suporte sobre como fazer e conduzir o trabalho de uma forma bastante linear, por isso, “[...] 

pode-se compreender porque muitos professores esperam encontrar nos livros de 

alfabetização de hoje a permanência de procedimentos sistemáticos e explícitos para ensinar a 

ler”. (FRADE, 2003, p. 20). As implicações do uso da cartilha é que todos deveriam seguir as 

mesmas lições e no mesmo tempo estabelecido pelo programa da escola e pelo professor. 

Somente “a partir dos anos de 1980, passa-se a questionar programaticamente a necessidade 
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dos métodos e da cartilha de alfabetização, em decorrência da intensa divulgação, entre nós, 

dos pensamentos construtivista e interacionista sobre alfabetização” (MORTATTI, 2000, p. 

47). 

A própria formação dos professores dava-lhes suporte para elaborar um fazer 

condizente com os seus saberes consolidados, até a década de 1980. Como até então se 

acreditava que o conhecimento estava fora do aluno e precisa ser posto pra dentro, a ênfase do 

processo de ensinar a ler e escrever encontrou, por muitos anos, respaldo nos métodos para 

alfabetizar as crianças.  

Com o advento das ciências e de novas pesquisas no campo da linguagem, como a 

Psicogênese da língua escrita (FERREIRO E TEBEROSKY, 1979), estudos no campo da 

psicologia e da linguística, novos saberes sobre qual seria a forma mais adequada de 

alfabetizar passam a ser difundidos e exigidos dos professores. Desta forma,  

 

[...] passou-se a esperar que os docentes organizassem suas práticas de ensino 

objetivando a inserção dos alunos nas práticas sociais de leitura e escrita em toda sua 

complexidade evitando, portanto, atividades tipicamente escolares que não 

correspondessem às necessidades de comunicação (GUARNIERI E VIEIRA, 2007). 

 

Perseguindo a necessidade de se valorizar e trabalhar com o que Ferreiro e 

Teberosky denominaram de "cultura escrita” e os estudos sobre letramento, os métodos para 

alfabetizar caracterizados pela fragmentação, hierarquização e ausência de relação com a 

função social da escrita, já não atendem às necessidades educativas. Os professores, sem um 

modelo normativo da alfabetização, passam à experimentação de modos de fazer.  

 Na emergência desses novos saberes, passam a ser discutidas novas formas de 

fazer. No entanto, essas novas formas, ao contrário da que fundamentava o paradigma 

anterior, não trazem um sistema de modos procedimentais tão comuns aos professores na 

perspectiva anterior.  

Hoje, os professores constantemente têm sido desafiados a aprender a lidar tanto 

com as novas imposições conceituais quanto com as diferenças na escola, caminhando num 

sentido contrário à homogeneização. A realidade cotidiana já não permite fingir que tais 

diferenças não estão ali, obrigando os docentes a construir novos saberes, reorganizar a 

prática pedagógica, na tentativa de possibilitar o acesso e a aquisição da linguagem escrita.  

Nos anos que se seguiram às mudanças já mencionadas, pôde-se observar uma 

diversidade de práticas elaboradas na tentativa de dar alguma forma às teorias ora abordadas. 

O professor se vê no imenso desafio de conseguir nesse momento, utilizando uma autonomia 



22 

 

numa dimensão nunca antes experimentada, elaborar procedimentos que lhe permitisse 

didatizar a teoria, relacionar teoria e prática.  

Uma análise mais profunda dos fazeres nesse período denuncia que, apesar de 

tentar incorporar elementos do novo, como a utilização de textos, de práticas menos diretivas, 

de um maior envolvimento dos alunos agora enxergados como sujeitos e protagonistas da sua 

aprendizagem, boa parte destas práticas estavam fundamentadas nos saberes já construídos 

pelos professores anteriores às inovações. Daí, diz-se da utilização de práticas equivocadas e 

incoerentes com os ideários construtivistas. No entanto, pesquisas como a de Barreiros (2007) 

mostraram a iniciativa quanto tentativa de diferenciação da ação pedagógica.  

Outras pesquisas com relação aos saberes docentes e de sua influência nas 

escolhas pedagógicas dos professores colaboram para um maior entendimento sobre a 

dimensão e complexidade dessa questão: Campelo (2002); Lustosa (2006); Moreira (2009); 

Barreto (2010).   

Tais pesquisas objetivaram investigar, identificar e interpretar os saberes docentes 

e a forma como estes saberes se manifestam na escolha pedagógica dos professores. É comum 

entre estas pesquisas a conclusão de que para além dos saberes conceituais ou escolares, os 

professores constroem um saber prático ou experiencial, que para ele terá mais valor ao 

realizar as escolhas didáticas, apesar de nem sempre este ser um processo consciente.   

A multiplicidade de saberes docentes ocorre em função de diferentes fatores que 

impulsionam a busca de conhecimentos que atendam às novas demandas que podem ser 

internas, oriundas da própria dinâmica da sala de aula e do perfil dos alunos, como pode ser 

externa, nascer a partir das transformações educacionais, das políticas para educação e de 

novos paradigmas sociais.  

No que diz respeito à alfabetização, novos saberes são impostos à atuação docente 

que se vê dividida entre os saberes práticos e experienciais construídos e as novas demandas 

teóricas. Sobre isso, Barreto (2010, p. 53) reflete, fazendo referência ao início das mudanças 

teórico-pedagógicas: 

 

Nesse atordoamento teórico-prático, não era pedagogicamente correto fazer o que se 

sabia, e não se dominava o que era requerido. Os professores por sua vez, tentavam 

sobreviver da melhor maneira possível, ao caos teórico-prático instalado em sua sala 

de aula, e, como saída ia ‘mesclando’ a prática tradicional com alguns postulados 

construtivistas. 

 

Percebe-se que os paradigmas postos não pressupõem uma mudança imediata no 

comportamento do professor. É necessário experimentar as possibilidades, fazer escolhas, 
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rejeitar algumas situações, optar por outras. Isso leva tempo. É somente a ação do professor 

que indicará o contraponto aos ideais de inovação. (FRADE, 2010). 

Jean Hébrard (2000), em entrevista concedida à revista Presença Pedagógica, 

afirmou que a escola é composta por três tempos: o tempo do discurso, o tempo das políticas e 

o tempo das práticas. O primeiro tempo, altamente contagioso e na maioria das vezes 

fomentado pela formação acadêmica, é se apropriar verbalmente das teorias e disseminá-las 

sem, no entanto, vivenciá-las de fato. O tempo das políticas diz respeito à organização dos 

modelos escolares, portanto, de lenta modificação ao longo da história. O tempo das práticas, 

em sua opinião, é quase imóvel, dada a complexidade das articulações e das limitações 

impostas pelos moldes enraizados na cultura escolar.   

Se analisarmos nesta perspectiva e considerarmos que existem tempos para a 

formação dos professores, poderíamos hipotetizar que não houve tempo suficiente para se 

constituir de fato novos saberes que permitissem uma relação direta, estreita e coerente entre 

teoria e prática pelos professores alfabetizadores. É preciso então investigar como os 

professores redimensionaram e reorientaram seus saberes nos últimos anos, desde a 

implementação das mudanças.   

Sabemos que para ensinar a ler e a escrever no momento atual, os professores 

precisam acionar e relacionar uma série de informações: quanto ao desenvolvimento infantil, 

quanto à adequação de conteúdo, quanto à didatização de procedimentos, quanto à atenção à 

heterogeneidade da turma e quanto à importância da ação da criança sob o objeto do 

conhecimento. Paralelo a isso, tem ainda que gerir a pragmática da sala de aula, que envolve o 

planejamento, a organização do tempo e dos espaços e a resolução dos conflitos.  

Diante disso, não é incomum ouvir dos professores, durante a sua formação ou 

dentro da própria escola, questionamentos sobre "como fazer" para alfabetizar tantas crianças 

diferentes. Se olharmos superficialmente ou de modo preconceituoso, poderíamos supor que 

esta interrogação baseia-se na necessidade do professor em querer sempre uma "receita" que 

direcione o seu fazer. Mas, o que de fato revela tal angústia e o que têm feito os professores 

no dia a dia que demonstre um movimento para a mudança? 

Se considerarmos que estamos vivendo um processo contínuo de reinvenção da 

alfabetização, poderemos constatar que as angústias são inerentes aos períodos de inovações e 

experimentações, por isso, pretendemos focar a investigação desse estudo nos esforços dos 

professores em construir uma prática pedagógica diferenciada em alfabetização. 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (UNESCO, 2006), 

a alfabetização é um direito de todos os indivíduos e é dever do Estado fazer com que ela 
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aconteça. Dificilmente uma pessoa conseguirá usufruir plenamente seus direitos enquanto 

cidadão se não dominar a leitura e a escrita.   

 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situações do 

cotidiano são, hoje, necessidades tidas como inquestionáveis tanto para o exercício 

pleno da cidadania, no plano individual, quanto para a medida do nível de 

desenvolvimento de uma nação, no nível sociocultural e político. É, portanto, dever 

do Estado proporcionar, por meio da educação, o acesso de todos os cidadãos ao 

direito de aprender a ler e escrever, como uma das formas de inclusão social, 

cultural e política e de construção da democracia. (MORTATTI, 2004, p. 1). 

 

Mais do que uma necessidade, a experiência e a aquisição da linguagem escrita 

são um direito, pois é um direito da criança também produzir cultura, ampliar sua ação e 

conhecimento sobre o mundo por meio da realização de atividades significativas com base na 

cultura letrada (BAPTISTA, 2010).  

No entanto, é, sobretudo na escola e no professor que essa responsabilidade de 

atender a todos repousa. Vale então investigar o olhar do professor a respeito do “todos” 

mencionado e em que medida os novos saberes construídos por eles sobre a linguagem escrita 

permitem que a ação pedagógica se diversifique e leve em consideração as especificidades das 

crianças.  

Perrenoud (2000) reafirma que democratização do ensino e seu acesso a todos 

nem sempre foi uma angústia da sociedade. Esta se constitui uma discussão historicamente 

muito recente. Para preservar a ordem social, a instrução era oferecida a poucos, àquelas 

classes privilegiadas e dominantes. Ao trabalhador, quando possível, apenas um ensino 

rudimentar. Somente após os anos de 1950 passou a se falar em ampliação do acesso e em 

fracasso escolar.  

Este mesmo autor ressalta que as necessidades de enfrentamento do mundo 

contemporâneo impulsionaram uma maior cobrança das diversas esferas sociais para que o 

maior número possível de pessoas tivesse acesso à educação formal. Adverte ele que a 

abertura da escola não garantiu de fato o sucesso de todos que, por diferentes condições, nem 

sempre obtém êxito na aprendizagem. O problema é que até bem pouco tempo, o insucesso 

era atribuído somente ao aluno. Logo, as desigualdades culturais e sociais transformam-se em 

desigualdades escolares. Analisando a questão, o autor pondera que “a luta pela desigualdade 

deve ser levada ao nível do próprio ensino” (op. cit., p. 35).  

É nessa perspectiva do ensino, que propôs uma pedagogia diferenciada, que seria 

possível justamente encontrar situações de ensino que servissem a todos e garantissem uma 

educação na medida certa das necessidades de cada um. 
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Falar em necessidade de diferenciação é admitir que a diferença está na escola e 

que ela não seja somente respeitada e tolerada, mas tratada pedagogicamente. A palavra 

diferença aqui utilizada faz uma conotação além das questões de ordem individual às questões 

e condições sociais e culturais nas quais elas são produzidas (BARREIROS, 2007). 

No campo da didática, algumas pesquisas têm sido realizadas no sentido de 

entender o significado que as diferenças possuem nas representações dos professores e de que 

forma elas têm sido didaticamente elaboradas (CANDAU, 2002; BARREIROS, 2007). Estas 

pesquisas podem colaborar para entender como essa diferenciação pode e tem ocorrido 

também no campo do ensino da linguagem escrita.  

Em pesquisa realizada, Candau (2002) faz uma retrospectiva histórica do 

reconhecimento da diferença na escola, sobretudo a partir das ideias escolanovistas que 

enfocavam a dimensão individual desta, numa perspectiva psicológica, ressaltando que faltava 

às teorias de cunho mais psicológico um olhar sobre a questão cultural, e cita a dimensão que 

passa a ser discutida a partir das contribuições da sociologia.  

No Brasil, apresenta-se a abordagem Freireana como inovadora, ao defender a 

importância de se considerar as diferenças culturais dos alunos no processo de alfabetização 

de adultos, destacando que o seu pensamento, assim como o seu método dialógico já 

ressaltava importantes características da perspectiva multi/intercultural, que é a perspectiva 

abordada por ela em sua pesquisa. Destaca, então, o que compreende por multi/intercultural e 

suas implicações na realidade que se coloca no atual momento, que vai além das diferenças 

individuais e culturais, envolvendo as questões das transformações socioculturais. 

Barreiros (2007) investigou a ação docente frente às diferenças, partindo do 

pressuposto que os professores, por serem sujeitos históricos, conscientes do seu papel social, 

possuem cada vez mais clareza de sua responsabilidade quanto ao destino de seus alunos. 

Analisou os saberes constitutivos da prática docente elencando ações promovidas por estes 

para assegurar a aprendizagem dos alunos frente às diferenças. 

A pesquisa acima citada revela que as professoras vão aprendendo a agir à medida 

que articulam sua formação acadêmica com o contexto em que exercem a ação, promovendo 

uma reflexão sobre esta ação, realizando experiências, elaborando estratégias, avaliando e 

redimensionando sua prática.   

Analisando a situação escolar, percebe-se a necessidade dos professores 

compreenderem sua ação pedagógica e o significado dos processos cognitivos pelos quais as 

crianças passam para aprender a ler e escrever assim como as relações com o ambiente 

cultural e sua influência na aprendizagem.  
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Esta compreensão pode ser geradora de práticas significativas, mesmo num 

ambiente caracterizado pelas diferenças, que possibilitem a escolha de atividades e 

procedimentos de mediação no ensino da leitura e escrita que tenham uma função e um 

sentido reconhecido pelas crianças e façam com que elas avancem na aprendizagem da língua. 

Sobre isso, Teberosky (2008, p. 15) diz: “Se o professor é capaz de oferecer uma ajuda efetiva 

quanto à diversidade das situações de uso, a criança poderá aprender, por meio desse uso, as 

regras de funcionamento da língua escrita”.  

É importante revelar e discutir as práticas desenvolvidas pelo professor 

alfabetizador no contexto das diferenças, pois está aí a possibilidade de reafirmar o papel 

imprescindível que ele possui entre o aluno e este importante objeto do conhecimento, que é a 

linguagem escrita. Acredito que essa pesquisa se justifique tanto para elucidar os saberes 

construídos pelos professores quanto ao ensino da linguagem escrita no contexto das 

diferenças, quanto para revelar de que forma eles têm elaborado sua ação em torno deste 

desafio.  
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Em seguida, descreveremos os objetivos desta pesquisa, tanto o objetivo geral 

quanto os objetivos específicos. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar de que forma os professores do primeiro ano do ensino fundamental 

concebem e organizam o processo de alfabetização buscando atender as diferenças 

presentes em sala de aula. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar as concepções dos professores do primeiro ano do Ensino Fundamental; 

 Analisar de que forma se articulam as concepções e as práticas dos professores num 

contexto de diferenciação do ensino; 

 Identificar a construção de uma pedagogia diferenciada no ambiente de alfabetização a 

partir dos saberes docentes; 

 Conhecer os procedimentos didáticos elaborados pelos professores para mediar o 

ensino da linguagem escrita no contexto das diferenças; 

 Identificar o que as professoras apontam como elementos que dificultam a 

implementação das práticas pedagógicas diferenciadas. 
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3 REFERENCIAIS TEÓRICOS  

   

Nesta seção, abordarei os estudos e pesquisas que serviram de referenciais para a 

realização deste trabalho. 

No primeiro tópico será abordado o conceito de alfabetização sobre o qual este 

trabalho se apoia, bem como a evolução dos discursos a respeito da aprendizagem da língua e 

sua influencia nas práticas escolares para a constituição dos saberes acionados pelos 

professores na realização do seu trabalho. 

 

3.1 Alfabetização inicial: ensino e aprendizagem da leitura e da escrita 

   

A alfabetização inicial, mais precisamente o trabalho do primeiro ano do Ensino 

Fundamental com crianças de seis anos, será o recorte deste trabalho. Para justificar tal 

escolha tomo de empréstimo as palavras de Mortatti (2000, p. 17) definindo esta priorização: 

 

[...] em decorrência tanto da compreensão da importância dessa fase de 

escolarização como rito de iniciação no mundo público da linguagem e da cultura, 

que consolida modelos e concepções de leitura e escrita, quanto da importância 

estratégica que, no Brasil, foi-lhe sendo atribuída ao longo de dois processos 

históricos correlatos: organização de um sistema público de ensino e constituição de 

um modelo específico de escolarização das práticas culturais de leitura e escrita. 

 

 A alfabetização é hoje vista como um fenômeno complexo que envolve 

diferentes facetas e vem ganhando cada vez mais repercussão nos meios políticos e 

institucionais, em decorrência dos números desanimadores revelados através da Provinha 

Brasil e da Prova ABC, por exemplo, e indicam a não apropriação da leitura e da escrita pelas 

crianças no processo de alfabetização inicial.  

No Brasil, a década de 1980 constitui um marco no que se refere à alfabetização. 

A mudança de paradigma na forma como se entendia a alfabetização e se direcionava o 

trabalho pedagógico começa a sofrer questionamentos, culminando em mudanças que 

afetariam as concepções, as diretrizes oficiais para alfabetizar e, consequentemente, as 

práticas dos professores. 

Diversas teorias vêm sendo divulgadas e, algumas vezes, acolhidas no espaço 

escolar, ora como modismo, ora como busca de solução para o atual quadro de insucesso da 

alfabetização no Brasil. Se analisarmos o cotidiano de uma sala de aula de crianças de 6 anos, 

veremos que se encontra presente no discurso e na prática do educador uma concepção de 
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criança e uma concepção de educação, que influenciarão na forma como conduzirá o processo 

de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

A aprendizagem da alfabetização é foco de estudo que gera explicações diversas. 

Solé e Teberosky (2004) apresentam as perspectivas de alfabetização predominantes em três 

grupos: behavioristas, cognitivistas e construtivistas. Estas perspectivas possuem cunho da 

Psicologia e cada uma delas expõe uma concepção a respeito de linguagem escrita, 

concepções estas que norteiam as formas de ensino.  

A concepção behaviorista fundamenta-se em “processos psicológicos periféricos, 

de tipo perceptivo e motriz.” (SOLÉ e TEBEROSKY, 2004, p. 312). Desta forma, a 

aprendizagem se resumiria ao treino de habilidades para codificar e decodificar. E o ensino se 

resume em uma sequência de atividades programadas para desenvolver os pré-requisitos 

necessários para aprendizagem da leitura e da escrita.  

Para aprender, as crianças precisam de uma série de estímulos externos, como a 

realização de uma infinidade de atividades de discriminação visual, memória auditiva e 

controle motor, só assim estarão aptas à alfabetização. A ideia de que a criança aprende 

copiando está vinculada a essa concepção. Reescrever letras (primeiramente, vogais, em 

seguida, consoantes, encontros vocálicos etc.), palavras e frases é indispensável, pois só com 

a repetição e associação de sons as crianças serão capazes de aprender a linguagem escrita e 

se apropriar do sistema de codificação e decodificação. 

Os cognitivistas apresentam um avanço, ao iniciar uma preocupação com os 

processos mentais não acessíveis e não observáveis. Para este grupo de estudiosos, na 

“aprendizagem inicial da leitura e da escrita intervêm dois subprocessos que implicam no 

processamento da linguagem: processamento fonológico e reconhecimento das palavras” (op. 

cit., p. 312).  

É desta perspectiva a ideia da necessidade do desenvolvimento da consciência 

fonológica como fator preponderante para o aprendizado da leitura. Esta consciência seria a 

capacidade do aluno em segmentar e analisar as palavras em fonemas, observando não 

somente sua correspondência direta com as letras, mas as regras de correspondência entre 

letras e sons. A outra habilidade imprescindível para aprender a ler e escrever, segundo esta 

abordagem, seria a habilidade de processar informações gráficas. 

A crítica que se faz a estas perspectivas se dá principalmente por separar leitura de 

compreensão e escrita de produção, considerando que a compreensão e a produção só seriam 

possíveis mediante o domínio de pré-requisitos.  
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Quanto às concepções construtivistas, o diferencial está na análise que fazem 

tanto dos processos evolutivos quando da dimensão histórico-cultural da alfabetização. Nesta 

perspectiva, leitura, escrita e oralidade se desenvolvem concomitantemente desde muito cedo 

na criança e os contextos de vida em que o aprendiz está inserido não devem ser desprezados.  

As autoras Solé e Teberosky (2004) distinguem dois tipos de construtivismo: um 

está influenciado pela abordagem psicogenética piagetiana, denominado construtivismo 

psicogenético. O outro, baseado nas ideias de Vigotsky sobre a teoria histórico-cultural, é 

chamado de socioconstrutivismo.  

A primeira abordagem estuda a gênese da linguagem escrita tendo como foco a 

criança. Analisa como se dá o processo evolutivo da aquisição da língua, defendendo que este 

processo é análogo à resolução de problemas, exigindo a elaboração e verificação de 

hipóteses e a realização de inferências, e se dá em proporção comum em todas as crianças. 

Ferreiro e Teberosky são as maiores representantes desta perspectiva, ao elaborarem a 

psicogênese da língua escrita.   

A segunda abordagem, a socioconstrutivista, “insiste na dimensão social da 

alfabetização como prática cultural que ocorre em contextos históricos determinados e que 

não envolve somente o aluno, mas também o grupo no qual está inserido.” (op. cit., p. 317). A 

linguagem escrita se desenvolve a partir da interação com os pares, assim como com o 

material escrito produzido pela sociedade. Ressalta-se o importante papel mediador que o 

professor exerce nesse processo.  

Mesmo incorrendo o risco da excessiva simplificação na explanação destas três 

perspectivas, ela se faz necessária por compreendermos que o trabalho docente, de forma 

consciente ou inconsciente, está sempre baseado em uma concepção, e que esta concepção é 

que dá suporte para organização do trabalho pedagógico.  

Apesar dos estudos a respeito das práticas construtivistas de alfabetização estarem 

em discussão desde a década de 1980 no Brasil e nortear inclusive as diretrizes oficiais para o 

ensino da língua escrita, sabe-se que na realidade escolar é possível encontrar práticas 

fundamentadas nas três perspectivas acima citadas. 

Vale ressaltar que para realização deste estudo, defende-se uma perspectiva 

socioconstrutivista de alfabetização baseadas nas ideias de McGee e Purcell-Gates (1997), 

referenciados por Solé e Teberosky (2004, p. 319), quando:  

 

[...] considera que o ensino deve ir ao encontro dos diferentes conhecimentos das 

crianças, oferecendo situações reais de uso da linguagem escrita. As propostas 

metodológicas devem ser entendidas não como uma imposição de fora, mas como 
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uma ajuda ao processo de construção da criança no contexto de práticas culturais 

que promovem a aprendizagem. 

  

Logo, nota-se que novas exigências são necessárias à atividade docente quando se 

pretende trabalhar numa perspectiva construtivista do ensino da leitura e da escrita. 

  

3.1.1 Alfabetização: o estado do conhecimento 

  

A ênfase sobre o estado do conhecimento em alfabetização se dará neste estudo 

pela importância que se compreende que a elaboração destes conhecimentos possui na 

constituição dos saberes e representações docentes.  

Os discursos são produzidos ao longo do tempo e vão causando mudanças na 

prática docente, mas essas mudanças não são diretas, nem harmoniosas. Em sua análise de 

documentos produzidos no Brasil sobre alfabetização, Mortatti (2000) classifica os conteúdos 

encontrados em três categorias:  

1 – Tematizações: material produzido pela academia e por outros meios e 

disseminam as ideias; 

2 – Normatizações: produções de caráter legislativo que legitimam os discursos; 

3 – Concretizações: material contido nos guias dos professores e tudo que é 

produzido pelos professores e alunos em sua atividade pedagógica.  

Os diferentes momentos históricos estudados e delimitados pela autora indicam 

predominância de discursos, disputa pela hegemonia de projetos educacionais, diferenças, 

semelhanças, continuidades e descontinuidades que elaboram os sentidos construídos 

historicamente para a alfabetização, produzindo transformações.   

Para compreender melhor essas mudanças e a forma como elas afetaram a escola e 

os professores, será realizada uma breve retrospectiva do estado do conhecimento sobre 

alfabetização no Brasil que indiquem as concepções presentes ao longo das últimas décadas. 

Como base para essa retrospectiva serão utilizados os trabalhos de Soares (1989), 

que realiza um levantamento do que foi publicado no Brasil sobre alfabetização entre os anos 

de 1954 e 1986; as análises realizadas por Mortatti (2000), no livro “Os sentidos da 

alfabetização” das produções realizadas entre 1876 e 1994; e o trabalho de dissertação de 

Guimarães (2011), que examina o conhecimento produzido sobre alfabetização no Brasil de 

1944 a 2009. Apresentaremos aqui os temas predominantes e a conclusão das autoras. 

 Para análise da produção do conhecimento, os trabalhos citados utilizaram como 

fonte de dados artigos, teses e dissertações, documentos oficiais e produções pedagógicas, por 
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compreender que estes resumem bem o conhecimento em construção e são representativos 

dos discursos presentes em cada momento histórico.  

Nos gêneros investigados, Soares (1989) identifica diferentes temas abordados 

como: proposta didática; prontidão; dificuldade de aprendizagem; concepções de 

alfabetização e conceitos de língua escrita; método; caracterização e formação do 

alfabetizador; entre outros. Ao realizar pesquisa mais recente englobando também a década de 

1990 e os anos 2000, Guimarães (2009) identifica ainda outros, denominados por ela como: 

alfabetização de alunos com necessidades especiais; letramento; políticas públicas; 

planejamento.   

Soares (1989) organiza os temas predominantes por ideários pedagógicos. Para a 

autora, os trabalhos realizados nos períodos de 1954 a 1986 apresentavam características das 

seguintes tendências: pedagogia renovada; pedagogia tecnicista; pedagogia progressista; 

pedagogia libertadora; e análise crítico-reprodutivista.  

Não cabe neste trabalho um detalhamento de cada uma destas tendências. É 

importante apenas elucidar dois fatores ressaltados pela autora. O primeiro é que nenhum dos 

textos pesquisados apresenta a “pedagogia tradicional”, apesar de esta ser no período ainda 

predominante nas práticas escolares brasileiras em alfabetização, logo, pode-se perceber que 

“o que se identifica como ideários pedagógicos na produção acadêmica e científica sobre 

alfabetização nem sempre qualifica a prática em alfabetização no Brasil” (SOARES, 1989, p. 

31).  

Um segundo elemento percebido é a predominância de fundamentos teóricos, 

sobretudo da psicologia, presente nos trabalhos. Diferentes recortes da psicologia eram 

utilizados de acordo com as tendências, por exemplo: psicologia associacionista ligada à 

pedagogia tecnicista e a psicologia genética ligada à pedagogia progressista. Ressaltando que 

a psicologia genética passa a predominar nos estudos realizados na década de 1980, numa 

relação clara com a maior difusão dos estudos de Piaget no meio educacional brasileiro.    

Para Mortatti (2000), os anos de 1980 são caracterizados pela “revolução 

conceitual” em alfabetização, graças ao trabalho elaborado pela pesquisadora argentina Emília 

Ferreiro, que entre outras abordagens da psicologia genética, culminou no denominado ensino 

construtivista. A partir desta década, passa-se a ocorrer uma disputa velada entre os 

construtivistas e os partidários dos métodos tradicionais, sendo o construtivismo defendido 

ferrenhamente pelos educadores progressistas.  

Guimarães (2011) faz um recorte dos temas e tendências predominantes por 

década. Entre as décadas e 1940 e 1960 são poucas as publicações registradas. O tema 
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predominante é com relação às dificuldades de aprendizagem. A pouca publicação nesse 

período, segundo a autora, se dá pelo fato da alfabetização não ser completamente 

democratizada. As formas de ensino não eram objeto de estudo e o insucesso era tratado como 

déficit do aluno neste período.  

Nos anos de 1970, Guimarães destaca que houve uma expansão tanto com relação 

aos temas quanto com relação à quantidade de publicações. As produções diziam respeito a 

dois temas em especial: os determinantes de resultados da alfabetização e os modos de 

ensinar.  

Tais produções estavam fundamentadas na ideia de que para aprender a ler e 

escrever era necessário o “domínio de habilidades hierarquicamente ordenadas, privilegiando 

os pré-requisitos perceptivos e motores para iniciar o processo de alfabetização” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 103). Nos trabalhos nesse período nota-se a predominância da 

perspectiva behaviorista. 

Confirmando essas tendências, nesse período, Mortatti (2000) identifica o início 

da disputa entre defensores do método misto e do método analítico e posteriormente da 

disseminação do conceito de prontidão, resultando na aplicação de testes de maturidade da 

criança como pré-requisito para aprendizagem da leitura e escrita. Inicia-se também nesse 

momento a relativização dos métodos e a ideia de alfabetização sob medida. Como 

consequência dessa divergência de ideias, passa-se a uma maior diversificação de 

tematizações, legislações e concretizações no que se refere à alfabetização e na prática 

pedagógica a preocupação era com a dimensão do ensino.  

Guimarães (2000) também identifica na produção acadêmica do final dos anos de 

1970 e início dos anos 1980 o surgimento de um novo paradigma em alfabetização que incide 

diretamente nas publicações brasileiras. A psicologia cognitiva e a psicologia construtivista 

passam a dominar os fundamentos teóricos. Tanto os aspectos linguísticos quanto os 

evolutivos norteavam as produções que tinham como temas predominantes: a crítica aos 

métodos, as cartilhas, as práticas de leitura e escrita descontextualizadas. 

A alfabetização se torna objeto de estudo e a concepção que altera o foco do 

ensino para a aprendizagem ganha caráter legal ao passar a fundamentar os documentos 

oficiais e nortear a formação dos professores. Mortatti (2000) denomina este como o 

momento da “desmetodização da alfabetização”, e mais uma vez inicia-se a disputa pela 

hegemonização dos discursos.   

A alfabetização dita tradicional, baseada em métodos, passa a ser duramente 

criticada, e a nova tendência passa a demandar dos professores conceber: 
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[...] a língua escrita como um sistema de representação e objeto cultural, resultado 

do esforço coletivo da humanidade e não como código de transcrição de unidades 

sonoras nem como objeto escolar; sua aprendizagem conceitual e não como 

aquisição de uma técnica, ou seja, como um processo interno e individual de 

compreensão do modo de construção desse sistema, sem separação entre leitura e 

escrita e mediante a interação do sujeito com o objeto de conhecimento; e a criança 

que aprende como um sujeito cognoscente, ativo e com competência linguística, que 

constrói seu conhecimento na interação com o objeto de conhecimento e de acordo 

com uma sequencia psicogenética ordenada. Por outro lado, demanda abandonar-se 

a visão adultocêntrica do processo e a falsa ideia de que o método de ensino que 

alfabetiza e cria conhecimento e que o professor é o único informante autorizado. 

(MORTATTI, 2000, p. 266-267). 

 

Um pouco mais adiante neste mesmo período, ganham força as ideias de 

Vygotsky e sua teoria histórico-cultural, fundamentada na relação entre pensamento e 

linguagem. É no final da década de 1980 que o discurso interacionista passa à notoriedade no 

Brasil. Sem descartar as contribuições do construtivismo Piagetiano, tanto as tematizações, 

quanto as normatizações e concretizações incorporam os elementos da teoria Vygotskyana, 

resultando no denominado “socioconstrutivismo” ou “construtivismo-interacionista”. 

(MORTATTI, 2000). 

O trabalho realizado por Guimarães (2011) identifica a partir dos anos 1980 uma 

intensificação do número de produções acadêmicas abrigadas sob as teorias Piagetianas e 

Vygotskyanas. Os temas mais recorrentes diziam respeito à criança e seu papel na construção 

da aprendizagem e à didática, já que se discutiam as melhores formas de se alfabetizar. Sob 

influência da teoria histórico-cultural, aparecem muitos temas relacionados à caracterização 

do alfabetizador visto como um importante mediador das aprendizagens analisando suas 

competências, relação com alunos e suas concepções de ensino.  

Entre 2000 e 2009, ano em que Guimarães (2011) finaliza seu recorte temporal, 

seguem predominando as pesquisas e publicações a respeito das concepções de alfabetização, 

desta vez tendo o ensino como foco e traçando críticas. A caracterização e a formação do 

alfabetizador aparecem também em grande número de trabalhos, sinalizando a ênfase no 

papel do professor no sucesso da alfabetização.  

Neste intervalo temporal, massificam-se ainda as publicações que tratam do tema 

letramento. No Brasil, o conceito de letramento é difundido, sobretudo por Magda Soares. A 

abordagem coloca alfabetização e letramento como processos distintos, mas interdependentes. 

A alfabetização estaria ligada diretamente ao processo de aquisição que ocorre em um 

momento específico, e o letramento seria um processo de desenvolvimento contínuo que 

ocorre por toda vida. Destaca-se então o caráter notacional referente ao sistema de 
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representação da linguagem escrita e o caráter discursivo que diz respeito aos usos sociais da 

língua.  

Do ponto de vista normativo, os documentos oficiais passam a defender a 

perspectiva de alfabetizar letrando, refletindo tanto nas diretrizes legais para o ensino da 

língua, quanto na formação dos professores como nos cursos oficiais oferecidos pelo 

Ministério da Educação, a exemplo do Pró-Letramento1.  

Do ponto de vista das concretizações, os professores passaram a contar com livros 

didáticos compostos por textos de gêneros e tipologias diversificados, guias de como conduzir 

um trabalho nesta perspectiva e material didático de apoio, como livros de literatura de 

diferentes gêneros.  

 Nota-se na trajetória da alfabetização no Brasil, um esforço pela correlação entre 

os temas, normas e concretizações. No alto, estão os acadêmicos pesquisadores que, em nome 

da ciência, de tempos em tempos desconstroem e reconstroem paradigmas; no entremeio 

encontra-se o governo, que tem poder de legislar e legitimar a homogeneização dos discursos 

e, na ponta, encontra-se a escola/professor, onde e por meio de quem as concretizações devem 

ser operacionalizadas.  

Mortatti (2000), refletindo sobre a preparação dos professores para as novas 

demandas, identifica os cursos de formação como um instrumento utilizado pelo governo para 

promover a adesão dos profissionais de educação de forma democrática e não pela imposição 

aos ideais legitimados. Pondera que nem sempre as concretizações se encontram em 

consonância com as novas verdades científicas e normativas, ao contrário, as práticas 

apresentam-se bastante diversificadas ainda que devessem ser coerentes.  

O tópico seguinte discutirá os saberes docentes, buscando refletir o porquê de as 

teorias legitimadas e as práticas pedagógicas nem sempre caminharem juntas, denotando a 

complexidade dos processos de constituição dos saberes dos professores.    

 

3.1.2 Representações docentes e alfabetização  

 

A continuidade e descontinuidade das práticas pedagógicas é uma característica 

acentuada pelas mudanças paradigmáticas que ocorrem ao logo do tempo. Se pensarmos em 

                                                           
1 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores para a melhoria da aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental. O Programa é realizado pelo MEC 

em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com adesão dos 

estados e municípios. Podem participar todos os professores que estão em exercício nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas públicas.  
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termos históricos, até bem pouco tempo (final de 1970) predominava uma concepção de 

educação que norteava a prática docente através dos métodos de ensino tendo como 

instrumento inquestionável as cartilhas. 

Do final dos anos de 1970 até os dias atuais foi se desenvolvendo e instalando o 

discurso “construtivista-interacionista”, sendo este o aceito no meio acadêmico, o presente 

nos documentos oficiais e o disseminado no discurso dos professores e que, supostamente, 

deveria servir de referência para sua prática. No entanto, 

 

Apesar de todo o empenho de esclarecimento e convencimento e da euforia que 

caracterizam as normatizações e tematizações e da intensa divulgação de 

experiências bem sucedidas, o trabalho de sala de aula parece não ter-lhes 

acompanhado o ritmo e o tom. As causas recorrentes apontadas para este 

descompasso apresentam-se como diretamente relacionadas às dificuldades inerentes 

à teoria construtivista, uma vez que as pesquisas sobre psicogênese da língua escrita 

não pretendem resultar em um método de alfabetização, chegando mesmo a negar a 

validade dos existentes para os novos fins. Tampouco é coerente, dessa perspectiva, 

utilizar-se a cartilha, seja ela de que tipo for, uma vez que a sequencia ordenada de 

passos de ensino e aprendizagem choca-se com a necessidade de construção do 

conhecimento pela criança. (MORTATTI, 2000, p. 280). 

 

Desta forma, mesmo com toda revolução conceitual e algumas inovações 

didático-pedagógicas, o quadro que se vê é a persistência do insucesso das crianças em seu 

processo de alfabetização, problema antigo no Brasil. Para além da teoria e das 

normatizações, discutiremos a problemática do ensino e da não aprendizagem da 

alfabetização sob dois vieses neste trabalho.  

O primeiro, que definirá este tópico, diz respeito à construção dos saberes 

docentes, de suas concepções e como elas têm um caráter forte e representativo nas escolhas 

das práticas docentes. O segundo, que será tratado num tópico mais à frente, está relacionado 

aos desafios impostos pelas diferenças presentes em sala, da qual um único método ou 

práticas homogeneizadoras não seriam capazes de dar conta.  

Nos últimos anos, algumas pesquisas têm se interessado pela forma como os 

professores constroem e mobilizam saberes que constituem suas práticas (PERRENOUD, 

2000; PAQUAY, PERRENOUD, ALTET, CHARLIER, 2001; TARDIF, LESSARD, 2009; 

TARDIF, 2011).    

Paquay, Perrenoud, Altet, Charlier, (2001, p. 39) defendem que “as competências 

profissionais reconhecidas e aquelas que ainda estão por ser instauradas correspondem, 

quanto ao discurso que as estabelece, a representações”. 

O professor é visto como um personagem/ator e a ideia que os profissionais 

possuem deste papel é constituída a partir dos discursos que circulam socialmente, das 
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experiências vividas com outros professores e enquanto alunos, da idealização que se faz da 

ação docente. O professor ideal teria múltiplas características, seria alguém que conhece “sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2011, p. 39).  

As noções subjetivas do que é ser docente interagem com as condições objetivas 

do exercício da profissão. Sendo assim, “a representação constitui-se em um instrumento de 

integração social e de identidade profissional” (PAQUAY, PERRENOUD, ALTET, 

CHARLIER, 2001, p. 42). As imagens que o professor possui de si e do seu papel na 

sociedade influenciará em suas escolhas e competências, sendo que, quando muito 

idealizadas, pode mobilizar a pessoa ou fazê-la estagnar diante do exercício da docência.  

A formação, neste caso, pode ajudar aos professores conhecer e escolher os 

modelos pedagógicos mais progressistas, no entanto, ao deparar-se com a realidade de sala de 

aula, é comum vê-los assumir práticas mais diretivas, incoerentes com suas escolhas 

conscientes.  

Paquay, Perrenoud, Altet, Charlier (2001) identificam uma defasagem entre as 

representações dos professores recém formados e suas experiências iniciais no ensino. Isso se 

dá, sobretudo, pelas condições objetivas a que são impostos quando precisam confrontar o que 

aprenderam com a dinâmica de sala de aula, o comportamento e características dos alunos, 

situações inesperadas e com a sua fragilidade enquanto profissional. “Os comportamentos 

pedagógicos e racionais ressentem-se de tudo isso e podem submeter-se aos modelos de 

ensino ditos ‘tradicionais’: coletivos, verbais, rígidos, enunciados como provindos de mestres, 

buscados nas memórias de infância” (op. cit., p. 43). 

Para Tardif (2011), os professores definem suas práticas baseando-se nos saberes 

que possuem. Estes saberes são múltiplos e provenientes de diferentes fontes sociais: saberes 

pessoais, saberes da formação escolar como aluno, saberes da formação para o magistério, 

saberes advindos dos programas escolares e livros didáticos, saberes práticos provenientes de 

sua própria experiência, seja na sala ou na interação com os colegas. Estes são os elementos 

constitutivos da ação docente.  

Os saberes relacionados às ciências, à pedagogia e aos programas escolares são 

exteriores aos professores, adquiridos a partir da sua formação e nas leituras técnicas. Tardif 

(2011) acredita que essa situação acaba por gerar uma desvalorização dos saberes produzidos 

pelos professores, que seriam aqueles relacionados com os procedimentos pedagógicos. Por 

isso mesmo, é muito comum que os professores não reconheçam o valor de sua formação por 
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achar que os conhecimentos teóricos estão muito distantes de sua prática. Assim, “na 

impossibilidade de controlar os saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional, 

produz ou tenta produzir saberes através dos quais ele compreende e domina sua prática” (op. 

cit., p. 48).   

Esse saber prático é importante para o professor, pois é ele que gera nos 

professores a certeza de que precisam para confiar em sua atuação e em sua capacidade de 

ensinar. Nesse contexto, a relação com os alunos é que valida as competências e os saberes 

docentes.  

O saber prático não se constitui isoladamente, mas também na relação com os 

pares. Ao compartilhar com os demais profissionais suas experiências, os professores são 

levados a tomar consciência de suas práticas, avaliá-las e redimensioná-las, tornando-se 

professor e, ao compartilhar, tornam-se também formadores. Como afirma Moreira (2009, p. 

71), “é na tecedura dos fios, os quais se entrelaçam na composição do saber da experiência 

que o educador define sua identidade profissional”. 

Ainda de acordo com Tardif (2011), os saberes práticos possibilitam ao professor 

uma criticidade com relação aos demais saberes adquiridos. A partir de sua prática, os 

professores avaliam as teorias, os programas e os materiais didáticos. Os professores não 

negam, nem rejeitam os demais saberes, eles  

 

[...] os incorporam à sua prática, retraduzindo-os porém em categorias do seu 

próprio discurso. Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de 

aprendizagem através do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à 

profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 

realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de outra” 

(op. cit., p. 53). 

 

Diante disso, poderíamos nos perguntar qual o papel ou valor da formação 

profissional para o professor e de que maneira ela influenciaria na prática pedagógica. Para 

Paquay, Perrenoud, Altet, Charlier (2001), ao se deparar com as situações do cotidiano e ao 

reavaliar o seu trabalho na intenção de redimensioná-lo, o professor adota uma postura 

reflexiva e essa reflexão sustenta o progresso da prática, ou seja, define “uma ação de retorno 

as representações da prática e de si mesmo na prática [...] suscitam remanejos, além da 

renúncia a imagens, valores, crenças e convicções. [...] é um trabalho de criatividade, mas, 

antes de tudo, uma elaboração de luto” (op. cit., p. 45).   

Ao pensar nos saberes práticos não se pressupõe, portanto, uma ruptura entre 

teoria e prática, já que esse processo de reelaboração recorre aos conhecimentos acadêmicos 
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múltiplos da formação docente e aos saberes culturais constituídos. O que não se pode 

presumir é uma relação direta, linear e acrítica entre teorias e práticas.   

Lerner (2002), ao refletir sobre essas questões com relação ao ensino da 

linguagem escrita, constata que ao formar professores alfabetizadores, há que se renunciar à 

ideia de “voluntarismo” do docente. Como se ao participar de uma formação, este fosse 

automaticamente revolucionar as suas práticas pelo simples desejo de mudar, pondera que 

além da formação “há mecanismos inerentes à instituição escolar que operam à margem ou 

inclusive contra a vontade consciente dos professores” (op. cit., p. 32).  

 

3.2 Definição de diferença 

 

Diante do insucesso escolar demonstrado pelas pesquisas da área de educação 

(Provinha Brasil, Prova ABC), é necessário que se dirija um olhar para os diversos aspectos 

que compõem este fenômeno. Uma das questões que têm sido discutidas atualmente por 

alguns autores (MCLAREN, 1997; SACRISTÁN E GÓMEZ, 1998; SILVA, 2000; 

PERRENOUD, 2000, 2001) diz respeito ao conceito de diferenças e suas implicações para 

constituição de uma pedagogia contra homogeneizadora que atenda às diferentes necessidades 

dos sujeitos em processo. 

Ao tratar teoricamente a questão, os autores utilizam termos como: 

multiculturalismo, heterogeneidade, diversidade e diferenças. A realização deste trabalho se 

apoia no conceito de diferenças para investigar como os professores têm realizado a mediação 

da linguagem escrita. Sendo assim, cabe definir o que é diferença e o porquê da escolha desta 

palavra em detrimento das demais utilizadas.  

Recorrendo ao dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, encontraremos as 

seguintes definições para a palavra diferença: 1. Qualidade de diferente. 2. Divergência, 

desarmonia. 3. Desigualdade. 4. Distinção, separação. Se aplicarmos estes conceitos aos seres 

humanos então, poderemos constatar que a diferença se dá em diferentes aspectos, como 

aqueles que dizem respeito às diferenças naturais, biológicas e aquelas constituídas nas 

relações sociais, e ainda supor sobre o seu caráter conflitante. E é na escola que estas 

diferenças, ultimamente, têm se manifestado como um fenômeno complexo, difícil de lidar.  

 Perrenoud (2001, p. 69) exemplifica as diferenças na escola em: 

 

[...] tamanho, desenvolvimento físico, fisiologia, resistência ao cansaço, capacidade 

de atenção e de trabalho; em capacidade perceptiva, manual e gestual; em gostos e 

capacidades criativas; em personalidades, caráter, atitudes, opiniões, interesses, 

imagens de si, identidade pessoal, confiança em si; em desenvolvimento intelectual; 
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em modos e capacidades de relação e comunicação; em linguagem e cultura; em 

saberes e experiências extraescolares; em hábitos e modos de vida fora da escola; em 

experiências e aquisições escolares anteriores; em aparência física, postura e higiene 

corporal, vestimenta, corpulência, forma de se mover; em sexo, origem social, 

origem religiosa, nacional ou étnica; em sentimentos, projetos, vontades, energias do 

momento. 

 

O autor não traz uma definição sobre o termo diferença e, por vezes, utiliza as 

palavras diferença e diversidade como sinônimas, designando as especificidades individuais e 

aquelas advindas das experiências sociais e culturais das crianças. Seu foco é, sobretudo, 

analisar de que modo essas diferenças/diversidade determinam o fracasso escolar e de que 

modo a escola pode considerá-las na elaboração de estratégias pedagógicas que atendam ao 

máximo as necessidades de cada indivíduo.  

No entanto, vale ressaltar que a diferença não é, nem existe a priori, ela é sempre 

diferença constituída na comparação, é uma construção sociohistórica, é diferença em relação 

a, que se estabelece nas relações sociais. 

Sobre isso, Tomaz Tadeu da Silva (2000) estabelece uma relação entre os termos 

diferença e identidade. Afirma que estes dois conceitos são interdependentes e é necessário 

compreender a especificidade de cada um e de que forma eles se implicam. Para ele, afirmar 

uma identidade é negar automaticamente uma série de outras identidades e nessa negação que 

se dá a diferença. 

Considerando o aspecto social, a identidade parece ser uma positividade (aquilo 

que sou), uma característica independente, um fato autônomo. Sendo assim, ela só tem uma 

referência a si própria: ela é autossuficiente. Na mesma linha, a diferença é aquilo que o outro 

é. Da mesma forma que a identidade, a diferença é, desta forma, concebida como auto 

referenciada (SILVA, 2000, p. 74). Mas ambas as afirmações só fazem sentido se 

compreendidas uma em relação à outra. Sendo assim, como a identidade depende da 

diferença, a diferença depende da identidade. Logo, são indissociáveis. 

Essa discussão interessa para este trabalho, no sentido em que o autor expõe as 

implicações das definições de identidade e diferenças no contexto social e as relações de 

poder implícitas em tal definição. Afirma que  

 

Elas não só são definidas como também impostas, elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas. 

A identidade e diferença estão, pois, em estreita conexão com a relação de poder: o 

poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das 

relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes 

(op. cit., p. 81). 
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A escola estabelece essa relação hierárquica e de poder, ao realizar a tentativa de 

homogeneização. Ao definir um currículo e uma metodologia, almeja um perfil específico de 

aluno, define-se uma identidade, e estabelece-se como diferente aquele que não corresponde a 

esta identidade desejada. 

Numa concepção de vocabulário crítico, Silva (2000, p. 42) define ainda diferença 

como “Conceito que [...] refere-se às diferenças culturais entre os diversos grupos sociais, 

definidos em termos de divisões sociais tais como classe, raça, etnia, gênero, sexualidade e 

nacionalidade”. 

Em sua perspectiva, essa palavra diferencia-se da palavra diversidade, pois esta 

outra se encontra associada ao conceito de multiculturalismo, traz em si uma conotação de 

diversidade cultural, apoiando-se num discurso de tolerância. Acredita que  

 

Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, 

cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou fatos da vida social 

diante dos quais se deve tomar posição. Em geral, a posição socialmente aceita e 

pedagogicamente recomendada é de respeito e tolerância para com a diversidade e a 

diferença. (op. cit., p. 73). 

 

 Interessa, pois, considerar não somente a diversidade, mas as diferenças em si, 

questionando-a, possibilitando assim a construção de uma pedagogia crítica e um currículo 

que não se limite a celebrar a diversidade e aceitá-la, mas problematizá-la e tratá-la 

pedagogicamente. 

Por essas especificidades, opta-se pela utilização da palavra diferença para 

realização deste estudo. 

  

3.2.1 Democratização do ensino: o acesso de TODOS à escola 

  

Se olharmos para trás na história, mais precisamente as primeiras décadas do 

século XX, perceberemos a escola pública, no Brasil, como um espaço privilegiado, dotada de 

um processo rigoroso de seleção, disputado por pessoas das classes mais abastadas. Pouco ou 

nenhum espaço havia para as crianças oriundas das classes populares. 

Veiga (2008) realiza um estudo historiográfico do acesso de negros e pobres 

brasileiros à escola. Constata que há indícios desde o final da monarquia, sobretudo no 

período imperial, da frequência desses grupos à educação formal, no entanto, o discurso que 

assegurava o acesso destes estava voltado para a necessidade de instruir, civilizar e 

homogeneizar a cultura brasileira, em outras palavras, promover uma adequação dessas 

pessoas à cultura dominante. 
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O parâmetro utilizado para tal instrução, civilização, era a população branca de 

classe média e alta. Logo, a tentativa era de permitir às crianças de outras origens a 

possibilidade de serem educadas nesses parâmetros. Nada se discutia a respeito das 

especificidades destes grupos. 

Magda Soares (1997), em sua análise sobre a democratização do ensino no Brasil, 

aponta que desde 1882, o discurso sobre a necessidade de ampliação da educação está 

presente. Esse discurso muda de foco em virtude do momento histórico, ora pela quantidade 

(acesso) ora pela qualidade do ensino (garantia de aprendizagem). No entanto, a escola que se 

propõe “para o povo é contra o povo”, quando não oferece as condições mínimas de 

aprendizagem quando há inserção. O modelo de escola é rejeitado pelo povo que não constrói 

um sentimento de pertencimento a ela, não se identifica. 

Recentemente em nossa história, por volta da década de 1960 e 1970, diferentes 

movimentos sociais passam a se mobilizar de forma organizada pela superação do paradigma 

dominante, e pelo direito de acesso ao saber. O Brasil começou a vislumbrar a implementação 

de novas tendências de acesso e atendimento educacional, a partir destes movimentos, pois, 

como afirma Soares (1997, p. 9), “A escola pública não é, como erroneamente se pretende que 

seja, uma doação do Estado ao povo; ao contrário, ela é uma progressiva e lenta conquista das 

camadas populares, em luta pela democratização do saber, através da democratização da 

escola”. 

Tais movimentos que se registraram no período citado não possuíam apenas a 

intenção de promover mudanças na educação, mas em toda estrutura social, como podemos 

constatar a seguir: 

 

As manifestações de indignação diante da desigualdade social, dos preconceitos, do 

imperialismo, da Guerra do Vietnã, do uso da cultura e da ciência como meios de 

dominação, da repressão social e da violência contra as mulheres exigiam novas 

formas de organização e relações de poder. Morin (1986) refere-se a esses 

movimentos como uma ‘revolução cultural ocidental’, por problematizarem um 

modelo de sociedade que subentendia a superioridade da raça branca do Ocidente, 

dos adultos e dos homens. (HADDAD, 2006, p. 528). 

 

No entanto, foi propulsor de uma reorganização nas formas de conceber e 

assegurar a educação e democratizar o acesso ao saber. No Brasil, culminou com a 

constituição de 1988, que possuía uma abordagem mais democrática, no sentido de que 

atendia algumas reivindicações dos diferentes grupos sociais. 

As constituições anteriores já mencionavam algumas especificidades com relação 

à educação formal, mas somente em 1988 insere definitivamente o direito à educação no rol 
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dos direitos sociais, afirmando que TODA pessoa tem direito à educação e que é dever do 

Estado e da família assegurá-la. 

A partir daí foram criados uma série de leis, decretos e programas com a 

finalidade de regulamentar a educação básica. 

O estatuto da criança e do adolescente (ECA) de 1994 dispõe sobre a proteção da 

criança e do adolescente, reafirmando inclusive o compromisso com a educação. No 

parágrafo de número 53, além do direito, salienta o compromisso com o desenvolvimento 

pleno e a formação enquanto cidadão. Assegura ainda o acesso, a permanência, o respeito, 

assim como a participação nas decisões e nos processos pedagógicos dos estudantes e seus 

responsáveis. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (lei nº 9.394/96) institui uma 

política e um planejamento educacional do qual dependerá toda organização das redes 

escolares. 

Uma análise sobre o que a LDB de 1996 concebe sobre processo educativo, 

indicará que este engloba a integração dos processos formativos que acontecem em todas as 

instâncias sociais das quais os sujeitos fazem parte, logo, uma educação que faça realmente 

sentido só se dará a contento se traduzir as especificidades da sociedade em que estes sujeitos 

estão inseridos, considerando quem são, qual sua história, suas potencialidades e limites. 

Sabe-se, no entanto, que a lei por si não garante que a educação nesses moldes 

seja desenvolvida de forma satisfatória. Para afirmar a permanência e aprendizagem das 

crianças que foram inseridas na escola, é imperativa uma ação conjunta do Estado, da 

sociedade como um todo e das instituições, no compromisso em desenvolver um Projeto 

Político Pedagógico que represente as necessidades dos sujeitos, visando promover a inclusão 

social a partir de um currículo e de uma prática pedagógica que possibilite o atendimento às 

diferentes demandas sociais e culturais. 

Essa discussão se acentuou nos últimos anos, uma vez que mesmo ampliando o 

acesso à educação, investindo na construção de escolas, garantindo em certa medida o 

financiamento da educação e a organização dos sistemas escolares, os números divulgados 

pelas pesquisas sobre o desenvolvimento das crianças apontam para um insucesso da escola 

frente à garantia de aprendizagem, trazendo à tona o fantasma do fracasso escolar, sobretudo 

nas primeiras séries do ensino fundamental e na aprendizagem da leitura e da escrita (TURA 

E MARCONDES, 2011). 

Mesmo antes deste processo de universalização e democratização da educação no 

Brasil, pesquisas realizadas em outros países, já indicavam que o insucesso escolar incidia 
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sobre determinado grupo social, aqueles que não possuíam acesso à cultura erudita. Estes 

estudos constataram as desigualdades de oportunidades escolares e as implicações desta 

situação para aprendizagem das crianças populares. 

Representantes dessa discussão são os sociólogos franceses Bourdieu e Passeron, 

que, em 1970, dentre seus estudos, trataram também sobre as relações entre linguagem e as 

condições sociais nas quais ela é produzida. Segundo eles, a escola representa e reproduz os 

conflitos e contradições da sociedade. No que se refere ao ensino, pauta o currículo numa elite 

social erudita, distanciando-se dos códigos próprios das culturas consideradas periféricas. 

O insucesso escolar é hoje, então, alvo de inúmeras pesquisas e estudos científicos 

(PAULA, TFOUNI, 2009; CRUZ, 2011; TURA e MARCONDES, 2011), que intencionam 

entender as suas causas e buscar solução para o problema. Resta-nos problematizar sobre 

quem são o “todos” que hoje têm acesso à escola? Em que medida esse “todos” representa a 

heterogeneidade, a diferença? Diferença em relação a que e a quem? E, de que forma a escola 

tem lidado pedagogicamente com essas diferenças para assegurar a aprendizagem e superar o 

fracasso escolar, sobretudo no que diz respeito à aquisição da linguagem escrita, já que a 

legislação assegura esse direito? 

   

3.2.2 As diferenças no primeiro ano do ensino fundamental 

 

Quem são as crianças que frequentam a escola pública hoje, especialmente o 

primeiro ano do ensino fundamental? Já que falamos em diferenças, cabe saber quem são 

essas crianças, o que elas fazem, o que a escola espera delas. 

Neste tópico, a intenção é descrever brevemente o perfil das crianças que estão na 

escola pública hoje, enfocando suas especificidades. Para isso, será utilizada uma perspectiva 

com base em estudos psicológicos sobre o desenvolvimento infantil e uma perspectiva social 

e cultural baseada em pesquisa realizada no Brasil por Kappel, Carvalho e Kramer (2001). 

O professor, ao entrar na sala de aula, se depara sem dúvida com uma infinidade 

de tipos. “Em uma classe de ensino fundamental, apesar da relativa proximidade de idade, 

talvez haja mais diferenças que a maioria dos grupos constituídos em uma sociedade” 

(PERRENOUD, 2000, p. 69).  Essas diferenças revelam distintos interesses, motivações e 

níveis de aprendizagem com os quais os professores precisam lidar cotidianamente. 

Apesar de não haver pretensões pedagógicas em seus estudos, o biólogo suíço 

Jean Piaget (1972) trouxe uma enorme contribuição para o entendimento de como se dá o 

desenvolvimento do ser humano. Ao definir os estágios de desenvolvimento, demonstra o 
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processo evolutivo e de caráter universal pelo qual as crianças passam ao conquistar avanços 

na construção do conhecimento a cada nova fase de sua vida. Esses avanços possibilitam que 

as crianças atuem num campo conceitual cada vez mais amplo. 

A psicogênese da língua escrita, de Ferreiro e Teberosky (1985), indicou o 

processo evolutivo pelo qual todas as crianças passam e os mecanismos que utilizam para 

aprender a ler e a escrever. Os graus de evolução apontados pelas autoras são classificados em 

níveis: pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. 

Estudos subsequentes em diferentes países (cuja língua possui base alfabética) e 

culturas apontam para o desenvolvimento do mesmo processo pelas crianças, demonstrando 

que todas pensam sobre a língua e antes mesmo de chegarem à escola já possuem ideias sobre 

o seu funcionamento. Estes estudos contribuíram no sentido de fazer com que o professor 

percebesse que numa única sala de aula de crianças de 6 anos, por exemplo, pode ocorrer uma 

grande variação dos níveis de escrita, permitindo uma intervenção adequada. 

Vygotsky (1998) também traz importantes colaborações para a compreensão do 

desenvolvimento do ser humano, trazendo o papel social e cultural e suas implicações para a 

aprendizagem. Para o teórico, os processos sociais e psicológicos do homem se constituem a 

partir dos aparatos culturais que permitem uma mediação das interações entre os indivíduos 

possibilitando a aquisição de aprendizagens. O contexto cultural é, portanto, o principal lugar 

onde ocorrerão as transformações e evoluções no ser. 

Dois outros importantes conceitos trazidos por este estudioso dizem respeito à 

Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial ou Proximal. A 

primeira se relaciona aos conhecimentos já consolidados pelos sujeitos, aquilo que consegue 

realizar sem o auxílio de outra pessoa; a segunda é  

 

[...] a distância entre o nível real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial determinado 

através solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capacitados. (VYGOTSKY, 2007, p. 97). 

  

Conhecer e redimensionar para a prática estes conceitos amplia as possibilidades 

de atuação docente, uma vez que permite saber o que os alunos de fato já sabem e o que eles 

podem aprender a partir de sua mediação e da interação com os pares. Atuando na zona de 

desenvolvimento proximal, o professor terá a chance de permitir que a criança avance em suas 

potencialidades. 

As informações sobre os trabalhos dos autores acima citados estão presentes como 

conteúdo da formação inicial e nos cursos de formação continuadas dos professores. 
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Inclusive, elas norteiam as diretrizes que regulamentam o ensino público, contribuindo para a 

formação do discurso do professor sobre o que supostamente embasa teoricamente sua 

prática. Então por que parece não bastar ter essas informações sobre o desenvolvimento 

psicológico da criança para garantir boas situações de aprendizagem focadas na diferenciação 

do ensino? 

Perrenoud (2000, p. 49) chama atenção para o fato de que 

 

É inútil pensar a diferenciação de um ponto de vista estritamente cognitivo. Um 

professor carregado de conhecimentos e de instrumentos didáticos, mas que não 

consegue comunicar-se, criar vínculos humano e forte será definitivamente menos 

eficaz do que um pedagogo menos preparado, mas com quem o aluno ‘sente-se 

bem’. 

   

É necessário, pois, conhecer um pouco além dos processos individuais. É preciso 

saber quem são as crianças com quem trabalham, a que lugar pertencem, quais seus desejos e 

necessidades reais. 

Kappel, Carvalho e Kramer (2001) realizaram análise dos dados do IBGE sobre 

padrão de vida, extraindo o perfil das crianças que frequentam as creches e pré-escolas no 

sudeste e nordeste do Brasil. No período da análise destes dados, as crianças de 6 anos ainda 

estavam inseridas na educação infantil e só passaram a integrar o ensino fundamental a partir 

da Lei 11. 274, sancionada em 06 de fevereiro de 2006. 

Segundo estas autoras, na região nordeste, no período da análise, cerca de 50,51% 

das crianças de 4 a 6 anos frequentavam pré-escolas, sendo que 40% dessas crianças estavam 

matriculadas na turma de 6 anos. 

A maior parte dessas crianças que frequenta a escola encontra-se na zona urbana, 

mora em ambiente como casas, apartamentos ou construções isoladas, e divide o espaço com 

3 ou até 15 pessoas, e metade da família é constituída por homens e a outra metade por 

mulheres. A maior parte possui água encanada e luz elétrica, mas o mesmo não acontece com 

os sistemas de coleta de esgoto, sendo que somente a metade das crianças contempladas com 

o saneamento. 

Os dados mostram ainda que o número de crianças brancas que estão nas pré-

escolas é superior ao número de crianças pretas/pardas, no entanto, é compatível o número de 

meninos e meninas. Algumas dessas crianças realizam ou já realizaram alguma atividade 

remunerada, quase que a totalidade delas brinca no horário em que não estão na escola. Além 

de brincar, os dados mostram que, quando não estão na escola, as crianças veem televisão, 

estudam, fazem esportes e frequentam cursos. 
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Quanto aos pais dessas crianças, a maior parte conclui apenas o quarto ano do 

ensino fundamental, e um número significativo (17,4%) não possui escolaridade. A maioria 

das mães das crianças trabalha fora. Nessa realidade, as crianças são cuidadas por irmãos, 

avós, outros parentes e por vizinhos. 

Por que é importante conhecer o contexto das crianças que estão na escola? Ora, 

ignorar os aspectos da vida dessas crianças é admitir um ideal de aluno que frequentemente 

não corresponde à realidade, o que implica na adoção de mecanismos didáticos idênticos para 

todos. À escola cabe conhecer a criança real, não somente o seu desenvolvimento genérico, 

mas o contexto social do qual ela faz parte e os processos culturais nos quais ela implica e é 

implicada. 

 

3.2.3 As diferenças e a diferenciação do ensino 

 

Para falar sobre este aspecto, serão utilizados, sobretudo, os estudos realizados por 

Philippe Perrenoud (2000, 2001) sobre pedagogia e diferenças. Uma primeira pergunta a fazer 

quando se fala em diferenciação é: o que se propõe é tratar pedagogicamente as diferenças ou 

individualizar o ensino? 

Considerando os aspectos da realidade brasileira, onde os professores do primeiro 

ano do ensino fundamental têm entre 20 e 25 alunos na sala, seria inviável falar numa 

individualização, ou ficar com a “impressão de que diferenciar é dar tantas aulas particulares 

quantos alunos houver” (PERRENOUD, 2000, p. 46), sem contar que a riqueza e diversidade 

que existem numa sala podem colaborar para realização de interessantes atividades 

compartilhadas. 

A concepção de diferenciação aqui tratada é aquela que permite que todos os 

alunos experimentem situações, com a maior frequência possível, de aprendizagens que sejam 

significativas para eles. Apesar de parecer uma tarefa simples, reorganizar as metodologias de 

trabalho pedagógico para atender às diferenças existentes entre os alunos exige uma 

reestruturação da escola, uma revisão de seu currículo e das práticas pedagógicas. 

A proposta de pedagogia diferenciada remonta aos primeiros movimentos da 

educação nova. Claparède e Freinet retomam essas ideias, mas elas só ganham destaque na 

ação docente a partir dos anos de 1970. Surgem como uma resposta ao progressivo fracasso 

escolar e contra as desigualdades sociais que se reproduzem na escola. Para se obter sucesso 

na implementação de uma pedagogia diferenciada, faz-se necessário realizar uma análise 
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profunda dos mecanismos que geram as desigualdades na escola, para só então proceder a 

ação (PERRENOUD, 2000). 

Perrenoud (op. cit.) chama atenção para a concepção naturalizada do fracasso 

escolar, mostrando a necessidade de compreender além do discurso escolar e das diferenças 

individuais este fenômeno. 

O estudo realizado por Paula e Tfouni (2009) colabora para um entendimento 

mais profundo sobre o insucesso escolar, os discursos e estudos a respeito dele. Segundo estas 

autoras, vários estudos são realizados ao longo do tempo para justificar a ausência da 

aprendizagem. Ora justifica-se por uma incapacidade individual para aprender, ausência do 

dom; ora pela incapacidade técnica do professor para ensinar; por questões institucionais, já 

que a escola é vista como uma reprodução da sociedade; ou ainda por um viés da política, que 

se revela nas relações de poder e violência simbólica ao negar a cultura popular. 

Estas justificativas são generalistas e, de certa forma, contribuem para uma 

naturalização do discurso pedagógico sobre o fracasso. Paula e Tfouni chamam atenção para a 

força institucional que possui o que elas denominam de DPE (discurso pedagógico escolar) e 

os sistemas de ensino acabam pautando-se sobre este discurso ao determinar “o que pode ser 

ensinado, como se deve ensinar e o lugar que cada um deve ocupar [...]” (op. cit., p. 123). Daí 

a dificuldade em atender as singularidades dos sujeitos e ponderar que: 

 

[...] enquanto o DPE propõe um modelo de educação que desconsidera a 

singularidade, a contingência, em um processo no qual ‘as diferenças são apagadas, 

a diversidade é negada, e a homogeneização é impingida aos alunos, tornando seus 

discursos e produções semelhantes e passíveis de controle, o que é atingido 

principalmente através da cópia, reprodução literal, ou paráfrase’ (TFOUNI e cols., 

no prelo, p. 8), a explicações que ele fornece sobre o fracasso escolar são dadas com 

base nas características do indivíduo ou da família. (op. cit., p. 123). 

 

Existe um elemento perigoso nesse discurso, que é o de criar uma representação 

social da escola pública como o espaço em que a aprendizagem nem sempre é possível a 

todos. Como a representação social, em muitos casos, tem um caráter mais forte que a 

realidade em si, acaba por legitimar essa ideia, que, no entanto, já tem sido provada como 

falsa. 

Se ponderarmos que essa cultura escolar, esse discurso pedagógico é uma 

construção histórica, logo há possibilidade de ser transformada. As pedagogias diferenciadas 

poderiam ser um caminho? Como alerta Perrenoud (2000), pode ser possível em longo prazo, 

desde que se busque uma “concepção clara e partilhada das causas das desigualdades e dos 

patamares de diferenciação.” (op. cit., p. 15), pois da gênese das desigualdades que geram o 

fracasso escolar é que procede a pedagogia diferenciada. 
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Sendo assim, “a diferenciação é pensada como uma micro orientação, com a 

diferença de que não se trata de dividir os alunos em formações hierarquizadas, que 

cristalizam e ampliam as diferenças, mas entre grupos ou dispositivos que supostamente 

trabalham para assegurar a igualdade dos níveis de aquisição, pela diversificação dos 

procedimentos e dos atendimentos.” (op. cit., p. 41). 

Nesse processo de considerar didaticamente as diferenças, quatro obstáculos se 

impõem, segundo Perrenoud (2000): as questões em torno do ensino e aprendizagem que 

ainda perpetuam mecanismos tradicionais; a confusão sobre o que seja diferenciar, que pode 

levar a um processo de individualização; a avaliação que deve ser formativa e não apenas 

diagnóstica; e a questão das relações afetivas e do distanciamento cultural entre professores e 

alunos. 

Com todos os obstáculos que se apresentam, considerar as diferenças numa sala 

de aula seria “organizar as interações e as atividades, de modo que cada aluno seja 

confrontado constantemente, ou ao menos com bastante frequência, com as situações 

didáticas mais fecundas para ele.” (PERRENOUD, 2001, p. 27). 

Tomando as palavras de Délia Lerner (2002, p. 42), “[...] é necessário definir 

modificações que desterrem o mito da homogeneidade que impera na instituição escolar, e o 

substituam pela aceitação da diversidade cultural e individual do aluno.” Indo além, mas do 

que aceitação, é necessária uma mobilização no sentido de não permitir que tais diferenças 

que são culturais e individuais, se transformem em desigualdades no ensino e na 

aprendizagem. 

 

3.2.4 Diferenciação no ensino da linguagem escrita 

 

Segundo Perrenoud (2000, p. 25), “a maioria dos sistemas escolares ainda mantém 

amplamente a ficção segundo a qual todas as crianças de seis anos que entram na primeira 

série [...] estariam igualmente desejosas e seriam capazes de aprender a ler e escrever em um 

ano”. Logo, o professor pode se perguntar: se as crianças não são iguais, o que justifica tais 

diferenças? E, se as motivações e experiências com a língua não são as mesmas, como 

decorrer o ensino da linguagem escrita? 

Dentre tantas manifestações do insucesso escolar no Brasil, uma das que mais 

preocupam hoje diz respeito a não alfabetização das crianças nos primeiros anos do ensino 

fundamental. 
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Dados inéditos apresentados pela “Prova ABC” (Avaliação Brasileira do Final do 

Ciclo de Alfabetização), realizada em parceria pelo Todos Pela Educação com o Instituto 

Paulo Montenegro/Ibope, a Fundação Cesgranrio e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e aplicada no terceiro ano fundamental, 

demonstram que 56,1% das crianças brasileiras conclui hoje os primeiros anos do ensino 

fundamental aprendendo o que se espera da leitura e escrita. 

Esse dado diz respeito a todo Brasil, incluído todas as regiões e instituições de 

ensino público e privado. Se analisarmos somente o ensino público, este número cai para 

48,6%, e no ensino público no nordeste encontraremos apenas 36,5% de crianças que 

dominam as ferramentas que se esperam da linguagem escrita. 

Remetendo aos estudos de Magda Soares (1997), sobre a linguagem numa 

perspectiva social, poderíamos encontrar uma explicação para tais dados: “[...] a 

responsabilidade pelo insucesso escolar dos alunos cabe à escola, que trata de forma 

discriminativa a diversidade cultural, transformando as diferenças em deficiências” (op. cit., 

p. 18). 

É importante compreender a relação entre o ensino da linguagem na escola e o 

insucesso escolar, pois saber fazer bom uso social e dominar de modo autônomo a leitura e a 

escrita são condições primordiais para que o aluno obtenha êxito em todas as demais áreas de 

estudo e por todos os anos que frequente a escola. 

Bourdieu e Passeron (1992) problematizaram a questão, quando apontaram para 

as condições concretas e sociais onde a linguagem e os sistemas de comunicação são 

produzidos. Para eles, a relação da linguagem na sociedade é, sobretudo, caracterizada por um 

elemento de força simbólica. A linguagem é um bem simbólico que possui valor e poder, 

portanto, a linguagem de uns é mais importante que a linguagem de outros. A linguagem da 

escola é mais importante que a linguagem popular. Nessa perspectiva, a escola perpetua os 

determinismos sociais e a ação pedagógica é encarada como um exercício de violência 

simbólica. 

O ensino da linguagem na escola se impõe de igual maneira para todos. Assim 

sendo, pressupõe-se que não se consideram as diferenças sociais e culturais que implicariam 

na aprendizagem da língua e ao professor cabe apenas reproduzir os sistemas. 

Perrenoud (2000), refletindo sobre a abordagem de Bourdieu e Passeron, aponta 

que nos anos em que se seguiram à divulgação das ideias destes autores, houve uma 

desmobilização do corpo docente, que acreditava nada poder fazer, já que a escola só serviria 

para reproduzir e perpetuar as desigualdades. No entanto, alerta que a função maior da escola 
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não é reproduzir as classes, mas que este espaço pode contribuir para “produzir a sociedade”. 

Essa visão acabou por mobilizar a “busca de respostas pedagógicas para o fracasso escolar” 

(op. cit., p. 40). 

Como tratar essa questão numa escola que ao mesmo tempo em que se pretende 

inovadora, dando espaço a teorias modernas sobre ensino e aprendizagem para todos, mantêm 

elementos de uma cultura de manutenção e perpetuação do estrativismo de classes? 

Soares (1997), em sua análise, realiza uma retrospectiva das teorias que 

pretenderam justificar a não aprendizagem da linguagem pelas crianças da escola popular. As 

justificativas vão desde a patologização da pobreza até a ideia do déficit linguístico. Tais 

concepções levaram a alternativas metodológicas meramente compensatórias que não 

conseguiram de fato lograr êxito na alfabetização das crianças oriundas das camadas 

populares. 

Hoje, através de uma infinidade de estudos realizados, dentre eles o bastante 

representativo na área do ensino da linguagem escrita sobre a psicogênese da linguagem 

escrita de Ferreiro e Teberosky, fica provado que todas as crianças, independente de suas 

diferenças (salvo casos específicos) possuem a mesma capacidade para aprendizagem 

conceitual. 

Sendo assim, nos cabe uma análise sobre as formas de ensino que por ventura 

tenham colaborado para o insucesso tão representativo dos alunos no que diz respeito à 

alfabetização. 

Na crítica de Perrenoud (2001, p. 26): 

 

Toda situação didática proposta ou imposta uniformemente a um grupo de alunos é 

inadequada para uma parcela deles. Para alguns, pode ser dominada facilmente e, 

por isso, não constitui um desafio nem provoca aprendizagem. Outros, porém, não 

conseguem entender a tarefa e, por isso, não se envolvem nela. Mesmo quando a 

situação está em harmonia com o nível de desenvolvimento e as capacidades 

cognitivas dos alunos, pode parecer desprovida de sentido, de interesse, e não gera 

nenhuma atividade notável em nível intelectual e, por conseguinte, nenhuma 

construção de novos conhecimentos nem um reforço das aquisições. 

 

Podemos inferir que para um ensino da linguagem escrita que atenda as 

necessidades formativas de todos os alunos, há necessidade de considerar que além da fase ou 

estágio de desenvolvimento individual em que ele se encontra, ele pertence a uma cultura, 

está inserido em uma comunidade, possui formas próprias de expressão que implicam em sua 

aprendizagem e que não podem continuar sendo ignoradas pela escola. 

Ao falar sobre estratégias de leitura, por exemplo, Solé (1998) pondera que ao se 

tratar dessa questão do ensino da leitura:  
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[...] parece necessário que o professor se pergunte com qual bagagem as crianças 

poderão abordá-la, prevendo que essa bagagem não será homogênea. Esta bagagem 

condiciona enormemente a interpretação que se constrói e não se refere apenas aos 

conceitos e sistemas conceituais dos alunos; também está constituída pelos seus 

interesses, expectativas, vivencias... por todos os aspectos mais relacionados ao 

âmbito afetivo e que intervêm na atribuição de sentido ao que se lê. (op.cit., p. 104).

  

Tudo parece levar à questão do tratamento pedagógico das diferenças e não “há 

pedagogos engajados na nova escola ou nos métodos ativos, ou simplesmente sensível ao 

fracasso escolar, que não tenha defendido, à sua maneira, um ensino individualizado ou uma 

pedagogia diferenciada” (PERRENOUD, 2000, p. 9). Mas parece também que estes 

professores têm realizado uma ação muito solitária, utilizando isoladamente estratégias para 

lidar com as diferenças, que por vezes dão certo e outras não, sem ao menos ter a 

possibilidade de socializar o seu trabalho, sem falar que esbarram constantemente na cultura 

escolar enraizada e nos seus saberes construídos limitando suas possibilidades de ação. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Observando a natureza subjetiva do fenômeno social ora apresentado, faz-se 

necessária a utilização de uma trajetória de pesquisa numa abordagem qualitativa, 

principalmente por se tratar de uma questão ligada à área das ciências sociais. Nesse sentido, 

“A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os 

processos e significados que não são examinados ou medidos experimentalmente (se é que 

são medidos de alguma forma) em termos de quantidade, volume, intensidade ou frequência” 

(DENZIN E LINCOLN, 2006, p. 23). 

A função de interpretação das inter-relações vividas e das práticas apresentadas 

pelos educadores participantes da pesquisa não podem ser mensuradas, pois estão carregadas 

das crenças, valores e atitudes pessoais. 

É necessário um olhar sensível para a realidade, portanto, os pesquisadores ao 

trabalhar nesta abordagem, 

 

Ressaltam a natureza socialmente construída da realidade, íntima relação entre o 

pesquisado e o que é estudado; e as limitações situacionais que influenciam a 

investigação. Esses pesquisadores enfatizam a natureza repleta de valores da 

investigação, buscam soluções para as questões que realçam o modo como a 

experiência social é criada e adquire significado. (op. cit., p.23). 

 

Desta forma, a pesquisa qualitativa possibilita a obtenção de dados em contato 

direto com a realidade pesquisada e a relação dos sujeitos com a situação. Tem como 

característica a valorização dos processos, não somente dos produtos e uma preocupação em 

desenhar a perspectiva dos participantes (BODGAN E BIKLEN, 1994). 

Em função da necessidade de investigar as concepções dos professores e a forma 

como eles organizam o processo de alfabetização buscando atender às diferenças em sala, 

considerando ainda os seus saberes, adotou-se o método de História de Vida. 

Atreladas à abordagem qualitativa, observamos as metodologias de cunho 

biográfico. Essas metodologias têm por característica a análise do processo de reconstrução, 

através da memória, da história dos sujeitos participantes da pesquisa através de suas 

narrativas. 

Dentre as pesquisas de cunho biográfico, podemos destacar os métodos de: 

História Oral, Biografia, Autobiografia e História de Vida. Todas possuem como elemento 

comum a perspectiva da narrativa, contar a história, de rememorar os processos que 

constituíram a vida e as relações sociais e culturais, no entanto, cada uma delas possui 

características e procedimentos técnicos diferenciados (CAMPOS, 2004). 
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O método de História de Vida tem sua origem na sociologia, sendo Thomas e 

Znaniecki (1918) os precursores na utilização deste procedimento que foi se disseminando e 

ganhando novas características dentro do próprio campo da sociologia e mais tarde da 

antropologia e psicologia. Possui como características centrais a relação de confiança que é 

possível de se estabelecer entre pesquisador e sujeito, a condução ética pelo pesquisador, de 

modo a respeitar as narrativas com o léxico próprio utilizado pelo participante, e, finalmente, 

a relação entre a história de vida individual e a forma como ela se articula ou representa a 

dimensão social e cultural de determinado grupo num movimento de intersecção (SOARES, 

1994). 

Através da História de Vida é possível perceber os elementos recorrentes quando 

realizamos a intersecção do individual com o social, pois “[...] permite que elementos do 

presente fundam-se a evocações passadas. Podemos, assim, dizer, que a vida olhada de forma 

retrospectiva faculta uma visão total de seu conjunto, e que é o tempo presente que torna 

possível uma compreensão mais aprofundada do momento passado” (PAULILO, 1999, p. 13). 

Para Becker (1994), a história de vida atribui sentido à noção de processo. 

Quando lidamos com os professores e a constituição dos saberes que orientam determinadas 

práticas, como alfabetizar num contexto de diferenças, é imprescindível compreender que as 

coisas não são como são de forma estática e determinante, e sim que houve um processo 

formulado na própria historia de vida dos sujeitos, baseado em diferentes fatores que os 

levaram a fazer escolhas, assumir determinadas posturas. 

O olhar individual a respeito de um fenômeno que é coletivo é útil, no sentido em 

que nos possibilita analisar aspectos da subjetividade da constituição de um fenômeno já 

bastante explorado (como no caso da alfabetização). A experiência individual permite 

conjeturar sobre o modo como as pessoas experimentam o processo. 

A História de vida permite que o pesquisador adentre a uma realidade que está 

além do sujeito que narra. É possível compreender mais do que histórias isoladas de 

indivíduos, é possível perceber o universo social e cultural do qual ele faz parte, como esse 

universo interfere em sua vida e como, a partir de suas ações, também é capaz de interferir e 

reconstruir elementos culturais de seu grupo. Ao analisarmos a perspectiva das docentes a 

respeito das concepções de alfabetização nos últimos anos e como estas interferiram em seu 

fazer, estaremos permitindo a visão do todo que compõe o fenômeno a partir de olhares 

individuais e intercruzados. 

As características particulares do método de História de Vida somam-se aos 

interesses desse estudo, uma vez que buscamos através da noção dos processos investigar 
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concepções e formas de organização do trabalho docente em alfabetização no contexto das 

diferenças, tendo como referência os saberes docentes. 

Portanto, levando em consideração o objeto de estudo e os objetivos desta 

pesquisa, o foco de análise na história de vida se dará na busca da relação possível de 

estabelecer entre as concepções pedagógicas dos professores e as práticas pedagógicas para 

atender metodologicamente às diferenças. 

As práticas de ensino não podem ser vistas à parte daqueles que as praticam. Os 

professores são os grandes protagonistas das mudanças, uma vez que é na sala de aula onde se 

concretizam as tematizações e normalizações do ensino. Por isso, a atenção dispensada a essa 

abordagem científica atualmente. “Encontramo-nos diante de uma mutação cultural que, 

pouco a pouco, faz reaparecer os sujeitos face às estruturas e aos sistemas, a qualidade face à 

quantidade, a vivência face ao instituído” (NÓVOA, 2000, p. 18). 

Se hoje os meios acadêmicos e políticos defendem uma prática alfabetizadora que 

leve em consideração as diferenças, é na ação docente que ela tomará forma, não 

necessariamente a forma idealizada, mas a forma como foi assimilada e ressignificada pelo 

professor no curso de sua história enquanto pessoa e profissional, dimensões inseparáveis dos 

sujeitos. Esse olhar dá sentido à noção de processo. 

Desta forma, podemos destacar o caráter democrático do método de História de 

Vida uma vez que permite ouvir do próprio sujeito sua perspectiva a respeito de determinado 

evento social e da forma como ele interfere em sua vida, implica ainda em “dar voz àqueles 

cujo discurso foi calado [...]” (PARANÁ, 1996, p. 317). 

 

4.1 Caracterizando a rede de ensino 

 

A pesquisa foi realizada no município de Salvador, no Estado da Bahia. 

Atualmente, a secretaria passa por um estado de reformulação pedagógica, com a implantação 

do programa “Todos pela Escola”. Este programa consiste numa parceria entre Estado, 

municípios e sociedade, com o objetivo de garantir a todos os estudantes da escola pública o 

direito de aprender. 

Para melhorar a qualidade da educação pública, estabeleceu-se um “pacto” que 

integra as redes estaduais e municipais agregando esforços colaborativos no atendimento às 

crianças em processo de alfabetização, através de uma efetiva intervenção pedagógica para 

corrigir dificuldade dos alunos desde o início do ano letivo e, assim, assegurar o sucesso em 

seu processo educativo. 
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A principal meta do “pacto” é alfabetizar todas as crianças até os oito anos de 

idade. Para atingir tal meta, o governo disponibiliza material didático para as turmas de 

primeiro ano do ensino fundamental e formação para os professores alfabetizadores. Na 

proposta, o município se compromete ainda a oferecer reforço escolar e compor ambientes de 

leitura. 

A necessidade do “pacto” pela alfabetização baseia-se nos baixos números 

divulgados pelo Ideb, que demonstram a precariedade da aprendizagem das crianças em 

escrita e leitura no estado da Bahia. Os governos do Estado e município acreditam que nesse 

regime colaborativo poderão atingir mais rapidamente as metas para o Ideb de 2021. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Salvador, dentre os 

compromissos assumidos para efetivação do programa estão: alfabetizar as crianças e 

extinguir o analfabetismo escolar; fortalecer a inclusão escolar e ampliar o acesso à educação; 

combater a repetência e o abandono; inovar e diversificar os currículos escolares; valorizar e 

garantir a formação dos professores alfabetizadores. 

Esta contextualização se faz necessária, uma vez que o material do “pacto” 

representa o principal recurso didático no desenvolvimento do trabalho em linguagem escrita 

para a maioria das professoras do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal 

atualmente. 

 

4.2 O cenário da pesquisa 

 

A escola desenha-se como o local onde a observação e o levantamento de dados 

serão desenvolvidos, compondo o campo de investigação, aqui compreendido como “[...] o 

recorte espacial que corresponde à abrangência em termos empíricos, do recorte teórico 

correspondente ao objeto de investigação” (MINAYO 2004, p. 105). 

A pesquisa foi realizada em três escolas do município de Salvador - BA, entre os 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. Todas estão situadas na “regional centro”, 

denominação dada pelo município às escolas que estão na região central da cidade. Os nomes 

das escolas não serão divulgados nesta pesquisa, como forma de preservação da identidade 

dos envolvidos. Serão denominadas como mostra o quadro a seguir. 

 

 

 

 



57 

 
Quadro 01 – Contexto de realização da pesquisa 

ESCOLA PROFESSORAS PARTICIPANTES  

Escola 1 P1 – P3 

Escola 2 P2 – P4 

Escola 3 P5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A escolha das escolas obedeceu a alguns critérios pré-estabelecidos pela 

pesquisadora. Todas as escolas possuíam o Ciclo de Aprendizagem I, que compõe um dos 

dois segmentos do Ensino Fundamental, compreendendo os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental na cidade de Salvador. Cada escola tinha ao menos duas turmas do primeiro 

ano. Sendo que na Escola 3 somente uma professora participou da pesquisa. 

Outras características foram observadas na escolha das escolas. Promover 

atividades de planejamento com periodicidade semanal ou quinzenal, nas quais os professores 

tivessem a possibilidade de organizar suas aulas e fazer a escolha das atividades. Outro 

critério importante diz respeito ao projeto político pedagógico (que será chamado a partir 

daqui de PPP), onde os perfis, propostas, encaminhamentos e ações estivessem explicitados e 

definidos, assim como uma proposta para o ensino da língua. Este critério fez-se necessário 

no sentido de analisar se a ação dos professores e as diretrizes institucionais caminhavam 

conjuntamente. 

As três escolas onde a pesquisa foi realizada enquadravam-se neste perfil, sendo 

que em uma delas o PPP estava em fase de finalização de sua elaboração. O acesso às escolas 

se deu por meio de autorização e encaminhamento por escrito da Secretaria Municipal de 

Educação. Dessa forma, a pesquisadora pôde se inserir na escola e iniciar os primeiros 

contatos com os sujeitos da pesquisa. Essa aproximação se deu inicialmente com a equipe 

gestora que, recebendo bem a proposta, marcou um encontro com as professoras para que os 

objetivos da pesquisa fossem transmitidos e, assim. elas pudessem decidir pela participação. 

Todos recepcionaram tranquilamente a pesquisa. 

Antes de realizar a pesquisa em sala, houve uma aproximação do ambiente 

escolar, para conhecer suas especificidades, estrutura e o contexto geral no qual as professoras 

estavam inseridas e desenvolviam suas práticas alfabetizadoras. Essa aproximação inicial 

possibilitou levantar alguns dados sobre as características das escolas que serão descritos a 

seguir.  

 

 



58 

 

4.2.1 A escola 1 

 

A escola 1, como dito anteriormente está situada no centro, mais especificamente, 

no coração da cidade de Salvador. O prédio onde funciona a escola é de propriedade do 

governo e funciona como escola há mais de 20 anos. Até o ano de 2008, funcionava como 

escola estadual, mas com a municipalização do Ensino Fundamental, passou a integrar o 

quadro das escolas municipais oferecendo matrícula do 1º ao 5º ano. A escola possui também 

duas turmas de Educação Infantil. As crianças que frequentam a escola são moradoras do 

entorno do bairro e em sua quase totalidade pertencem a classes menos favorecidas 

economicamente. 

Em 2012 estavam matriculados na escola aproximadamente 300 alunos, 

distribuídos em 7 salas, nos turnos matutino e vespertino. Compõem o quadro da escola 8 

professores, sendo que todos são efetivos. A escola está situada num local bem arejado e 

iluminado, com uma área externa privilegiada. Os professores têm à disposição equipamentos 

como aparelho de som e de TV. Mas como não há uma sala específica para a utilização 

destes, precisam agendar e utilizar em suas próprias salas. Não há uma biblioteca na escola. 

Os livros são disponibilizados na sala, cada professor organiza a seu modo o material de 

leitura. É possível encontrar ainda jogos e outros materiais nas salas. 

As salas das professoras participantes (P1, P2) são pequenas, não possibilitando 

muita mobilidade dos móveis, no entanto, são bem organizadas e os materiais de uso da 

professora e das crianças posicionados de forma acessível. Há um inconveniente nas salas 

onde ocorreu a pesquisa, pois elas dão acesso a outras salas e por isso era comum crianças que 

não pertenciam à turma transitando por ela no início das aulas. As salas estavam equipadas 

com um mobiliário adequado para crianças de 6 anos, reunindo quatro crianças em cada mesa. 

A equipe gestora era composta por Diretora, vice-diretora e coordenadora 

pedagógica. Os planejamentos eram realizados quinzenalmente às sextas-feiras. De acordo 

com as diretrizes do PPP e as diretrizes municipais, a escola estava fundamentada 

teoricamente numa perspectiva construtivista e sociointeracionistas. 

No planejamento das atividades para alfabetizar, os professores utilizavam como 

aporte o material do Pacto pela Alfabetização. É utilizada uma das salas de aula para reunir os 

professores para o planejamento. 
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4.2.2 A escola 2 

  

A escola 2 é composta de 5 salas. Há duas turmas de 1º ano, sendo uma pela 

manhã e outra à tarde, com professoras diferentes (P3, P4), uma sala de 2º ano e outra do 3º 

ano. A escola atende ainda crianças da Educação Infantil, sendo que uma turma de 5 anos pela 

manhã e uma turma de 4 anos pela tarde. 

A escola tem aproximadamente 200 alunos matriculados. São 6 professoras do 

quadro efetivo. Compõem a equipe ainda uma diretora, uma coordenadora e uma auxiliar de 

coordenação. 

Pôde ser observado durante a pesquisa que a escola não possui uma boa estrutura 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, apesar de ter passado recentemente por 

uma reforma. O prédio é uma casa adaptada. O local é escuro e para ter acesso às turmas é 

necessário passar por dentro da turma da Educação Infantil. As salas do 1º e do 3º ano 

também são integradas. Para irem ao banheiro, por exemplo, as crianças do 3º ano passam 

pela sala do 1º ano, isso ocorre com alguma frequência, o que dispersa com facilidade as 

crianças de suas atividades. Outro inconveniente são as cadeiras de braço grandes demais para 

as crianças de 6 anos. 

Outro problema detectado na estrutura é o barulho decorrente da proximidade das 

salas. Não há espaço para brincar, apenas um quadrado de poucos metros, por isso mesmo 

somente são possíveis no máximo duas turmas de cada vez durante o recreio, sendo que 

enquanto as crianças de outras turmas brincam fica bastante difícil dar continuidade às 

atividades, em decorrência do barulho. 

Um espaço privilegiado nessa escola é a biblioteca; nela estão organizados livros 

e jogos. Esta sala também é um importante recurso utilizado pelas professoras alfabetizadoras, 

já que é nela que as docentes reúnem semanalmente alguns alunos para realização de 

atividades específicas de linguagem escrita. Enquanto a professora permanece na biblioteca 

com os alunos que precisam consolidar algumas aprendizagens no processo de alfabetização, 

os demais permanecem na sala com a coordenadora ou auxiliar de coordenação realizando 

outras atividades. 

As atividades de planejamento são realizadas quinzenalmente. Há um primeiro 

momento com a coordenação e direção e um segundo momento para a escolha das atividades. 

Neste segundo tempo, as professoras podem se agrupar ou realizar individualmente seu plano. 

Assim como as demais escolas da rede, os professores utilizam como referência as atividades 
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do pacto pela alfabetização. O PPP da escola está em fase de finalização. Em algumas 

reuniões de planejamento são discutidas questões referentes à elaboração do documento. 

 

4.2.3 A escola 3 

 

Está situada numa área nobre de Salvador e ocupa o espaço no subsolo de uma 

Igreja Católica. Há um convênio entre a paróquia e a rede municipal de ensino. São 4 salas 

disponibilizadas, sendo que uma é do 1º ano do ensino fundamental, com duas professoras em 

turnos opostos. No total, 5 professoras efetivas são lotadas na escola, que conta ainda com 

diretora, vice-diretora e uma coordenadora, que na época da realização da pesquisa era recém 

chegada. 

Com relação à estrutura física, a escola não oferece um espaço favorável para o 

desenvolvimento das aprendizagens. As salas são pequenas, e assim como nas demais escolas 

as crianças precisam passar por outras salas para terem acesso às suas. A turma do 1º ano fica 

numa sala ao fundo de todas, sem nenhuma luz natural. As lâmpadas e ventiladores precisam 

ficar ligados o tempo inteiro e no espaço não cabe mais que quinze cadeiras de braço, além da 

mesa da professora e um armário. Os livros e jogos também estão organizados no espaço da 

sala, já que não há uma biblioteca. 

É utilizada uma das salas de aula para realização dos planejamentos, que é 

conduzido inicialmente pela coordenadora ou diretora para em seguida as professoras 

seguirem com seus planejamentos individuais. A escola também adota o pacto pela 

alfabetização, apesar da professora do 1º ano (P5) não utilizá-lo com regularidade como 

referência para definir suas atividades.  

   

4.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

Cinco professoras do 1º ano do Ensino Fundamental fizeram parte desta pesquisa. 

Para Minayo (1994), em pesquisa qualitativa a preocupação não está na quantidade da 

amostra, mas na necessidade de maior aprofundamento e abrangência das questões 

investigadas. Por isso, foi escolhida a amostra de cinco professoras. Como a realidade a ser 

pesquisada não pode ser quantificada, julga-se suficiente este número de professores, uma vez 

que as análises se darão em virtude dos processos. 

Para selecioná-las, alguns critérios foram estabelecidos: pertencer ao quadro 

efetivo da instituição; possuir o curso superior completo em pedagogia; atuar em turmas de 
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primeiro ano fundamental há pelo menos cinco anos; participar ou já ter participado de cursos 

de formação continuada que abordassem questões voltadas para alfabetização e linguagem 

escrita e letramento; demonstrar desejo e disponibilidade em participar da pesquisa. 

É comum nas escolas públicas brasileiras uma constante rotatividade de 

professores, o que pode comprometer a continuidade do trabalho e as relações estabelecidas 

com a turma e colegas, dificultando a construção de uma identidade e de um sentimento de 

pertencimento ao grupo, podendo comprometer a qualidade do ensino. Por isso, nesta 

pesquisa optou-se por professores que compunham o quadro efetivo, dos quais se espera uma 

maior socialização de práticas, a constituição de vínculos e a formação de modos de fazer 

didático que respondam às necessidades das crianças da instituição. 

A formação em pedagogia é considerada importante, pois esta contribui para a 

composição dos saberes docentes. Os conhecimentos oriundos de diversas fontes, adquiridos 

na universidade integram-se à prática docente somando-se a outros saberes construídos 

(TARDIF, 2011). Por isso, pressupõe-se que a formação inicial dos professores pode também 

oferecer-lhes subsídios para pensar sobre sua prática e transformá-la, colaborando para a 

escolha de ações mais conscientes. 

O tempo de atuação em turmas de primeiro ano do ensino fundamental foi aqui 

definido utilizando como parâmetro o trabalho desenvolvido por Tardif (2011) sobre saberes 

docentes e formação profissional. Para este autor, do primeiro ao quinto ano de profissão os 

professores adquirem a experiência fundamental para o exercício do magistério e, entre o 

terceiro e sétimo ano de trabalho, vivenciam o momento de “estabilização e consolidação” no 

qual o professor passa a se sentir mais seguro em relação ao seu trabalho, ganha o 

reconhecimento da comunidade escolar e passa a dominar as especificidades do seu trabalho 

demonstrando um maior equilíbrio profissional. 

Por isso, acredita-se que o professor em exercício há pelo menos cinco anos em 

turmas de alfabetização, já tenha dominado a pragmática de uma sala de aula com crianças de 

seis anos. Somente uma professora na pesquisa possui menos de cinco anos em turmas de 1º 

ano. A professora P2 está completando este ano quatro anos de experiência nessa turma. 

O critério a respeito da participação em cursos de formação continuada abordando 

temáticas relacionadas à alfabetização, linguagem escrita e letramento, entendeu-se necessário 

por constituir após a formação inicial um espaço para conhecer, de forma mais aprofundada, 

autores, conceitos, abordagens e experiências nessa área que possam contribuir de alguma 

forma para o redimensionamento e ampliação do campo de trabalho, pois como afirma Lerner 
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(2002), apesar de a capacitação não ser condição suficiente para mudanças efetivas na prática, 

é condição necessária para a transformação nas propostas didáticas. 

Na aproximação com as docentes, foi apresentada a pesquisa e o seu processo, 

assim como um termo de consentimento (Anexo B) assegurando a preservação das 

identidades e divulgação dos dados para fins estritamente acadêmicos, por isso mesmo nesta 

pesquisa elas serão denominadas de P1, P2, P3, P4, P5. 

As professoras compreenderam os objetivos da pesquisa e demonstraram o desejo 

de participar como colaboradoras. Com a utilização de um questionário (Anexo C) preenchido 

pelas docentes contendo informações sobre seus dados pessoais, profissionais e sobre sua 

formação, foi possível traçar um perfil das professoras: 

 

Quadro 02 – Perfil das professoras colaboradoras 

PROFESSORAS PERFIL  

 

 

 

P1 

Tem 48 anos. Sua formação inicial é em magistério e graduação em Pedagogia. 

Possui duas especializações, a primeira em História e Cultura Afro-Brasileira e 

a segunda em Alfabetização e Letramento. Nos últimos três anos fez quatro 

cursos de aperfeiçoamento na área de linguagem escrita, totalizando mais de 200 

horas. Participou, em 2012, da formação do Pacto pela alfabetização. Está há 18 

anos no magistério, sendo que destes 5, em turmas de alfabetização. Possui uma 

jornada de 40 h no município. 

 

 

 

P2 

Tem 36 anos. Formação inicial em magistério e graduação em Pedagogia. Já 

possui uma especialização em Cultura Africana e Afro-Brasileira e está com 

uma especialização em Educação Infantil em andamento. Possui dois cursos de 

aperfeiçoamento na área de alfabetização que somam mais de 100 horas. 

Participou em 2012 da formação do Pacto pela alfabetização. São 9 anos de 

magistério e destes 4 em turmas de alfabetização. Possui uma jornada de 40 h no 

município, sendo 20 h numa turma do 1º ano e 20 h numa turma de Educação 

Infantil.   

 

 

 

P3 

Tem 32 anos. Formação inicial em magistério e graduação em Pedagogia. Tem 

duas especializações, sendo a primeira em Educação Infantil e a segunda em 

Alfabetização. Nos últimos dez anos, participou de muitos cursos de 

aperfeiçoamento na área de linguagem escrita como PROFA, Pró-Letramento, 

entre outros oferecidos pela rede municipal. Em 2012, participou da formação 

do Pacto pela alfabetização. Tem 13 anos de magistério, sendo que 11 em 

turmas do 1º ano. Possui uma jornada de 40 h no município, em duas escolas 

diferentes.  

 

 

Tem 49 anos. Formação inicial em magistério e graduação em Pedagogia. É 

especialista em Psicopedagogia. Participou do PROFA e, nos dois últimos anos, 
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P4 

também de outros cursos promovidos pela rede na área de alfabetização. 

Participou em 2012 da formação do Pacto. Tem 22 anos de magistério, sendo 

que destes, 7 em turmas de 1º ano. Possui uma jornada de 40 h no município, 

em duas escolas diferentes.    

 

 

 

P5 

Tem 51 anos. Formação inicial em magistério. Possui duas graduações. A 

primeira, em Pedagogia e a segunda, em Letras. Também são duas as 

especializações: Neurociência e Língua e Literatura. Participou em 2012 da 

formação do Pacto. Tem 27 anos de magistério, sendo que os últimos 6 em 

turmas de alfabetização. Possui uma jornada de 60 h, sendo 20 h no município e 

40 h no estado. A professora também lecionou para crianças no exterior por 

alguns anos.   

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

  

A organização do Quadro 2 busca evidenciar as experiências das professoras na 

área do ensino da linguagem escrita sobretudo com as crianças do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, além da busca pessoal das mesmas pela formação que dê suporte à sua prática. 

Todas têm a formação em Pedagogia, mas as especializações e cursos de 

aperfeiçoamento apontam para uma necessidade de aprofundar os estudos na área específica 

em que operam no momento. Três professoras possuem especialização na área específica de 

linguagem escrita, e duas em outras áreas da educação. As cinco buscam cursos de 

aperfeiçoamento da área de alfabetização, sendo que nos últimos 5 anos participaram de pelo 

menos três cursos. 

É um grupo experiente com uma média de idade de 43 anos e uma média de 17 

anos atuando no magistério. 

Considerando o ciclo de vida profissional dos professores descrito por Huberman 

(1992) ao estudar a carreira docente, compreendemos que todas já passaram pela primeira 

fase denominada de “sobrevivência” e “descoberta”. Nessa fase, os professores ainda 

inexperientes, vivem as angústias e frustrações do confronto com a realidade, ao mesmo 

tempo em que há um entusiasmo pela tarefa com a qual se comprometem, a responsabilidade 

a que se impõem. 

 Entendemos que estas professoras estão ou já passaram pela fase de 

“estabilização” que, para Huberman (2000), seria o comprometer-se em definitivo com a 

profissão docente, ou seja, é passar a ser reconhecido por si e pelos outros como um professor, 

mesmo que futuramente o professor venha a fazer outras escolhas profissionais. 

Somente uma professora atua em turmas de alfabetização desde o início de sua 

carreira, as demais foram se aproximando das crianças do 1º ano por motivos diversos que 
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serão descritos em outro capítulo. Levando em conta o tempo de “estabilização e 

consolidação”, apresentado por Tardiff (2011), podemos inferir que com uma experiência 

média de cinco anos em alfabetização as docentes já contam com uma relativa segurança no 

desempenho de sua função. 

Com relação à jornada de trabalho, verificamos que quatro professoras possuem 

40 horas no município, sendo que somente duas trabalham na mesma escola nos dois turnos. 

Ainda assim, P2 divide-se entre uma turma do 1º ano e uma turma de Educação Infantil. As 

outras duas professoras (P3, P4) dividem sua carga horária entre duas escolas, no turno 

matutino e vespertino. Somente P5 possui 60 h, destas 20 h são no município na turma do 1º 

ano e as outras 40 h são no Estado onde ela leciona a disciplina de língua portuguesa. 

Apesar dos aspectos em comum, como o fato de estarem lecionando no 1º ano do 

Ensino Fundamental, possuírem uma jornada extensa de trabalho e no ano de 2012 terem 

participado de mesmo curso de formação, o Pacto pela alfabetização, as professoras possuem 

muitas singularidades e particularidades que contribuíram para o desenho de sua história 

como docente ao longo dos anos. Estas singularidades serão evidenciadas no decorrer das 

análises.   

 

4.3.1 Situando os alunos na pesquisa 

 

Apesar do foco de análise dessa investigação ser o professor, é necessário 

contextualizar para quem seu trabalho está direcionado. Em favor disso, um breve perfil das 

crianças que frequentavam as três escolas será traçado. Quem são esses alunos? Quais os 

interesses apresentados por eles? De que forma se comportam e em que nível estão no 

processo de aquisição da linguagem escrita? Essas foram algumas questões possíveis de 

serem respondidas através da observação e entrevistas com as professoras. 

De acordo com o perfil socioeconômico descrito pelas escolas, a maior parte dos 

alunos faz parte da classe D e E. Salvador é uma cidade de muitos contrastes, próximo às 

áreas nobres é possível ver áreas de invasão ou favelização. As escolas estão em uma área 

considerada nobre na cidade, no entanto, as crianças moram nas periferias dessas áreas ou são 

filhos de trabalhadores do entorno. 

Não há um perfil único de família, há famílias nucleares e famílias uniparentais. É 

muito comum, no entanto, a ausência da figura paterna e crianças cuja educação é delegada 

aos avós. Há registro de crianças que no turno oposto realizam algum tipo de atividade 
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remunerada. Ainda segundo os dados das escolas, o índice de escolaridade é baixo entre os 

pais e responsáveis pelos alunos com grande ocorrência de pais e avós analfabetos. 

A maioria das crianças se relaciona bem com os professores e colegas, mas assim 

como em outros espaços sociais, há na sala presença de conflitos e agressividade de alguns 

alunos. De acordo com as professoras, os alunos se interessam por atividades que envolvam 

brincadeiras, músicas, jogos e tecnologia. A maior parte das crianças frequenta regularmente 

as aulas, mas em todas as salas onde a observação foi realizada houve relato de crianças com 

um número considerável de faltas, o que para as professoras compromete a progressão da 

aprendizagem. Dentro da sala, é possível perceber diferentes perfis rotulados pelas 

professoras como: tímidos, conversadores, agressivos, brincalhões, concentrados, dispersos, 

interessados e desinteressados. 

As professoras fazem uma avaliação diagnóstica assim que inicia o ano letivo. 

Pelo resultado dessa diagnose, a maior parte das crianças chega ao 1º ano do Ensino 

Fundamental no nível pré-silábico. Um pequeno grupo de crianças encontra-se no nível 

silábico e muito raramente crianças já chegam silábico-alfabéticas ou alfabéticas, somente 

dois casos foram registrados entre as cinco professoras que fizeram parte da pesquisa. As 

professoras reconhecem que as crianças possuem experiências diversificadas com a 

linguagem escrita. É frequente a queixa de que as crianças não fazem as tarefas enviadas para 

casa. 

Esses são os alunos reais, para quem as professores planejam suas atividades e 

direcionam sua prática.  

 

4.4 Os instrumentos de coleta de dados 

  

A coleta de dados se deu por meio da observação da prática pedagógica, de 

entrevista narrativa e entrevista de explicitação, de um questionário para descrição de dados 

pessoais e do diário de campo construído pela pesquisadora durante o processo de inserção. 

Por se tratar de uma pesquisa de abordagem qualitativa realizada na área de educação, 

entende-se que os instrumentos ora mencionados ofereceram subsídios para a coleta de dados 

de modo a captar a interação dinâmica entre os sujeitos e a realidade pesquisada. 

A seguir, passa-se a definir cada instrumento e sua forma de utilização nesta 

pesquisa. 
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4.4.1 A observação 

 

A observação possibilita ao pesquisador alcançar determinadas feições da 

realidade, por esse motivo foi escolhida como um dos instrumentos desta investigação. Para 

LAKATOS (1996, p. 190), “[...] a observação é uma técnica de coleta de dados para 

conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar”. 

A observação ocorreu em duas situações da dinâmica escolar: nos momentos de 

planejamento pedagógico e na sala de aula acompanhando a prática pedagógica das 

professoras escolhidas em situação de ensino da linguagem escrita. 

Esta pesquisa tem a intenção de conhecer concepções e formas de organização do 

trabalho pedagógico com a linguagem escrita no contexto das diferenças. No momento do 

planejamento, os professores se reúnem para fazer escolhas. Essas escolhas estão baseadas em 

suas crenças pedagógicas norteando o delineamento do plano de aula. Por isso mesmo, este 

pode ser um momento revelador para o pesquisador. 

O planejamento pedagógico é um momento privilegiado que “reflete a capacidade 

que o professor possui para planejar situações de ensino e aprendizagem” (MAURI e SOLÉ, 

1996, p. ??). Pode ser considerada a situação escolar em que o professor realizará a seleção, 

organização e definição das rotinas que serão postas em prática no momento da aula. Destas 

escolhas decorrerá a atuação e as interações estabelecidas em sala com os alunos. 

Por isso, a necessidade de observar o planejamento que antecedeu aos dias de 

inserção da pesquisadora em sala de aula com os sujeitos escolhidos. Foi observado um 

planejamento de cada professor. Estes ocorriam de modo parecido em todas as escolas. Era 

dividido em dois momentos: no primeiro, os professores tinham um período com o 

coordenador e/ou diretor para informes, tomadas de decisões quanto a eventos e a leitura de 

algum texto pedagógico. 

No segundo momento, os professores podiam seguir para as suas salas ou 

permanecer na mesma para a seleção das atividades da quinzena. As atividades, nesta 

pesquisa, são entendidas como os recursos e dispositivos didáticos utilizados pelos 

professores para construir as habilidades em linguagem escrita, podem ser compreendidas 

quanto a forma: atividades digitadas, atividades do livro, jogos pedagógicos etc.; ou quanto a 

organização: individual, em duplas, em grupo. 
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Alguns professores preferiam permanecerem sozinhos em suas salas para planejar, 

outros se agrupavam em duplas ou trios. Essa reunião se dava mais por afinidade, não era algo 

planejado em função da proximidade das turmas ou por interesses pedagógicos em comum. 

Como atualmente as escolas fazem parte do Pacto pela Alfabetização na Idade 

Certa, ao planejar as atividades de linguagem escrita, os professores utilizam como principal 

recurso as diretrizes do programa, os livros destinados ao professor e o caderno de atividades 

dos alunos. Baseavam-se ainda nas habilidades selecionadas para serem trabalhadas no 

trimestre. Estas habilidades estão descritas numa caderneta fornecida pela Secretaria 

Municipal de Educação. Nela, além das habilidades exigidas para trabalhar em cada ano/ciclo, 

os professores contam com um espaço para realizar os registros dos processos e evolução de 

cada aluno. 

É nesta caderneta também que são elaborados três relatórios anuais: o primeiro é 

um diagnóstico com informações sobre como o aluno chegou ao professor, seu nível de 

desenvolvimento inicial. Os outros dois relatórios são elaborados ao final de cada semestre 

com o indicativo da evolução dos alunos. 

A observação neste momento teve como base o Quadro de Observação do 

Planejamento (Anexo E). Tal quadro inspira-se nos critérios de “metas do planejamento” do 

grupo Ceale (Centro de alfabetização, leitura e escrita FaE/UFMG). As metas foram 

publicadas nos cadernos 6, “Planejamento da Alfabetização”, que compõem a coleção 

“Instrumentos de Alfabetização”. A coleção é formada ainda por outros sete cadernos que 

objetivam colaborar para a organização do trabalho pedagógico focando nos três primeiros 

anos do ensino fundamental. O cadernos 6 propõe a discussão sobre como preparar o trabalho 

na escola e em sala de aula visando a alfabetização e letramento. 

Pela orientação do quadro, foi possível perceber se havia uma escolha intencional 

do professor ao decidir sobre cada atividade e sua finalidade. A Tabela 01 resume a finalidade 

das atividades planejadas no período de observação. São 25 atividades, sendo 5 de cada 

professor. 

Tabela 01 – Critério para seleção das atividades/habilidades 

CRITÉRIOS 25 ATIVIDADES OBSERVADAS 

Introduzir 0% 

Retomar/ Trabalhar sistematicamente 88% 

Consolidar 12% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 
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As atividades escolhidas para desenvolver as habilidades selecionadas para o 

trimestre visavam em sua maioria retomar/trabalhar sistematicamente. A justificativa das 

professoras para a não introdução de novas habilidades foi por estar em fase de finalização do 

ano letivo. As professoras identificaram a necessidade de retomada do trabalho com algumas 

habilidades. 

Em se tratando de crianças do 1º ano que estão iniciando seu processo sistemático 

de alfabetização, algumas habilidades necessitarão serem retomadas nos anos subsequentes, 

por isso não serão consolidadas neste primeiro momento. Isso justificaria o baixo número de 

atividades/habilidades a serem consolidadas. 

Entre as atividades/habilidades que foram retomadas e trabalhadas 

sistematicamente estavam: leitura de texto de diferentes gêneros, reconhecimento de alguns 

gêneros literários, localização de informações nos textos, reconhecimento de rimas, escrita de 

textos com auxílio ou autonomamente, reescrita de textos de memória. Entre as 

atividades/habilidades a serem consolidadas estavam aquelas relacionadas a: reconhecimento 

do alfabeto, reconhecimento e escrita do nome próprio, reconhecimento de alguns gêneros 

textuais, reescrita de alguns gêneros que se têm de memória, entre outras.  

A segunda situação de observação ocorreu na sala de aula, logo após a observação 

do planejamento e somente durante as situações de ensino da linguagem escrita. Foram 

observadas cinco aulas com cada uma das professoras, totalizando vinte e cinco aulas 

observadas. As cinco aulas foram observadas num período de duas semanas para cada sujeito, 

totalizando oito semanas de observação em sala de aula. 

As atividades de linguagem escrita eram realizadas sempre no primeiro momento 

do dia, e tomavam todo o tempo anterior ao recreio. Nesse período, as atividades eram 

distribuídas de acordo com os quatro tempos didáticos descrito no material do pacto: 1 – 

tempo para gostar de ler; 2 – tempo leitura e oralidade; 3 – tempo de aquisição da escrita; 4 – 

escrevendo do seu jeito. 
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Foto 01: Cartaz com os tempos didáticos. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

 

Para Lakatos (1996), o procedimento de observação tem um caráter sistemático, 

logo, deve ser consciente, dirigido e ordenado para uma finalidade específica. Para dar a este 

momento de observação um caráter de maior rigor, foi utilizada como referência a Escala de 

observação de práticas pedagógicas diferenciadas (Anexo G), no contexto de realização das 

mediações do ensino da linguagem escrita. 

Esta escala permitiu um maior embasamento no processo de avaliação das 

atividades diferenciadas desenvolvidas pelas professoras observadas. Foi criada a partir dos 

estudos realizados por Wang (1992), Perrenoud (1999), Poulin e Cleary-Bacon (2003). O 

GAD (Gestão da Aprendizagem na Diversidade - UFC) adaptou a escala à realidade das 

escolas e da educação brasileira. 

A escala é constituída de quatro eixos: organizar e dinamizar situações de 

aprendizagem; gerir a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação; implicar os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. Em cada eixo, 

encontramos enunciados relativos a nove estratégias. 

A escala utilizada nessa pesquisa teve como base ainda o trabalho desenvolvido 

por Soares (2011). No total foram investigadas 79 estratégias, aquelas mais relevantes aos 

objetivos dessa pesquisa. 

Cada estratégia foi avaliada levando em consideração quatro conceitos: 1 – 

Ausente: significa que o comportamento ou a atitude não se manifesta ou, ainda, o dispositivo 

não está presente quando deveria estar; 2 – Pouco: significa que o comportamento ou atitude 
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se manifesta raramente ou se manifesta de forma inadequada quando convém que esteja 

presente ou, ainda, o dispositivo de apresenta de forma inadequada ou incompleta; 3 – 

Parcialmente: significa que a atitude ou comportamento se manifesta com uma frequência 

irregular ou de forma parcialmente adequada quando convém que esteja presente ou, ainda, 

que o dispositivo se apresenta de forma parcialmente adequada ou parcialmente completa; 4 – 

Presente: significa que o comportamento ou atitude se manifesta sempre ou quase sempre 

quando convém que esteja presente ou, ainda, o dispositivo se apresenta de forma adequada 

ou completa. 

Com a observação do planejamento e das cinco aulas, pudemos identificar os 

procedimentos didáticos elaborados pelas professoras para atender as diferenças. Permitiu 

ainda confrontar suas concepções com suas práticas. 

As impressões, fatos e fenômenos observados, tanto no momento do planejamento 

quanto na sala de aula, foram registrados no diário de campo. Somente a escola 1 autorizou a 

pesquisadora a tirar fotos nos momentos de observação. As demais escolas alegaram que 

precisariam enviar um comunicado aos pais pedindo autorização, mas até o fim da realização 

da pesquisa a autorização não foi liberada. 

 

4.4.2 As entrevistas 

 

A entrevista foi pensada como um instrumento necessário para realização desta 

pesquisa pelo seu poder de revelar fatos que pertencem à subjetividade dos sujeitos 

pesquisados, assim como um instrumento que permitiu ao pesquisador elucidar e aprofundar 

questões. 

Foram realizados dois tipos de entrevistas em dois momentos distintos: 

1 – Entrevista Narrativa; 

2 – Entrevista de Explicitação. 

A entrevista narrativa é iniciada por uma questão geradora que se refere 

diretamente ao aspecto que se deseja explicitar, por isso a questão precisa ser formulada com 

clareza, deve ser ainda “específica o suficiente para que o domínio experimental interessante 

seja seguido como tema central” (FLICK, 2004, p. 38). 

Acreditamos que os professores constroem suas práticas com base em diversas 

referências como: a trajetória escolar, acadêmica e o ambiente de trabalho, por isso mesmo, 

instigar para 
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[...] que ele organize narrativas destas referências é fazê-lo viver um processo 

profundamente pedagógico, onde sua condição existencial é o ponto de partida para 

a construção de seu desempenho na vida e na profissão. Através da narrativa ele vai 

descobrindo os significados que tem atribuído aos fatos que viveu e, assim, vai 

reconstruindo a compreensão que tem de si mesmo. (CUNHA, 1997, p. 12). 

 

Ao falar sobre sua prática, narrar sobre suas escolhas, os caminhos e as 

motivações que o conduziram ao exercício profissional em uma turma do primeiro ano do 

ensino fundamental, as professoras revelaram em seus enunciados fatos importantes e 

elementos que fundamentam suas concepções de ensino e a percepção que possuem a respeito 

das diferenças que enfrentam diariamente ao lidar com as crianças em sala de aula, 

manifestaram suas representações a respeito da questão. Para Cunha (op. cit.),  

 

Trabalhar com narrativas na pesquisa e/ou no ensino é partir para a 

desconstrução/construção das próprias experiências tanto do professor/pesquisador 

como dos sujeitos da pesquisa e/ou do ensino. Exige que a relação dialógica se 

instale criando uma cumplicidade de dupla descoberta. Ao mesmo tempo que se 

descobre no outro, os fenômenos revelam-se em nós. (grifos do autor). 

  

Desta forma, informações que compuseram o passado apresentam-se num todo na 

narrativa do presente. Ao buscar na memória o que dizer, quais elementos narrar sobre sua 

história, é comum o caráter de seletividade, desta forma, as professoras podem trazer à tona 

determinados aspectos de suas vidas e omitir outros; é a forma como se reconstroem e como 

pretendem ser compreendidas. Entendemos que, nesse processo, as professoras também 

buscam ajustar suas falas às expectativas do interlocutor e em muitos momentos pode 

escolher falar sobre aquilo que acredita que o pesquisador deseja ouvir. 

Para chegar às narrativas, foi preciso considerar alguns aspectos conforme 

designação de Flick (2004): 

 Deixar claro para o entrevistado quais os desígnios da questão, 

deixando que ele fale pelo tempo que achar necessário; 

 Esperar o entrevistado concluir completamente sua fala para que sejam 

realizadas intervenções ou perguntas mais diretas se necessário; 

 A questão gerativa deve ser capaz de manter o foco no aspecto 

biográfico relevante para o problema de pesquisa. 

A entrevista narrativa foi realizada após a aproximação com as professoras e antes 

da observação em sala. As falas foram registradas por meio de gravação de áudio. Os 

enunciados colhidos serviram de base para análise da relação entre as concepções e as práticas 

pedagógicas, considerando que “as apreensões que constituem as narrativas dos sujeitos são a 
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sua representação da realidade e, como tal, estão prenhes de significados e reinterpretações” 

(CUNHA, 2009, p.15). 

As narrativas produziram relatos biográficos sobre as memórias enquanto 

estudantes, as escolhas que conduziram à profissão de docente, o processo de formação, as 

concepções pedagógicas, a percepção de si enquanto profissional, as dificuldades da carreira e 

da sala de aula, entre outros aspectos. Ao proceder à análise do conteúdo das narrativas 

utilizamos como referencial a proposta teórico-metodológica desenvolvida por Poirier, 

Valadon e Raybaut (1999), que sugerem seis etapas que vão da classificação até a 

compreensão dos dados quando se trabalha na perspectiva da história de vida. 

A entrevista de explicitação foi realizada com os cinco sujeitos que participaram 

do momento de observação em sala. O modelo de entrevista de explicitação foi concebido 

para produzir uma verbalização introspectiva detalhada da ação, inclusive ações mentais, a 

posteriori de uma vivência específica (VERMESCH, 1994). As questões abordadas pelo 

entrevistador ajudam o sujeito entrevistado a entrar em contato consigo mesmo, acessar 

conhecimentos implícitos, promover sua verbalização e tomar de consciência de algumas 

situações. 

Este tipo de entrevista possibilita uma flexibilização em seu roteiro e à medida 

que as informações forem sendo emitidas pelo entrevistado, o entrevistador pode intervir no 

sentido de ampliar o esclarecimento sobre a questão. Por isso mesmo, foi realizada ao final de 

cada período de observação, pois nesse tempo já havia dados suficientes que favoreceram 

maiores intervenções por parte da pesquisadora. 

Apoiamo-nos em alguns dados da observação, correlacionando-os com a intenção 

descrita no planejamento e a prática realizada em sala no período de observação para 

subsidiar a elaboração do roteiro das entrevistas de explicitação (Anexo F), possibilitando ao 

professor esclarecer, explicar determinadas situações que eram pertinentes para esse estudo. 

O objetivo da aplicação deste tipo de entrevista neste estudo é elucidar a relação 

que as professoras pensam estabelecer entre suas concepções de ensino da linguagem escrita e 

suas práticas para atender às necessidades das diferentes crianças que possuem em sala. 

Para todos os momentos de entrevista, tentamos criar situações nas quais os 

professores sentissem-se à vontade para falar, para isso, o professor escolheu na escola o 

ambiente onde se sentissem mais confortáveis. Para quatro delas, esse ambiente foi a própria 

sala de aula. Apenas uma escolheu a biblioteca. 
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4.4.3 O Questionário 

 

Com a intenção de levantar informações a respeito da identificação das docentes 

participantes da pesquisa, foi utilizado um questionário (Anexo C) contendo questões 

referentes a dados pessoais e profissionais. 

Para Chizzoti (2006, p. 55), o questionário incide em “um conjunto de questões 

pré-estabelecidas, sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 

pesquisa com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito [...]”. 

Seu uso nesse trabalho se justificou pela necessidade de estabelecer um perfil dos 

professores participantes e obter dados sobre sua formação.   

 

4.4.4 As formas de registro 

 

Foram utilizadas as seguintes formas de registro: diário de campo, gravação em 

áudio, fotografia e filmagem na escola em que o uso desses dois últimos recursos foi 

autorizado. 

O diário de campo foi um instrumento essencial presente em campo em todas as 

incursões desde as observações até as entrevistas. Nele, foram anotadas todas as informações 

julgadas pertinentes, assim como as reflexões e o levantamento de questões, ampliando as 

possibilidades de análise das informações contidas nos outros instrumentos de registro. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, a fim de conservar na íntegra a fala das 

professoras entrevistadas. A transcrição foi realizada logo em seguida, pois dessa forma as 

memórias das falas, do ato e inclusive as reticências que deixaram algo por dizer, ainda 

estavam vívidas para a pesquisadora, facilitando o processo de transcrição e reflexão. Todas 

as falas foram transcritas preservando suas características originais ou, como define Poirier, 

Valladon e Raybaut (1999), o léxico-thesaurus, a terminologia própria à população em seu 

universo particular de discurso. 

A filmagem, na escola em que houve autorização, possibilitou após a saída do 

campo de observação, uma revisão da prática e das atividades desenvolvidas pelas 

professoras, uma análise mais detalhada das ações observadas, captando situações que não 

tinham sido percebidas no momento de inserção no espaço da sala. 
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4.5 Análise e tratamento dos dados 

 

Para que haja rigor em pesquisa científica, faz-se necessário um olhar atento e 

cuidadoso durante o processo de aplicação da pesquisa e, sobretudo, durante o processo de 

organização e análise dos dados, uma vez que eles precisam revelar com fidelidade o que foi 

colhido na inserção. 

Como já dito, para analisamos os dados colhidos no processo empírico, utilizamos 

como referência a proposição de Poirier, Valladon e Raybaut (1999), que trata da teoria e 

prática de pesquisas que se utilizam do método Histórias de Vida. Os autores propõem uma 

técnica de análise de conteúdo das narrativas que se aplica a esse estudo, por valorizar e 

considerar a dimensão subjetiva e os processos. 

As narrativas colhidas na entrevista apresentam um vasto conteúdo carregado de 

informações e percepções. Nesse estudo, ela se apresenta como o instrumento de aproximação 

das histórias de vida das professoras. 

Seguindo as seis etapas sugeridas pelos autores Poirier, Valladon e Raybaut 

(1999), procuramos dar forma a esse conteúdo, sem perder de vista os objetivos definidos 

para a pesquisa. 

O primeiro passo foi classificar e clarificar os dados, estes dois procedimentos 

constituem as etapas iniciais da análise de conteúdo das narrativas. Após a análise dos 

questionários, foi montado o primeiro quadro demonstrativo do perfil profissional de cada 

docente. Em seguida, as entrevistas transcritas foram organizadas e identificadas por tópicos, 

ou seja, cada abordagem emitida pelo professor em sua fala foi subdividida em temas. 

Foram ainda extraídos dados quantitativos dos quadros de observação de práticas 

pedagógicas diferenciadas e da grade de observação do planejamento. O primeiro gerou os 

gráficos que sinalizam a presença ou ausência da prática diferenciada entre as professoras e o 

segundo determinou a finalidade das atividades selecionadas no planejamento (introduzir, 

retomar/trabalhar sistematicamente e consolidar). Com esse procedimento de organização, foi 

possível dar início à análise preliminar. 

As etapas seguintes foram caracterizadas pela leitura e inventário dos dados para 

organização do plano de análise. Para Porier, Valladon e Raybout (1999), essa etapa se 

constitui num momento crucial para a análise, já que desse procedimento é que serão gerados 

e definidos os eixos e indicadores de análise que segmentarão o corpus do estudo. O Quadro 

03 ilustra de que forma foi constituído o plano de análise: 
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Quadro 03 – Plano de análise 

Questões norteadoras  Aspectos incidentes  

 

 

 

Quem são as professoras alfabetizadoras? 

- idade 

- formação 

- formação específica para alfabetizar 

- tempo de serviço 

- tempo de serviço em alfabetização 

- carga horária  

 

 

 

O que sabem as professoras alfabetizadoras? 

- trajetória pessoal 

- trajetória de formação  

- percepção de si e do seu fazer 

- concepção de alfabetização  

- percepção das diferenças 

- tratamento metodológico das diferenças 

 

 

 

 

O que fazem as professoras alfabetizadoras? 

- características da prática alfabetizadora 

- definição das diferenças 

- gestão das aprendizagens no contexto das 

diferenças 

- articulação ser/saber/fazer em alfabetização 

- metodologias utilizadas 

- estratégias utilizadas 

- dificuldades encontradas 

 

 

 

 

Quais indícios denunciam a organização das 

práticas pedagógicas diferenciadas?  

- A busca pelo conhecimento teórico  

- O diálogo com as prerrogativas políticas 

- As trocas no ambiente de trabalho 

- A busca por referenciais  

- A avaliação formativa/reguladora 

- O planejamento como norte 

- A organização do tempo e do espaço nas 

atividades de linguagem escrita 

- Procedimentos diversificados em sala  

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

 

Por meio de um processo minucioso de leitura e releitura das narrativas, 

adentramos as falas das professoras atribuindo-lhes sentido, articulando-as com os demais 

dados colhidos e com os objetivos e questões de pesquisa. Nesse processo, consideramos que 

“o fato da pessoa destacar situações, suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas, 

lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas aparentes contradições podem ser 

exploradas” (Cunha, 1997, p. 13). 
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A partir da organização do Quadro 03, procedemos à exploração desses e de 

outros aspectos, travando o diálogo entre a prática vivida e as concepções teóricas expressas 

nas vivências e sobre as vivências, naquilo que está explícito e no que foi possível à 

pesquisadora inferir.  
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5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO NO CONTEXTO DAS 

DIFERENÇAS: O QUE REVELAM OS DADOS?  

 

O Fenômeno da heterogeneidade caracteriza todos os processos educativos. Sabe-

se hoje que esse é um dos grandes desafios impostos quando se deseja assegurar o direito de 

aprendizagem a todos os alunos. Não basta perceber, assumir ou respeitar as diferenças, é 

necessário tratá-la metodologicamente, didaticamente. Neste caso, há que se criar uma 

atmosfera alfabetizadora que beneficie as aprendizagens levando em consideração esse 

contexto. 

Essa prerrogativa de garantir a aprendizagem da linguagem escrita no contexto 

das diferenças está presente nos discursos produzidos academicamente e nas políticas que 

fundamentam o ensino da linguagem escrita. Como exemplo disso, dentre o material 

elaborado para a formação de professores alfabetizadores do Programa Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), existem quatro cadernos destinados especificamente 

para reflexão e orientação com relação à questão das diferenças no processo de alfabetização, 

demonstrando o interesse governamental em discutir o tema. 

Historicamente, essa é uma dimensão muito nova a ser considerada pelo 

professor, já que, até a década de 1980, a base do ensino nas turmas de alfabetização eram as 

cartilhas, tidas como verdadeiros manuais. Ao professor bastava seguir o passo a passo das 

lições, ensinar a mesma coisa para todos, da mesma forma, esperando os mesmos resultados. 

A partir das discussões a respeito psicogênese da língua escrita e do letramento, 

que geraram a preocupação com os modos de aprendizagens dos alunos, essa questão começa 

a ser considerada metodologicamente. Além das diferenças cognitivas, sabe-se que as crianças 

possuem diferentes histórias de vida, interesses, necessidades e experiências com a língua. 

A prática pedagógica inevitavelmente foi afetada por esse novo conjunto de ideais 

e o professor alfabetizador inicia um processo de experimentação na tentativa de transformar 

em saber escolar o saber científico. Essa transformação tem ocorrido gradativamente, mas não 

sem conflitos, não sem resistência, não sem equívocos. 

Esse quadro se justifica porque a transformação do saber científico em um saber 

prático não ocorre por meio de uma mera adequação ou pela vontade e voluntarismo dos 

professores. Ele ocorre por meio de um profundo processo de reflexão, ação e reflexão. 

Refletir sobre a prática no intuito de transformá-la não é tarefa fácil, ainda mais 

quando percebemos que a escola é um espaço suscetível aos modismos. É possível perceber 

professores adotando determinadas mudanças, não porque elas representam um passo 
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qualitativo em relação ao modelo anterior, mas simplesmente porque essas mudanças são 

novidades, inovações (LERNER, 2002). 

No entanto, não seria correto afirmar que a ação do professor alfabetizador está 

estagnada ou está atrelada apenas a modismos. Nesse caminho entre uma prática tradicional 

de alfabetização e uma prática que considere os sujeitos como indivíduos que têm processos 

de desenvolvimento diferentes e histórias de vida distintas, muitas mudanças podem ser 

observadas. Essas mudanças ocorreram, sobretudo, em decorrência das normalizações, que 

legitimaram o saber científico como válido, fomentando as políticas, os processos de 

formação do professor e a elaboração dos materiais didáticos a serem utilizados em sala de 

aula. 

Portanto, a alfabetização, nessa perspectiva, tem se caracterizado como um objeto 

de saber progressivo, pois não podemos perder de vista que boa parte do que se espera da 

prática do professor está em contradição com sua formação enquanto aluno e o que é 

socialmente validado como referência. 

Os dados da pesquisa revelam que todos os professores passaram por um método 

tradicional de alfabetização enquanto alunos e reconhecem que em algum momento de sua 

prática docente a experiência gerada do “ser aluno” serviu como referência para ensinar. Mas, 

diante do desafio de compreender o processo de ensino sob uma nova abordagem conceitual e 

a necessidade de construir uma pedagogia diferenciada, esses professores se inclinaram a um 

processo de formação e autoformação, ressignificando seus saberes. 

Ao impetrarmos esse estudo, lançamo-nos na tarefa de promover um exame 

crítico e reflexivo da prática docente, distanciando-nos de um julgamento acrítico que 

enquadra o professor ora como vítima, ora como culpado. 

Buscamos ponderar na trajetória de cada professor como se construíram as 

concepções e práticas alfabetizadoras no contexto das diferenças. Empreender a análise a 

partir dessa ótica permite atribuir um valor ao professor nesse processo em que ele se 

apresenta como um sujeito questionador, crítico e capaz de transformar sua prática a partir das 

demandas pessoais e sociais. 

Sendo assim, com base no plano de análise e no problema e objeto da pesquisa 

definimos: 1 – as dimensões relacionadas às categorias de análise propostas e as reflexões 

teóricas que fundamentaram inicialmente a pesquisa; 2 – os indicadores fundamentados no 

que se percebe recorrente, comum e mais significativo entre as professoras. 

Foram definidos três eixos com seus respectivos indicadores como ilustra o 

Quadro 04.  
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Quadro 04 – Dimensões e Indicadores de análise 

Dimensões de análise Indicadores de análise 

 

 

1. A construção da trajetória profissional: 

como se constitui uma professora alfabetizadora? 

1.1 Motivações e percalços na trajetória 

docente 

1.2 A constituição de uma professora: 

implicações da dimensão temporal 

1.3 As tematizações e as normalizações 

influenciando a constituição docente  

 

2. Alfabetização no contexto das diferenças: 

o que fazem as professoras? 

2.1 A articulação entre teoria e prática  

2.2 A gestão das aprendizagens no 

contexto das diferenças 

 

 

3. Entre o ser e o fazer: da representação à 

ação docente 

3.1 Elementos que indicam a opção por 

uma pedagogia diferenciada no 

processo de alfabetização 

3.2 Aspectos necessários a uma prática 

alfabetizadora que atenda às 

diferenças.   

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

 

Denominamos a primeira dimensão de “A construção da trajetória profissional: 

como se constitui uma professora alfabetizadora?”. Esta pergunta visa provocar uma reflexão 

sobre o processo de construção do “ser professor”. Os indicadores elucidam o movimento da 

vida desse profissional que nem sempre decide voluntariamente pela profissão, nem por 

assumir uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, e o aponta como um ser 

historicamente situado. Reflete ainda sobre os fenômenos externos à escola que demandam 

das professoras a busca pela reorientação das práticas. Os relatos a serem apresentados nessa 

sessão traduzem a forma como as professoras compreendem que esse processo ocorreu/ocorre 

em suas histórias de vida e revelam que as práticas possíveis de serem observadas no 

exercício das docentes e os discursos enunciados são constituídos a partir de diferentes 

saberes. 

À segunda dimensão chamamos “Alfabetizar no contexto das diferenças: o que 

fazem as professoras?”. Neste segmento, situamos a prática docente. Analisamos a percepção 

das professoras a respeito da relação entre as teorias e sua prática inferindo a respeito de 

possíveis contradições. Recorremos a alguns elementos da narrativa das professoras em 

comparação com os gráficos gerados a partir da observação das práticas pedagógicas 

diferenciadas na tentativa de ilustrar como a diferenciação ocorre no processo de 

alfabetização das interlocutoras da pesquisa. 
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Na terceira e última dimensão, denominada “Entre o ser e o fazer: da 

representação à ação docente”, destacamos a alfabetização no contexto das diferenças como 

um processo que tem se construído gradativamente, uma vez que nem sempre o que o 

professor assume como discurso ou reconhece como importante consegue traduzir 

automaticamente em práticas satisfatórias e coerentes. Os recortes dos dados revelam que as 

professoras pesquisadas dizem e demonstram estar implicadas na tentativa de redimensionar 

seu fazer. Finaliza apontando os aspectos destacados por elas como necessários a 

implementação efetiva do atendimento pedagógico às diferenças.  

 

5.1 Dimensão de análise I - A construção da trajetória profissional: como “nasce” um 

professor alfabetizador? 

 

Tornar-se professor pressupõe uma longa trajetória. Um professor não se constitui 

a partir do momento em que conclui uma graduação e está apto a exercer a função para a qual 

foi formado. No caso da atividade docente, a formação acadêmica compõe somente uma das 

muitas dimensões que interagem em sua constituição. 

Memórias, escolhas, decisões, renúncias são aspectos que marcam a história de 

vida do professor e diz sobre suas ações. Para Tardif (2002), o profissional da carreira docente 

é o único cuja formação se inicia antes mesmo da escolha da profissão, por toda imersão a que 

ele está submetido na vida enquanto aluno e, como veremos a seguir, a escolha pela profissão 

nem sempre se dá de forma voluntária. 

Os professores carregam as marcas de seu tempo. Fazem história e ao mesmo 

tempo são influenciados e modificados pelos rumos que o seu tempo histórico definem. Estão 

sujeito a interferências externas e exigidos em relação ao redirecionamento de suas práticas 

para atender às tematizações legitimadas pelas diretrizes para educação, mas ainda assim 

imprimem sua marca. 

Do ponto de vista das professoras envolvidas, os dados da pesquisa revelam 

algumas nuances dessa trajetória.  

 

5.1.1 Motivações e percalços na trajetória docente 

  

Ao lançarmos um olhar sobre as motivações que levam os professores a 

escolherem a docência, veremos que a opção pela profissão envolve uma pluralidade de 

situações, circunstâncias e conflitos que, somados, resultam na imersão dos sujeitos no 
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ambiente escolar. Ao solicitar que as professoras rememorassem esse processo de escolha, 

percebemos que nem sempre isso está bem delimitado, e que as representações que elas 

possuem a respeito da profissão serviram como pano de fundo para as justificativas. 

O que vemos se delimitar nas histórias é o processo de profissionalização. 

Inicialmente, a escolha pode não ter sido voluntária, no entanto, ao se assumirem professoras, 

fizeram muitas outras escolhas com relação à formação que trouxeram a segurança que elas 

entendem necessária para dominar uma sala de aula. Esse processo desencadeia a 

transformação desses sujeitos que, por sua vez, atuam sobre a realidade e a modificam. 

As narrativas permitiram uma aproximação do como as histórias dos sujeitos 

desta pesquisa se desenharam, pudemos observar elementos comuns, compartilhados entre 

elas e algumas singularidades. Analisar esse processo é importante para compreender como os 

saberes docentes vão sendo constituídos em diferentes contextos sociais. 

Observaremos que as professoras falam de dois momentos distintos em que 

escolheram ou foram escolhidas: o início da vida enquanto professor e aproximação com as 

turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

Com relação à escolha da carreira docente as professoras relatam:  

 

[...] eu fiz o concurso do estado, isso já foi em 1991, mas nunca gostei muito, nunca 

foi muito minha praia ensinar, eu até tentei depois que eu passei no magistério, mas 

eu achava assim terrível, eu falava: eu não quero trabalhar na área de educação 

porque você leva trabalho pra casa e eu quero um trabalho que faça, fique lá e depois 

vá pra minha casa sem preocupação. Aí eu trabalhei um ano e pouco com o curso de 

magistério, mas trabalhando no ginásio, na época era oitava série, sétima série, mas 

também desisti. Aí comecei a trabalhar no comércio, só que aí vem aquela questão 

da segurança né? Estabilidade, aí eu fiz o concurso, passei em 91, mas também 

ainda não era o que eu queria, daí eu falei, não vou, não vou. Daí quando foi em 94 

me chamaram, eu disse então é pra eu ser professora mesmo, vou lá. (P1) 

 

Eu fiz pedagogia, e eu fiz magistério, no interior só tem magistério, não tem outro 

curso [..]. Mas a partir do momento que eu fui fazendo eu fui gostando e minha mãe 

é professora, minha mãe é professora do estado, de ciências, é aposentada e minha 

mãe era conhecida como a professora Bel, todo mundo no interior sabia quem era a 

minha mãe, minha mãe é famosa até hoje, eu fiz mais por causa de minha mãe e 

porque só tinha magistério, mas assim... é tanto que eu não queria fazer, eu queria 

vim embora pra Salvador pra fazer científico, alguma coisa que fosse mais 

reconhecida, mas minha mãe não deixou. (P2) 

 

Estudei minha vida toda em escola pública, então quando fui fazer o chamado 

segundo grau na época, eu tinha que escolher entre administração e magistério, era 

só o que tinha, como a administração não me atraía, eu optei pelo magistério porque 

achei que gostaria mais do curso e também porque todo mundo dizia que professor 

teria emprego garantido e eu precisava trabalhar. O que facilitou é que eu sempre fui 

apaixonada por crianças, e não tem como ser professor sem gostar de crianças. (P3) 

 

Desde criança eu já brincava de ser professora, e na minha cidade era comum as 

moças estudarem o normal e ser professora. Então eu acho que juntou um pouco dos 

dois. Eu gostava de dar aula de brincadeira, gostava de crianças, já tinha vocação pra 

coisa e também como não tínhamos outras opções, acabei me formando em 
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magistério e logo que terminei já comecei a dar aulas pra crianças. Só muitos anos 

depois é que eu fui fazer Pedagogia. (P4) 

 

[...] eu sinto assim, que eu já nasci com uma aptidão pra ser professora, porque 

quando eu era criança eu pegava os jornais e ficava escrevendo ‘certo’, como se 

fosse prova, então a criança sempre brinca de ser o que vai ser, então talvez aí esse 

brincar me levou inconscientemente a fazer essa trajetória. Talvez também por me 

sentir num ambiente propício, educativo, o tempo todo desde muito cedo na primeira 

infância ainda, aí acompanhei até o segundo grau com as freiras e elas eram muito 

voltadas à educação, então isso também foi um ambiente receptivo pra mim, porque 

eu passei a ser até professora de meus próprios colegas. (P5) 

 

É certo que o contexto em que vivem os sujeitos, seu tempo histórico, as suas 

demandas sociais e culturais podem influenciar em suas escolhas profissionais. Sendo assim, 

essa escolha não é algo que ocorre naturalmente, no entanto, os relatos apresentados nesta 

sessão, apontam que além do contexto, algumas professoras justificam suas escolhas pela 

vocação. 

Pelos discursos enunciados, observamos que P4 e P5 falam em vocação e aptidão. 

Percebemos implícita a ideia enraizada de um dom inato para o desenvolvimento da docência, 

é como se essa escolha fosse natural e inevitável, devido ao talento percebido desde a 

infância. 

Ser professora no contexto de vida de P4 era algo “comum”, logo, tornar-se uma 

seria seu destino, já que além de ter vocação ela gostava de crianças. P3 também afirma que 

para exercer o magistério é preciso gostar de crianças. Essa prerrogativa compõe um dos 

matizes que constituem a formação dos saberes docentes, e está alicerçada na representação 

socialmente construída de que para ser professor é importante gostar de crianças. 

A maior parte das professoras que participou deste estudo não reconhece como 

voluntária sua inclusão na educação. Foram as circunstâncias sociais que as levaram à 

profissão que hoje exercem, principalmente a falta de escolha. Em busca de se 

profissionalizarem, abraçaram a oportunidade possível naquele momento de suas vidas. 

Então, a opção pelo magistério ganhou um caráter funcional. 

As justificativas para escolha do magistério revelam uma série de representações, 

às vezes negativas, outras, positivas, acerca da profissão. De negativo, destaca-se o excesso de 

trabalho extra relatado por P1, a falta de reconhecimento descrita por P2 e de positivo, a 

garantia de emprego imediato almejada por P3 e a estabilidade mencionada por P1. 

Observamos ainda que para P2, sua mãe é uma importante referência, por ser uma 

reconhecida professora em sua cidade natal. Apesar de desejar para si outra formação, talvez 

que lhe trouxesse mais status social, sob a influência da mãe acabou escolhendo o magistério 

e descobrindo, durante o exercício da função, gostar de ser professora. 
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É nesse contexto que se escreve a história da inserção das professoras 

colaboradoras no universo da educação. Mas até chegarem às classes com crianças de seis 

anos, que demandavam delas a responsabilidade de dar início ao processo sistemático de 

alfabetização, muito investimento da carreira pôde ser observado: a formação, a autoformação 

e a realidade cotidiana que exigia a resolução de problemas práticos foram delineando ao 

longo dos anos o ser professor alfabetizador.  

P3 é a única professora que desde o início de sua carreira trabalha com crianças de 

seis anos em contexto de alfabetização: 

 

Desde o início eu trabalho com o que hoje seria o primeiro ano do ciclo de 

alfabetização, na época ainda era Educação Infantil, já peguei turmas de segunda e 

terceira série, mas a maior parte do tempo trabalhei com turmas de alfabetização 

porque eu me identifico muito, eu gosto de alfabetizar mas nem todo professor gosta 

né? Sem falar que eu sinto que estou cumprindo meu papel social. (P3) 

 

As demais professoras relatam que a sua aproximação com as crianças de seis 

anos ocorreu por outro caminho:  

Hoje eu estou na alfabetização, mas eu já passei por todas as turmas da primeira a 

quarta série, já trabalhei com as quatro séries. Eu trabalhava numa outra escola 

quando eu mudei pra cá, aí faltava o professor para o que era o CEB, alfabetização, 

então eu fiquei. Como ninguém nunca quis eu era novata e fiquei. [...] eu sinto muito 

prazer em ver essas crianças tão carentes aprendendo e os pais delas reconhecendo 

isso, chegando pra mim e agradecendo. (P1) 

 

Quando eu entrei aqui, eu entrei e ainda não era essa questão desse ciclo que tá 

agora, primeiro ano, segundo ano... era CEB, CEB 1 e CEB 2, então eu entrei aqui 

no CEB 2, o CEB 2 é o que é agora o terceiro ano e eu entrei assim, porque como 

era novata, porque quando você é novata numa escola você pega a pior turma e aí eu 

peguei, eu tinha aluno tri-repetente no CEB 2 [...]. Peguei meninos de 10, 11 anos 

quando eu vim pra cá, e os meninos todos sem saber ler e escrever, então eu comecei 

a alfabetizar os meninos ao invés de trabalhar com os conteúdos do CEB 2, aí a 

diretora foi vendo que os meninos aprenderam a ler, aprenderam a escrever. E aí no 

outro ano eu já fui pegando segundo ano, porque o segundo ano também já é o meio, 

já é o processo da alfabetização que começa aqui no primeiro e da continuidade no 

segundo, e depois eu fui pro primeiro ano, esse é meu quarto ano no primeiro ano, 

essa é minha quarta turma de primeiro ano, a maioria dos professores aqui não 

gostam do primeiro ano, quem gosta mais sou eu [...]. (P2) 

 

Na educação básica eu já vivi de tudo um pouco. Mas eu sempre trabalhei com os 

meninos maiores da quarta série. Mas tava sendo uma dificuldade porque os 

meninos chegavam todos sem saber ler e escrever o básico, tava muito difícil porque 

eu tinha que parar tudo para alfabetizar e garantir o mínimo, tanto que fui fazer o 

PROFA que na época tava tendo. Daí a sete anos surgiu uma oportunidade de 

encarar uma turma de seis anos e eu abracei, abracei porque foi uma forma que eu vi 

de trabalhar mais na base mesmo, de ensinar a ler e escrever e tentar melhorar 

alguma coisa.  

 

Hoje me vejo na turma de alfabetização, mas infelizmente não foi uma escolha 

minha, por eu ser professora da rede pública, eu fui jogada aqui nessa escola e então 

aproveitei a vaga que restava que foi alfabetização, mas eu sou mais professora de 

ensino médio e fundamental 2, professora de ensino técnico. E eu sinto saudades do 

que eu fiz, e pra mim isso aqui, a turma de alfabetização é uma experiência, uma 
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experiência muito diferente eu posso dizer, porque há coisas aqui que eu não 

concordo, a prefeitura não tem assim um rumo pra alfabetizar, é um barco sem rumo 

e cada qual tem sua própria experiência pra conduzir. E não sou eu que vou resolver 

todos os problemas da sociedade. (P5) 

 

Também por falta de escolha P1, P2 e P5 descrevem que assumiram as turmas 

com crianças de seis anos. No entanto, as duas primeiras admitem que acabaram se 

identificando e até se realizando com esse perfil, enquanto que P5 demonstra não se adequar a 

essa nova realidade mesmo estando há seis anos nesse contexto. 

P5 possui duas graduações, a primeira em Pedagogia e a segunda em Letras, mas 

passou a maior parte de sua vida profissional trabalhando com adolescentes. Ao se deparar 

com a turma de alfabetização parece ter entrado em conflito com a realidade dos processos de 

alfabetização no Brasil atualmente. A professora identifica a ausência de um “rumo para 

alfabetizar”. 

Essa percepção pode estar ligada ao fato de que com o advento das ideias 

construtivistas no Brasil desde a década de 1980, não há mais um modelo padrão para 

alfabetizar baseado nos métodos e cartilhas. Na tentativa de “conduzir seu barco” baseado nas 

experiências que julgava como válidas, P5 realizava frequentemente atividades dos seguintes 

modelos que ela dizia encontrar na internet ou xerocar de livros: 

 

Figura 01- Atividades realizadas por P5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Parece que os saberes de maior referência para P5 são aqueles ligados à sua 

experiência enquanto aluna e enquanto professora dos seus colegas no colégio de freiras onde 

estudou. Apesar de suas formações técnicas e acadêmicas em diferentes áreas da educação 

(além das duas graduações P5 possui duas especializações em neuropsicologia e Língua e 

Literatura), os saberes oriundos de experiências anteriores à profissionalização são aludidos 

em sua prática. Isso ocorre porque há um processo de continuidade entre a vida pré-

profissional e a vida profissional do professor, ele não se desvincula de suas experiências 

anteriores, ao contrário, elas são fontes subjetivas que fomentam consciente ou 

inconscientemente suas ações (TARDIF , 2002). 

Outro saber de referência representado no imaginário das professoras diz respeito 

à função social do professor alfabetizador. P3 fala em cumprir seu papel social ao alfabetizar. 

P1 sente-se gratificada ao ver crianças carentes aprendendo a ler e a escrever. P4 diz ter se 

mobilizado no sentido de “tentar melhorar alguma coisa” em relação ao quadro que ela 

percebia com as crianças da quarta série. P5 por sua vez, diz que sozinha não conseguirá 

resolver os problemas da sociedade. 

Estas falas traduzem a ideia da escola como espaço de redenção ou transformação 

social das novas gerações. No entanto, podemos perceber nesses discursos a implicação destas 

profissionais no processo, contrariando algumas visões pessimistas com relação ao 

compromisso docente, os sujeitos desta pesquisa reconhecem sua importância como agente de 

transformação do panorama social em relação à alfabetização, mesmo que julguem que 

sozinhas é impossível. 

Há uma ideia recorrente na narrativa de P1, P2, P3 e P5 com relação à dificuldade 

que as escolas têm em definir quem assumirá o primeiro ano do Ensino Fundamental, porque 

a maioria dos professores não quer ensinar nessa turma. P1, P2 e P5 só estão em turmas de 

alfabetização hoje porque foi, segundo elas, o que restou ao chegarem como novatas nas 

escolas em que estão. 

Essa dificuldade talvez esteja atrelada às condições de trabalho citadas pelas 

professoras ao longo da pesquisa como: salas cheias, espaços inadequados, crianças 

“dependentes”, falta de ajuda da família no processo de alfabetização, a sensação de solidão 

ao alfabetizar, ausência dos demais membros da equipe pedagógica no auxílio ao processo, a 

indefinição de “uma forma” de alfabetizar e a excessiva responsabilização do professor do 

primeiro ano sobre o processo de aquisição da leitura e escrita. 

Existe uma expectativa da sociedade em relação ao trabalho realizado na turma do 

primeiro ano do Ensino fundamental e aos resultados dele decorrente. As professoras, de 
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algum modo, sentem essa expectativa e talvez reajam a ela rejeitando a docência nesse nível 

de ensino e a obrigação de que todas as crianças leiam e escrevam ao final. O que ocorre é 

que quando os resultados não são favoráveis e o insucesso das crianças fica evidente na não 

aprendizagem há um movimento de culpabilização do professor, como se este fosse o único 

responsável por todo processo. Ao contrário também, quando os professores observam os 

resultados favoráveis do processo de aprendizagem da linguagem escrita, sentem-se 

recompensados pelo trabalho realizado mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas. 

Podemos inferir das narrativas que as motivações para o exercício da profissão 

nem sempre estão clarificadas para as professoras e que elas envolvem mais do que escolhas e 

desejos conscientes, envolvem, sobretudo, as representações constituídas do ser professor e as 

condições socialmente impostas por situações externas à vontade das docentes. 

A imposição da turma de primeiro ano, inicialmente, pode constituir um percalço 

no desenvolvimento da ação docente, mas ao interagir com a turma e adquirir segurança, além 

de compreender que neste espaço desempenha um importante papel social, a maioria das 

professoras passa a sentir satisfação em estar neste lugar e passa a promover ações de 

investimento na carreira objetivando um melhor desempenho de sua prática. 

É notório que a experiência adquirida no desenvolver da prática, a capacidade 

ampliada em resolver as situações-problemas do cotidiano, a formação técnica-acadêmica, 

aliadas ao que se exige deste profissional pelas instituições e sistemas, subsidiaram o processo 

de profissionalização destas docentes ressignificando suas motivações. 

  

5.1.2 A constituição de uma professora: implicações da dimensão temporal 

 

A dimensão do tempo deve ser considerada ao analisamos como se constitui uma 

professora. As narrativas das docentes possibilitam a análise nesse sentido quando revelam 

implícita ou explicitamente os valores dessa dimensão para a sua formação pessoal e 

profissional. 

Falaremos aqui sobre a influência do tempo na constituição das professoras, em 

dois sentidos: o tempo referente ao momento histórico em que elas se situam e o tempo no 

sentido dos anos de exercício de sua função. 

Estamos vivendo um momento de ebulição de mudanças políticas, econômicas, 

sociais e culturais. Inevitavelmente, participamos das transformações como autores e como 

espectadores. Para caracterizar um professor do século XXI, devemos antes compreender as 

especificidades do nosso tempo e o que ele demanda. As narrativas docentes apontam para 
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duas faces do atual momento histórico, que exigem deles se reinventarem: as rápidas 

mudanças conceituais e procedimentais e a inclusão social. 

Em primeiro lugar, estamos diante de um quadro sociocultural caracterizado pelo 

rápido avanço das tecnologias, o que trouxe modificações para o dia a dia das pessoas, mesmo 

para aquelas que não têm acesso direto às mesmas, influenciando nas relações e interações 

entre sujeitos. O momento atual é caracterizado por acúmulo de informações, tempo recorde 

na transmissão da informação, a invasão de limites espaciais e temporais, tudo isso graças à 

ascensão das novas tecnologias da informação. 

Desse quadro, nascem novos comportamentos que influenciam os modos de agir 

do professor. A informação e o acesso ao conhecimento são marcas desse tempo histórico e 

diante disso, o professor se sente impelido a se adequar ao contexto, buscando os 

conhecimentos necessários para estar atualizado com os discursos de sua área, colaborando 

para a formação do conjunto de seus saberes. Percebe-se hoje um grande investimento da 

formação. Além disso, a consciência de que as coisas se transformam num ritmo muito rápido 

podem tornar o professor mais aberto às mudanças. 

As narrativas das professoras ilustram as necessidades impostas por esse 

momento: 

 

[...] se eu não buscasse a informação eu ia ensinar meus alunos do jeito que eu 

aprendi no magistério, era o jeito que eu ia fazer [...]. Aqui a gente não tem muita 

formação, você vê, essas formações que eu fiz foram procuradas por mim [...]  

porque eu senti a necessidade, porque eu precisava, eu precisava me atualizar, 

porque a graduação que eu fiz também não me preparou pra trabalhar com 

alfabetização. (P1) 

 

Olha, a gente é sempre bombardeado de informações nessa nossa profissão. Cada 

curso que a gente faz, são mais informações que a gente absorve, então a gente tem 

que filtrar, tem que encontrar um jeito de ficar com aquilo que tem a ver com você e 

com as necessidades dos seus alunos. Às vezes eu faço um curso e depois procuro na 

internet exemplos do que pode dar certo na prática. (P2) 

 

[...] vou confessar que inicialmente não era fácil, porque eu sempre fui muito 

estudiosa, mesmo na época da faculdade, lá em 1999, e lá a gente não tinha muito 

isso, não trabalhava muito os temas atuais da alfabetização, parecia que nem os 

professores estavam muito atualizados com essa questão da psicogênese, das 

revoluções que estavam acontecendo na alfabetização, e meus colegas todos eram 

professores de muitos anos e eles também não conheciam muito essa questão e 

apresentavam muito preconceito no discurso deles. Mas eu tive uma coordenadora 

que era muito estudiosa, era uma pessoa que já estudava há muitos anos os 

movimentos da revolução da alfabetização e ela passava isso pra gente com tanta 

paixão, com tanta profundidade que me apaixonei também e comecei a estudar por 

conta própria eu e meus colegas montamos um grupo de estudos, pegávamos os 

livros da biblioteca e estudávamos, lia, lia lia, procurava na internet coisas nessa 

área, e já tinha muita coisa, aí eu experimentava na minha sala e trocava experiência 

com os colegas. (P3) 
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[...] do jeito que são as coisas hoje, se a gente não procurar conhecer cada vez mais 

sobre um assunto, acaba ficando pra trás. Eu lembro que quando começou essa 

história de construtivismo e de psicogênese, eu não sabia nada sobre esse assunto. 

Tive que ir atrás, ainda bem que é possível, tem muitos materiais, a escola tem 

material que o governo manda e a gente também busca outras fontes. Senão, quem 

sai perdendo são os alunos. (P4) 

 

Estes fragmentos expressam a necessidade das professoras em atualizar-se como 

uma demanda do tempo em que estão inseridas. Reconhecem que ter conhecimento é 

importante em sua profissão e revelam que o conhecimento que buscam tem origem em 

diferentes fontes. O movimento se caracteriza por lançar-se, correr atrás, ir à busca. 

A fala de P1 mostra a necessidade de atualização, reconhecendo que os 

conhecimentos podem estar defasados, se comparado o que se tem produzido hoje e o que foi 

produzido no tempo em que foi estudante do magistério. Aponta sua iniciativa em buscar 

esses conhecimentos mesmo quando o governo (representado pela prefeitura onde trabalha) 

não promove sistematicamente a formação. 

O trecho em que P2 se expressa aponta para o fluxo de informações a que as 

professoras estão submetidas no dia a dia, o que representa bem essa característica temporal. 

Assimilar tantas informações transformando-as em conhecimentos que podem ser traduzidos 

em práticas não é uma tarefa fácil, exige ressignificar, buscar modelos de referência, 

experimentar e tomar decisões sobre o que é compatível com a realidade imediata. 

O relato de P3 indica dois elementos interessantes para análise: primeiro, a busca 

por um conhecimento que se julga necessário, mas que ainda se mostra inacessível; segundo, 

a importância da cooperação entre os colegas quando se deseja elaborar novos conhecimentos. 

A fala desta professora revela um processo autoformativo. Invadida pelas 

transformações conceituais de seu tempo, a professora é impelida a procurar o conhecimento 

que julga necessário para o seu exercício profissional. Para enfrentar as demandas emergentes 

do seu campo de atuação, ela busca uma formação que atente às particularidades do processo 

de alfabetização no contexto em que está inserida. 

Percebemos que “a cultura individualista dos professores incitou-os a considerar 

que seu ambiente começava na porta de sua sala de aula. Todavia, a complexidade atual 

obriga a tratá-los como membros de um grupo com um papel coletivo [...]”. (PERRENOUD, 

2001, p. 57).  Desta forma, a cooperação entre alguns parceiros torna-se fundamental. Ao 

passo que seus colegas de faculdade e professores não se constituíram como referência, P3 

encontrou na coordenadora e nos seus colegas da escola uma parceria na busca por novos 

conhecimentos. A professora percebe-se como parte integrante de um sistema, no qual é 
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possível aprender com o outro e ampliar na esfera individual as referências advindas destes 

parceiros. 

O receio de “ficar pra trás” é revelado no discurso da P4. As professoras percebem 

que as mudanças estão ocorrendo e que precisam se inteirar delas ou correm o risco de 

perpetuar práticas ou ideias julgadas defasadas por elas mesmas. Observamos que nem 

sempre as transformações impostas pelas novas políticas educacionais ocorrem 

concomitantemente com uma política de formação dos professores para lidar com a realidade, 

por isso o que P4 revela e que está explícito também na fala das demais professoras é a 

necessidade de “correr atrás” para manter-se atualizada, a fim de não prejudicar seus alunos e 

dialogar com as características da educação do seu tempo. 

Outra marca clara nesse tempo é a afirmação dos direitos sociais que promovem a 

inclusão. Cotidianamente, observamos os movimentos em prol da legitimação dos diretos 

negados a grupos diversos. Com a educação não é diferente. A partir do reconhecimento 

constitucional da educação como um direito de todos, vimos nascer ou se fortalecer a luta não 

somente pela democratização, mas pela qualidade do ensino, pelo direito de aprendizagem e 

pela melhoria da escola pública. 

Se há um avanço nestas conquistas, há também muitos desafios que as 

entrecruzam e resvalam no professor. Ao mesmo tempo em que temos um novo perfil de 

aluno caracterizado pelo diverso, temos também uma nova demanda para a escola uma vez 

que muitos 

 

[...] problemas enfrentados por ela relaciona-se com a crescente diversidade cultural 

e social dos alunos. No entanto, essa diversidade pode ser encarada não apenas 

como um problema, mas também como uma força, caso o currículo deixe de ser 

homogêneo e passe a dar espaço e voz à própria escola. (VEIGA, 2010, p. 16). 

 

Não alheio aos movimentos hodiernos, o professor compreende as demandas e 

necessidades e passa a agir sobre elas. Entre as interlocutoras da pesquisa, nota-se a 

preocupação em compreender quem é o público presente em cada ano e suas especificidades. 

Isso se expressa de diferentes maneiras nas narrativas, desde a necessidade de integrar a 

família ao processo de aprendizagem até a busca por um aperfeiçoamento profissional que 

permita lidar com os interesses deste grupo: 

 

Com cada aluno aqui eu tenho um desafio. Tem aqueles dois que eu te falei e tem 

essa aluna, ela chegou aqui eu percebi algo diferente, a mãe disse que ela era doente, 

tinha problemas de cabeça. Daí eu pedi a ela um laudo, daí ela trouxe um laudo que 

comprovava uma deficiência intelectual. No início eu fiquei assim... será que eu vou 

conseguir? Mas aí eu fui, fui percebendo ela, fui me comunicando com ela, 

pensando em coisas que podia fazer com ela também, e olha como ela já tá, já tá no 
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silábico-alfabético e lê muitas palavras, então não tem desculpas pra não fazer, é 

difícil, mas tem que fazer né? (P1) 

 

[...] quando eu vim pra cá peguei meninos de 10, 11 anos e os meninos todos sem 

saber ler e escrever, então eu comecei a alfabetizar os meninos invés de trabalhar 

com os conteúdos que tinha que trabalhar. [...] primeiro eu quis saber quem eram 

aquelas crianças e porque tinham chegado aquela idade sem aprender, cheguei junto 

com as famílias delas. Queria que elas participassem de tudo sem medo [...] descobri 

muita coisa importante sobre cada um e fui trabalhando em cima disso [...]. (P2) 

 

[...] mas hoje a gente percebe um maior compromisso dos professores em garantir 

que todo mundo aprenda, vejo isso no meu trabalho e vejo isso no trabalho dos meus 

colegas, quando eles chegam mesmo no planejamento falando sobre o processo de 

algum aluno que não tá conseguindo evoluir na leitura e na escrita e querendo 

alguma dica, alguma colaboração da gente pra ajudar [...]. (P3) 

 

Eu vou ser sincera, logo quando eu comecei a ser professora, era muito diferente, os 

alunos eram outros, eles não respondiam professor, eram mais obedientes, digamos 

assim... hoje os alunos argumentam e te contestam, né? Mas é como minha filha diz, 

essas crianças de hoje estão todas cheias de informações, não dá pra gente querer 

que seja igualzinho antigamente. Então a gente é que tem que se reeducar pra dar 

voz a eles, né? (P4) 

 

[...] eu fiz uma pós-graduação em neuropsicologia e talvez essa tenha sido a área 

mais interessante que eu pude estar... porque eu pude perceber que todos nós somos 

capazes de muitas coisas e a linguagem não é fácil [...] as crianças vão fazendo 

conexões, assimilações etc., então há o desenvolvimento, a maturação, tem muitos 

fatores que influenciam na aprendizagem, né? Então, pra mim foi bom porque eu 

tenho uma melhor compreensão da aprendizagem hoje, coisa que eu não tinha, essa 

turma me proporcionou buscar esse olhar. (P5) 

 

A queixa e o saudosismo ainda se fazem presentes nas entrelinhas de alguns 

discursos, como no caso da P4, mas todas as professoras demonstraram um movimento em 

tentar perceber as características e os desafios iminentes de cada grupo ou aluno e buscar 

alternativas para atendê-los. Estes movimentos nem sempre são coesos e constantes, mas já se 

fazem perceptíveis na prática das professoras. Quando elas narram sobre estes fatos, é porque 

de alguma forma eles foram importantes ou desafiantes para elas. 

É interessante, quando P1 se pergunta “será que vou conseguir?”, ela está se 

questionando a respeito de suas capacidades em lidar com a situação nova e não sobre a 

capacidade da aluna em aprender. Ao invés de subestimar a criança ou determinar que ela não 

seria capaz devido a deficiência apresentada, a professora foi em busca de um modo de incluí-

la e assegurar que aprendesse assim como as demais crianças. 

P2 destaca como sendo importante no processo de alfabetização conhecer os 

alunos, suas histórias de vida e o porquê dos seus processos de aprendizagem de suas 

dificuldades em aprender. Encontra na família um importante aliado ao buscar informações 

sobre eles. Só a partir daí inicia suas estratégias de ensino. A professora traz para o centro o 

aluno, ele deixa de ser receptor do ensino e passa a ser protagonista de sua aprendizagem. 
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Assegurar atitudes como estas é imprescindível quando desejamos garantir que o aluno seja 

sujeito e não objeto do ensino. 

Do ponto de vista da P3, está ocorrendo uma interação entre os professores 

quando estes se encontram diante do desafio de garantir a aprendizagem a um aluno que tem 

mostrado um ritmo diferente. O processo pedagógico extrapola a sala de aula e se amplia em 

outros espaços de discussão. As interações entre os professores, mesmo que restritas a alguns 

momentos do planejamento, colaboram para que elas ampliem seu campo de ação. 

O processo de formação aparece novamente em destaque, desta vez na fala da P5. 

As professoras têm demonstrado autonomia em seu processo formativo. Conscientes de suas 

limitações e assumindo a postura crítica que se espera delas, têm reconhecido que buscar os 

meios e os espaços para aprender aquilo que necessitam quando se almeja construir uma 

prática mais atrelada às imperativos educacionais é possível e necessário. 

Procedendo a análise das narrativas docentes, no que se refere ao contexto 

histórico em que estão inseridas, percebemos que as professoras procuram diferentes 

referências na tentativa de atender às demandas, buscam apoio em seus colegas, nas famílias, 

em outras experiências vividas, na formação. Mobilizam-se, parecem compreender sua 

responsabilidade nesse processo e não fugir dela. 

Quando atentas a estas questões, as professores fazem da escola não somente um 

espaço que se limita à função de ensinar. Fazem da sala de aula, e consequentemente da 

escola, um espaço de interlocução com a realidade, uma atitude imprescindível hoje em que a 

escola deve estar cada vez mais associada ao real (VEIGA, 2010). 

O perfil que se deseja do profissional de educação hoje é, portanto, do sujeito 

capaz de realizar a leitura e interpretar sua realidade, reinventando sua prática pedagógica em 

função dessa realidade. Dentre outras coisas, do professor se espera a efetivação de um 

trabalho que corresponda às necessidades sociais nesse exato momento histórico. 

A constituição desse profissional está orientada pelo atual contexto. As demandas 

do momento atual determinarão a formação docente. O professor é um sujeito historicamente 

situado e as suas escolhas estão atreladas à história coletiva, ele cria e recria a si mesmo nas 

relações sociais. A análise das narrativas das professoras nos mostrou que hoje  

 

[...] o professor não é um trabalhador que se contenta em aplicar meios e que se 

comporta como um agente de uma organização: ele é sujeito do seu próprio trabalho 

e ator de sua pedagogia, pois é ele quem a modela, quem lhe dá corpo e sentido no 

contato com os alunos (negociando, improvisando, adaptando). (TARDIF, 2011, p. 

149). 
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A segunda dimensão do tempo apresentada nos relatos das professoras diz 

respeito ao que se aprende com os anos de ensino, à experiência gerada pela prática ao longo 

dos anos. Para o docente podemos dizer que o tempo é um fator determinante na constituição 

dos saberes profissionais, uma vez que “A estrutura temporal da consciência proporciona a 

historicidade que define a situação de uma pessoa em sua vida cotidiana como um todo e lhe 

permite atribuir, muitas vezes a posteriori, um significado e uma direção à sua própria 

trajetória de vida” (TARDIFF, RAYMOND, 2000, p. 8). 

As professoras compreendem o tempo de atuação no magistério como algo 

imprescindível na evolução positiva de suas práticas alfabetizadoras o que, para elas, reflete 

no desenvolvimento da segurança necessária para o exercício da função. 

Elas têm na experiência de trabalho um repertório privilegiado para ensinar, o 

que aponta para a dimensão temporal constitutiva de sua carreira no magistério. É comum 

apontarem a experiência como a base de sua competência e do saber fazer bem. As 

professoras são tomadas pelo contentamento de saber o que estão fazendo e, como destaca 

Gonçalves (2000), isso pode ser confundido com certo conservadorismo. Algumas narrativas 

apontam para essa questão: 

 

Você vai aprendendo muito no dia a dia, por exemplo, se eu dou minha aula de 

manhã, eu vejo o que é que eu tenho que melhorar pra tarde, o que é que eu tenho 

que mudar naquilo que eu fiz de manhã que eu vi que não deu certo pra tentar fazer 

diferente, daí eu já vou mudando à tarde e no dia seguinte. Então, eu acho que 

faculdade não prepara a gente, devia, mas não prepara, o que a gente tem de mais 

importante é a prática mesmo. (P1) 

 

[...] apesar de assim... lá na federal, a minha professora de alfabetização foi 

excelente, muito boa, mas é como o pessoal fala, na faculdade é muita teoria e na 

prática é outra coisa. É no dia a dia também, nas trocas com as colegas, nas 

experiências de outras escolas que eu aprendi a alfabetizar. (P2) 

 

[...] então, o trabalho que eu faço hoje, apesar de ter consciência de que ainda tenho 

muito que aprender, já é muito diferente do que aquele em que fui formada no 

magistério, a experiência me trouxe isso e as trocas com os meus colegas mais 

experientes. (P3) 

 

A teoria é uma coisa e a prática é outra bem diferente. A teoria é importante porque 

ajuda a gente a pensar e a entender como tudo acontece, mas ela não prepara a gente 

pra lidar com essa realidade dura não. Eu mesma tive que penar muito no início, até 

sentir segurança pra fazer a coisa bem feita, hoje eu me garanto. (P4) 

 

Eu percebo que eu sou hoje, o que eu faço hoje, foi o que eu aprendi nesses muitos 

anos de experiência mesmo. (P5) 

 

A fala das professoras elucida o valor da experiência e do tempo de profissão e 

parece reforçar o “mito” descrito por Zeichner (1980 apud GARCIA, 2010) de que algum 
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tempo de prática é melhor do que nenhum e que quanto mais tempo de prática tiver, melhor 

será o professor. 

Tardif e Raymond (2000) chamam atenção para o fato de que essa fase em que os 

professores reconhecem sua experiência como um valor na profissão não se dá apenas em 

função do tempo cronológico, mas também em função de todos os acontecimentos que 

marcaram sua trajetória profissional, não somente os desafios didáticos, metodológicos, mas 

também as condições objetivas em que seu trabalho se desenvolve, como afirma P4 ao falar 

sobre a “dura realidade” do cotidiano e sobre o fato de ter que “penar no início” até adquirir a 

segurança necessária. 

É incidente nestas narrativas a dissociação que as professoras fazem entre o que se 

aprende na faculdade e o que se adquire na experiência, o segundo sendo muito mais 

representativo que o primeiro, para elas. Percebe-se que “é a partir das certezas e dos 

condicionantes da experiência prática que os professores julgam sua formação universitária 

anterior” (TARDIF E RAYMOND 2000, p. 21). 

A faculdade não foi reconhecida como um espaço que “prepara” para lidar com o 

dia a dia de uma turma de alfabetização, mesmo quando P2 reconhece que sua professora da 

disciplina de alfabetização foi “excelente”, “muito boa”, alega que na prática a coisa é bem 

diferente. 

Essa concepção remete ao fato de que inicialmente predomina uma visão 

idealizada da função do professor, comum à fase inicial da carreira docente caracterizada por 

Huberman (2000) pela descoberta, experimentação e sobrevivência. 

À medida que não realizam uma transposição didática das teorias sobre a 

construção da linguagem escrita estudadas na faculdade da forma que idealizaram e, além 

disso, têm que lidar com todas as adversidades que o cotidiano de uma turma do primeiro ano 

do Ensino Fundamental oferece, as professoras passam a vivenciar uma fase crítica de 

distanciamento dos conhecimentos acadêmicos o que  

 

[...] leva também a reajustar as expectativas e as percepções anteriores. Uma revisão 

da concepção anterior do “professor ideal” faz-se necessária. Com o passar dos anos, 

realiza-se uma aprendizagem a fim de situar melhor os alunos, suas necessidades, 

suas carências etc. Com efeito, o ‘choque com a realidade’ força a questionar essa 

visão idealista partilhada pelos professores novatos, visão essa que, por uma questão 

de sobrevivência, deve-se apagar. (TARDIF E RAYMOND, 2000, p. 21). 

 

As professoras não descartam a importância do conhecimento das teorias, pois 

como afirma P4, ela serve para fundamentar e orientar, mas parece que por si só não dá conta 

da pragmática em sala de aula, na concepção das professoras. 
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Há uma diferenciação entre conhecimento para prática e conhecimento na prática. 

No primeiro, a relação do conhecimento com a prática se dá no sentido de que o 

conhecimento é um elemento organizador da prática, para ser mais eficiente na prática é 

necessário conhecer mais, desta forma, o conhecimento para ensinar é formal e tem origem na 

universidade, nas pesquisas nas teorias. No segundo, o conhecimento se desenvolve na ação, é 

adquirido na experiência a partir das decisões, juízos, reflexões, narrativas e 

redimensionamento sobre o que se ensina e como se ensina (GARCIA, 2010). 

Na profissão docente, o conhecimento com que mais as professoras parecem se 

identificar é o segundo. Por ter valor prático, encaminhado para a solução, ligado ao contexto 

e ter a ver com a construção afetiva, pessoal, mas que pode ser compartilhada nas relações 

interpessoais com os seus pares numa instituição. 

Constatamos uma relação essencial ligada ao tempo na constituição das 

professoras alfabetizadoras: 

Ao tempo histórico, uma vez que o desenvolvimento profissional “é condicionado 

pelos fatores de contexto, podendo acontecimentos de natureza sociopolítica e cultural vir a 

alterá-lo ou, mesmo, a determiná-lo” (GONÇALVES, 2000, p. 148). A exemplo do atual 

contexto que demanda das professoras uma revisão de sua prática alfabetizadora no sentido de 

assegurar a todos os alunos em processo os direitos de aprendizagem. 

E ao tempo das práticas que geram a experiência. A experiência traz ao professor 

a sensação de um domínio progressivo de sua função. “Esse domínio abrange os aspectos 

didáticos e pedagógicos, o ambiente da organização escolar e as relações com os pares e com 

os outros atores educativos” (TARDIF E RAYMOND, 2000, p. 21). 

 

5.1.3 As tematizações e as normalizações influenciando a constituição docente 

 

Em diferentes momentos na História, teorias são difundidas e acolhidas nas 

instituições educacionais, assim como as políticas que as legitimam impulsionando 

transformações nas práticas pedagógicas. Discursos acadêmicos, pesquisas científicas, leis, 

parâmetros, diretrizes fazem parte e determinam os caminhos a serem trilhados na escola. No 

que se refere à alfabetização não é diferente. 

Hèbrard (2000) e Mortatti (2000) concordam que ação docente depende de três 

elementos que se iniciam fora da escola e repercutem nela. Se para Hèbrard (2000), os 

movimentos que influenciam a organização escolar estão divididos entre o tempo do discurso, 

tempo das políticas e tempo das práticas, para Mortatti (2000), os conteúdos referentes à ação 
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docente se dividem em três categorias: tematizações, normatizações e concretizações. A 

primeira diz respeito aos materiais produzidos academicamente e por outros meios que 

disseminam as ideias adotadas por fim na escola; a segunda se refere à legislação sobre 

educação em vigor que legitima os discursos; por fim, a terceira pode ser vista em todo 

material produzido pelo professor e alunos e distribuídos nos livros e programas de formação, 

indicam a forma como os discursos devem ser materializados. 

As professoras colaboradoras desta pesquisa parecem perceber, a seu modo, este 

movimento e a forma como ele resvala em sua prática. Relatam em suas histórias a noção que 

tiveram desses processos de transformação e cobranças externas à escola e a forma como se 

lançaram na tentativa de corresponder às expectativas com relação à sua prática pedagógica. 

Todas as professoras fazem referência à mudança de paradigma de uma 

abordagem tradicional de alfabetização para uma abordagem influenciada pelas ideias 

construtivistas. Essas referências ora aparecem em suas memórias enquanto alunas 

comparadas à sua prática hoje, ora aparecem diretamente relacionada à sua forma de ensinar. 

É nesse discurso onde percebemos mais claramente a concepção de alfabetização 

construída pelas professoras hoje, concepção na qual se baseiam ao fazerem suas escolhas 

didáticas. 

 

Mas eu percebo que é muito diferente tudo, a forma como eu aprendi quando criança 

e agora é bem diferente. Ainda existe aquela questão do tradicional, porque eu acho 

que o tradicional não se perdeu e eu acredito que ainda é um pouco válido, agora, 

assim... os livros mudaram porque antes tinha o tal do ABC, as cartilhas, tudo 

fragmentado, nisso aí mudou muito. Mas aqui eu tento me adequar ao novo. (P1) 

 

Eu acredito que o que mais embasa a gente hoje, o nosso trabalho é o construtivismo 

mesmo, não é mais aquela coisa sem sentido pra criança como era o tradicional. Daí 

que já teve muito curso do governo, da prefeitura pra ajudar a gente a trabalhar nessa 

questão, porque assim, a gente aprende na faculdade, eu aprendi muito na faculdade, 

mas não basta. Hoje é muita cobrança pra o menino aprender a ler e é tudo muito 

diferente do que a gente tava acostumado a fazer na época do magistério, a gente 

aprende coisas novas nesses cursos, mas aprende mesmo é fazendo. (P2) 

 

No início não era tão fácil porque nós não tínhamos tantas referências sobre como 

alfabetizar respeitando os níveis de escrita e sem o famoso ba-be-bi-bo-bu. A gente 

começou a estudar também sobre a questão do letramento e entendia que não dava 

pra trabalhar daquela forma descontextualizada que os meus professores de 

alfabetização trabalhavam. Mas nós fomos fazendo tentativas e quando começamos 

a ver que funcionava, que dava certo, que as crianças aprendiam isso me deu 

segurança e firmeza nessa minha escolha metodológica até pra eu defender junto aos 

meus colegas e aos pais quando questionada. (P3) 

 

[...] apesar de que eu sempre tento ir me adequando, me reciclando, eu ainda sinto 

dificuldades em algumas coisas. Porque, assim, como é que não trabalha a sílaba? 

Como que eu vou alfabetizar sem trabalhar a sílaba? Porque quando surgiu essa 

história de construtivismo, nada mais que a gente fazia era certo. Antes, eu achava 

que era por isso que os meninos estavam chegando na quarta série sem saber ler, 

mas hoje eu vejo é porque com essas mudanças ficou tudo uma bagunça mesmo. 
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Agora com o pacto a gente tá vendo que não é bem assim, tem que trabalhar a letra, 

a sílaba, a consciência fonológica, senão como é que o menino aprende? Uma coisa 

eu digo, eu tô há 22 anos dando aula e tive que aprender tudo de novo. (P4) 

 

Eu não sei das experiências na escola pública, porque eu não passei pela escola 

pública, mas o que eu sei de amigos que passaram pela escola pública é que era bem 

melhor do que hoje. Assim, mas era lá o pessoal da década de 50, 60, 70. Então eu 

acho que a decadência do ensino hoje é por conta da política, somente isso. Porque... 

se todo dia inventam uma coisa nova. A gente não tem nem tempo de se acostumar 

com uma ideia e já chega outra. (P5) 

 

Tradicional e construtivismo são as duas formas pelas quais é possível alfabetizar, 

na perspectiva das professoras, é a estas formas que elas sempre se referem. Julgam que 

houve muitas mudanças nas concepções nos últimos anos e que o cenário em que se 

concretiza o ato de ensinar a ler e escrever está muito diferente. Utilizam expressões como 

“sem sentido”, fragmentado e descontextualizado para caracterizar uma alfabetização nos 

moldes tradicionais. 

Pensam nos novos paradigmas como algo externo que delas se exige que se 

concretize em práticas. Há a percepção de que essas ideias não surgem diretamente das 

práticas das professoras, não são elas, as professoras, que no curso de suas histórias 

resolveram mudar e experimentar outras possibilidades. As mudanças decorreram de 

elementos externos à escola (faculdade, políticas, governo). A elas cabe aprender esse novo 

jeito de ensinar e corresponder às expectativas. 

A faculdade, nesse contexto, representa as tematizações, os discursos. No curso de 

sua formação acadêmica, algumas professoras se aproximaram das novas ideias veiculadas. 

Mas, como afirma P2, essa aproximação não foi suficiente, sendo necessário o confronto com 

a prática, a experimentação através da ação em sala de aula dessas ideias. 

Percebem nesse movimento histórico a descaracterização dos processos de 

alfabetização, como diz P4, ficou tudo uma “bagunça”. Mortatti (2006) denomina essa 

questão de “desmetodização” da alfabetização, que aconteceu em decorrência do 

deslocamento do eixo de discussão do método de ensino para os processos de aprendizagem e 

de um silenciamento em relação às questões didáticas. Por isso, as professoras admitem que 

sentiram dificuldade em trabalhar nessa perspectiva pela ausência de referências e bons 

modelos de ação caracterizando uma condição desfavorável na tentativa de elaboração da 

abordagem psicogenética. 

Podemos reinterpretar a “bagunça” mencionada por P4 como um processo de 

desconstrução de um modelo que até então imperava e a reelaboração de um novo objeto de 

conhecimento, já que se tornaram “hegemônicos o discurso institucional sobre o 
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construtivismo e as propostas de concretização de certas apropriações da teoria construtivista” 

(MORTATTI, 2006, p. 11). Os professores precisaram num curto espaço histórico se 

reinventar. 

Mesmo com as dificuldades mencionadas, todas as professoras dizem tentar se 

adequar e reaprender a alfabetizar. O governo, ao institucionalizar em nível nacional a 

abordagem construtivista em alfabetização como a referência, passa a promover ações 

pontuais de formação dos professores, visando colaborar para apropriação do paradigma, no 

entanto, como afirmam P2 e P3, muitas coisas são aprendidas nos cursos, mas é a partir das 

tentativas, erros e acertos que as professoras garantem a segurança das escolhas 

metodológicas. 

As professoras adéquam seus discursos em conformidade com as exigências 

políticas e institucionais, mas admitem que ainda estão aprendendo. Apesar de reconhecerem 

o construtivismo como uma abordagem válida, dizem recorrer a alguns elementos do 

tradicional quando acham necessário. Alguns exemplos desses elementos citados por elas 

durante a pesquisa são: a disciplina, metodologias mais definidas para alfabetizar, o ensino 

das letras e a referência dos sons das palavras quando for necessário. 

Ao citarem esses aspectos como elementos do tradicional, as professoras estão 

declarando a necessidade de retomada das especificidades do ensino da língua, às questões 

mais relacionadas à didática, aos aspectos notacionais da língua que foram se perdendo no 

início da implementação da proposta de alfabetização construtivista. Percebem que existem 

aspectos da língua que precisam ser ensinados como condição para que a criança aprenda a ler 

e a escrever, mas ao se referirem a eles os identifica a partir das referências de saberes que 

possuem, que são aqueles relacionados ao ensino tradicional. 

Atualmente, no município de Salvador, o ensino tem sido reestruturado através do 

programa Pacto Estadual pela Alfabetização. Mais uma vez, elementos externos são 

oferecidos aos professores, dessa vez não como formação apenas, mas como concretização. 

As professoras têm trabalhado utilizando como base o quadro de rotina, o caderno de 

atividades e a caderneta do município, onde se encontram listadas as habilidades que precisam 

ser desenvolvidas. Essa proposta de didatização, como afirma P4, possibilitou recuperar o 

ensino de algumas características da língua, como a consciência fonológica. 

As colaboradoras P1, P2, P3 e P4 trabalham utilizando como referência de 

concretização o material concedido pelo Pacto. P5 diz não acreditar nessa proposta e que por 

isso não utiliza o material, trabalha com textos impressos ou xerocados de cartilhas. 

Acreditamos que por possuir a convicção de que em outros tempos se aprendia muito mais e o 
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ensino era mais eficiente, P5 não se desvincula de uma perspectiva tradicional de 

alfabetização, pois estes constituem saberes que possuem valores práticos para ela. 

Na dimensão de discussão “A construção da trajetória profissional: como se 

constitui uma professora alfabetizadora”, pudemos analisar a partir de alguns fragmentos da 

narrativa das docentes que a constituição de uma professora alfabetizadora implica num 

processo muito mais complexo do que pode parecer num primeiro olhar. E que nem sempre 

são as escolhas voluntárias que as levam a sala de aula. 

Nessa trajetória, as motivações aparecem na ordem do desejo e também das 

representações sociais que se têm da profissão, determinando as escolhas feitas. As 

experiências pré-profissionais somam-se às escolhas profissionais num processo de 

continuidade. As professoras têm ainda o tempo histórico como um fator que lhes impõe 

condições para se reinventar, as demandas do seu tempo ditam formas e ao elaborar essas 

formas, colaboram para um processo constante de transformação sociocultural. 

Percebemos que o trabalho docente, sobretudo aquele voltado à alfabetização é 

muito suscetível aos discursos produzidos academicamente e à implementação de políticas e 

materiais que deem conta de concretizar esses discursos. E é nesse emaranhado de situações 

que as professoras vão constituindo e ampliando seus saberes. Nesse estudo fica evidente a 

natureza social dos saberes profissionais. 

A forma como agem as professoras, as escolhas que fazem, dependem de uma 

série de fatores. Dentre eles, sabemos que os professores recorrem a um conjunto de saberes 

oriundos de fontes diversas. O relato das professoras colaboradoras evidenciou a variedade 

das fontes sociais que colaboram para sua constituição profissional, pudemos inferir que os 

saberes mais representativos provêm das experiências e interações sociais, os saberes 

acadêmicos são considerados importantes, mas sempre com a ressalva de que é nas interações 

que aprendem a ser professora. 

Diante disso, seguiremos refletindo e analisando de que forma essa constituição 

docente possibilita, culmina e expande práticas pedagógicas em alfabetização que atenda ao 

contexto das diferenças.  

 

5.2 Dimensão de análise II – Alfabetização no contexto das diferenças: O que fazem as 

professoras? 

 

Nesta sessão, analisaremos mais detalhadamente de que forma se articulam os 

saberes e as práticas pedagógicas de alfabetização no contexto das diferenças. 
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É bastante comum os professores questionarem sobre como conduzir o trabalho 

numa turma de alfabetização com tantas diferenças presentes: de ritmo, de interesse, de 

desenvolvimento etc. Este questionamento parece revelar uma preocupação, no sentido de 

assegurar a todos seus direitos de aprendizagem. Quando questiona, o professor parece estar 

revelando que esse é um problema para o qual deseja uma solução e que está em busca dela 

ao realizar seus experimentos pedagógicos. 

Os acontecimentos históricos percebidos nas últimas três décadas, com relação a 

revisão de um paradigma educacional e a luta por assegurar o direito à aquisição da leitura e 

escrita, vêm promovendo uma transformação nas práticas e colaborando para o levantamento 

dessa discussão. 

Entendemos como necessário trazer à tona tais questões. Essa necessidade nasce 

com a percepção de que as crianças podem percorrer caminhos diferentes no processo de 

aquisição da linguagem escrita e que, por serem oriundas de diferentes contextos sociais, 

possuem diferentes experiências e contato com a linguagem. A escola, então, precisa pensar 

em como organizar situações didáticas que contemplem essa heterogeneidade. 

As mudanças de paradigma em alfabetização, permitidas a partir da psicogênese 

da língua escrita, colaboraram para o discernimento dessa questão quando deslocaram as 

discussões dos métodos para a forma como os sujeitos aprendem. A clareza de que essa 

aprendizagem não envolve somente as questões cognitivas, mas todas as relações sociais em 

que estão envolvidos os aprendizes, amplia essa perspectiva. 

Como esclareceram os dados da pesquisa até aqui, nem sempre a consciência de 

que algo precisa ser feito nesse sentido garante que realmente seja feito a contento, como bem 

admitem as professoras, ressignificar o ensino da língua não tem sido tarefa fácil. Mas o que 

nos perguntamos nessa pesquisa é: o que tem sido feito? Como organizam as professoras esse 

processo? Baseadas em quais saberes o fazem? 

Como demonstram os sujeitos da pesquisa, muitas experiências têm sido 

vivenciadas. As professoras sabem que as crianças têm interesses diferentes e que nem todas 

possuem as mesmas motivações no processo de aprendizagem. Nos discursos, reconhecem 

que as crianças passam por processos particulares de desenvolvimento e que não é possível 

ensinar sempre a mesma coisa, da mesma forma para todos. 

A pesquisa revela alguns caminhos percorridos por essas professoras na tentativa 

de articular as tematizações, normalizações e concretizações a esse respeito no contexto social 

e histórico em que estão inseridas.  
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5.2.1 A articulação entre teoria e prática 

 

Para Lerner (2002, p. 34), “todo saber e toda competência estão modelados pelo 

aqui e agora da situação institucional em que se produzem”. Logo, os conhecimentos sobre o 

ensino da linguagem escrita produzidos fora da escola não se traduz da mesma forma pelas 

práticas escolares. 

É importante perceber do ponto de vista das docentes como os esquemas entre 

teoria e prática se articulam. Sabemos que não existe teoria sem prática, também não há 

práticas sem elementos teóricos. Sabemos ainda que não é possível compreender uma sem a 

outra como se fossem totalmente desarticuladas (GHEDIN, 2006). 

Nas narrativas, as professoras trouxeram à tona questões do tipo “na teoria é uma 

coisa, na prática é outra”, “na teoria tudo é simples, mas quero ver na prática”, “é difícil essa 

articulação entre teoria e prática”. Cabe entender a que teoria elas se referem e quais as 

práticas percebidas na tentativa dessa articulação. 

Quando falam em teoria, as professoras estão se referindo às concepções 

subjacentes, às ideias construídas por terceiros, aos fundamentos. Fazem menção a autores e a 

livros que leram, à faculdade e a outros espaços formais de aprendizagem. Ao se referirem à 

prática, elas falam sobre o fazer, sobre suas ações em sala, sobre as atividades que realizam, 

sobre a gestão do cotidiano e o que ela envolve como valores, crenças e ideologias 

socialmente construídas. 

A abordagem teórica citada por todas as professoras como a que embasa sua 

prática foi o construtivismo. As professoras atribuem o construtivismo às ideias piagetianas e 

compreendem que a teoria da psicogênese da língua escrita foi elaborada a partir desse 

referencial, mas que essa teoria não trouxe sugestões sobre os possíveis processos de 

didatização. Acreditam que as maiores responsáveis por essa didatização são elas. 

Notamos que quando os professores utilizam expressões como “construtivismo”, 

“psicogênese” sem a devida compreensão das teorias que estão por trás, é como se apenas se 

rotulassem para se adequar aos discursos socialmente aceitos na tentativa de reafirmar que 

não é um professor tradicional. Essa é uma marca de diferenciação. Sendo assim, mesmo se 

rotulando construtivistas, alguns professores não demonstraram na condução do trabalho 

atitudes que justificassem essa escolha. 

Outros professores, mesmo não sabendo justificar, demonstram uma sensibilidade 

na escolha de situações de aprendizagem que envolva todas as crianças num processo 
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significativo de aquisição da linguagem escrita. É possível perceber que as professoras 

participantes da pesquisa se adequam mais ao segundo perfil. 

Vejamos o que dizem as professoras:  

 

Com todas essas mudanças conceituais dos últimos anos, eu não posso dizer que já 

aprendi a alfabetizar. Eu ainda estou aprendendo, eu estou estudando, lendo, pra me 

ajudar mais. Quando comecei a ensinar, comecei do jeito que eu sabia, hoje tenho 

referências maiores, fui mudando com os anos. Você não fica mais naquela de copie, 

estude, decore, memorize. Os processos são muito mais amplos. Eu crio uma rotina 

sistematizada de reflexão e análise com textos e quando você se dá conta a criança já 

tá lendo, escrevendo. Não é mágica, é trabalho, é sistematização. (P1) 

 

A gente vê que muita coisa se articula quando a gente quer que a criança aprenda a 

ler e a escrever. A gente tem que entender os processos que eles estão passando, a 

gente tem que planejar propostas que sejam significativas, que valorize a realidade 

deles, a gente tem que dar conta do dia a dia, né? Tem que trazer as questões do 

letramento, enfim. Na minha prática eu busco isso, eu sei que nem sempre consigo 

tudo, mas muita coisa a gente vai conseguindo fazer legal. (P2) 

 

Não é simples, nem fácil esse desafio. O caminho é árduo e por mais que a gente 

leia e estude e participe das formações oferecidas pelo município e das formações 

que buscamos por nós mesmas, nada nos prepara para enfrentar a dinâmica do dia a 

dia. Olha, são tantos desafios, alfabetizar é tão difícil, que inicialmente não achava 

que seria capaz. Porque quando eu olho pra trás eu vejo que muitas coisas que fazia, 

não faria mais, principalmente com relação à compreensão dos processos, de como 

lidar com crianças e administrar a diferentes níveis de aprendizagem. (P3) 

 

A gente não tem nem como dizer que não é construtivistas, né? Porque tudo que a 

gente lê, tudo que o governo manda, as cadernetas com as habilidades que a gente 

segue, agora esse material do pacto, tudo é nessa visão, você tem que respeitar os 

processos dos meninos. Então querendo ou não a gente vai abraçando a coisa. E 

quando se dá conta já é uma professora construtivista. (P4) 

 

[...] o que mais me ensina a ensiná-los é a vontade, a vontade de ajudá-los a serem 

alfabetizados, mais nada! Apenas a minha boa vontade. Eu ainda estou procurando 

um caminho, porque com essa coisa solta do construtivismo eu ainda não me 

encontrei. Mas eu estou estudando, tentando entender como é esse processo todo. 

(P5) 

  

Observamos que na fala de P1, P2, P3 e P4 aparece a palavra processo. Extraída 

do arcabouço construtivista, pode ser entendida na narrativa das docentes como os caminhos 

que as crianças percorrem ao construir suas aprendizagens. Esse caminho precisa ser 

considerado, assumindo-o como ponto de partida para elaboração das propostas de atividades. 

Quando realmente considerado como ponto de partida para o planejamento das atividades de 

leitura e escrita, facilita a tarefa do professor em possibilitar as mais variadas experiências 

com a língua escrita, para contemplar crianças em diferentes momentos desse processo. 

Essa perspectiva possibilita a superação de dicotomias e hierarquizações 

características do processo de alfabetização nos moldes mais tradicionais. Permite 

compreender que ao iniciar o ano letivo, as crianças estarão em diferentes níveis de 
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aprendizagem, precisarão de diferentes intervenções, percorrerão diferentes caminhos e 

construirão diferentes aprendizagens. 

Entendem que precisam possibilitar propostas significativas, como destaca P2, e 

contextualizadas, que valorizem a realidade dos alunos. Quando trazem essa questão, as 

professoras reconhecem que além das diferenças no processo cognitivo, existe outra ordem de 

diferenças que influi nesse processo, que são aquelas voltadas para a realidade social e 

cultural desses sujeitos. Para Candau (2002), esta é uma importante percepção, pois é 

necessário considerar no processo de alfabetização diferenças de ordem interculturais além 

daquelas individuais. 

Os discursos de P1 e P2 trazem um importante e atual elemento de análise, 

quando pensamos no ensino da linguagem escrita. P1 fala sobre criar uma rotina sistematizada 

e P2 em planejar propostas. Esse cuidado aponta para a alfabetização como algo pensado, 

planejado, sistemático e não espontâneo. 

Quando o ideário construtivista para alfabetização foi implantado no Brasil, gerou 

um processo de desmetodização do ensino da linguagem escrita por diferentes razões: porque 

a forma como era conduzido o ensino através dos métodos não valorizava os processos pelos 

quais as crianças passavam; tratavam a língua como um instrumento puramente escolar; pelo 

caráter instrumental característico às formas tradicionais de alfabetizar; porque 

equivocadamente se acreditava que bastava inserir as crianças em ambientes com textos e 

possibilitar variadas atividades com a linguagem escrita que elas aprenderiam. 

Atualmente, as especificidades do ensino da linguagem escrita vêm sendo 

reclamadas. Frade (2003), Morais (2012), Soares (2011) discutem essa questão e apontam 

para a necessidade de procedimentos de alfabetização mais sistematizados para assegurar os 

direitos de aprendizagem em linguagem escrita, sem perder de vista o processo de construção 

da criança. 

Quando os professores planejam suas aulas, pensando nos processos de seus 

alunos considerando suas características individuais e socioculturais, as chances de assegurar 

o ponto de partida, os caminhos a serem trilhados e a projeção de onde se deseja chegar são 

maiores. A forma como planejam as professoras e o que priorizam ao planejar torna mais 

perceptível como tentam realizar a articulação entre teoria e prática. 

P3 expressa a dificuldade com a dinâmica do dia a dia. Ao trazer essa fala, ela 

ressalta inicialmente o seu compromisso com o estudo e a compreensão do processo para 

assegurar boas situações de ensino, mas ao tentar articular o que considera como alfabetização 

numa perspectiva de construção, esbarra nos problemas da pragmática da sala de aula. Esta 
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fala revela que conhecer as teorias e, a partir dessas teorias planejar boas situações de 

aprendizagem, não basta. Essa articulação teoria e prática se expressa ainda em nível 

procedimental, nas intervenções, na mediação corpo a corpo do processo. 

Nesse processo de articulação teoria e prática, percebemos a importância da 

formação. Quando falam em sua formação, as professoras sempre frisam que ela é importante, 

porque aprendem muitos conceitos, mas que é na prática que aprendem a ensinar 

demonstrando que os saberes experienciais têm maior validade para elas. 

P5 diz que está estudando com objetivo de encontrar um caminho, por considerar 

que o construtivismo não possibilita os meios eficazes e organizados para alfabetizar. A 

proposta de alfabetizar crianças com necessidades tão diversas numa perspectiva de 

construção é ainda algo muito solto. Parece que P5 compartilha a visão de que alfabetizar 

considerando a abordagem de construção é algo espontaneísta, solto, portanto, não serve 

como referência para ela ainda. 

P1 e P3 enfatizam que ao estudarem compreendem melhor algumas questões, mas 

o que fica claro é que somente quando elas conseguem articular a formação acadêmica com o 

contexto em que atuam, refletindo sobre sua ação, é que conseguem ampliar sua capacidade 

de ação, é em decorrência desse processo de autoformação que estas professoras reconhecem 

que hoje são diferentes, que hoje já não fariam coisas que faziam antes. Esse “estar diferente” 

é uma percepção da evolução qualitativa da prática em razão da adoção da nova abordagem 

teórica. 

É interessante a percepção de P4 de como se tornou uma professora construtivista. 

Em seu olhar, a articulação entre a teoria de procedência construtivista para alfabetização e 

sua prática se deu em função de demandas externas. Foram as imposições das tematizações, 

das normalizações do processo, que a fizeram trilhar esse caminho, já que tudo no que tem 

participado enquanto formação e todos os materiais que recebe na escola para alfabetizar são 

apresentados nessa perspectiva. É como se ela não tivesse tido escolha, as demandas sociais 

para educação do seu tempo histórico a impeliram a promover mudanças em sua prática. 

Nesse processo de tentar articular teoria e prática, é importante ressaltar o poder 

de criação das docentes, que mesmo sem referências maiores têm elaborado diversas 

propostas de alfabetização nesse novo contexto, mesmo que ainda de forma isolada e não 

regular. Nessa perspectiva poderíamos inclusive pensar nos ditos erros dos professores como 

tentativas de superação do abismo muitas vezes observadas entre teoria e prática  
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5.2.2 A gestão das aprendizagens no contexto das diferenças 

 

A tentativa de articulação entre teoria e prática tem gerado interessantes propostas 

de atividades, visando garantir o direito de aprendizagem da leitura e da escrita a todas as 

crianças. Nesta sessão, analisaremos algumas práticas das colaboradoras desta pesquisa a 

partir dos eixos de observação descritos na escala de observação das práticas diferenciadas. 

Essa análise nos permitirá identificar os procedimentos didáticos utilizados pelas professoras. 

As professoras possuem a percepção das diferenças e as classificam, sobretudo, 

em dois grupos. As diferenças individuais, que para elas são aquelas voltadas para o 

desenvolvimento cognitivo, estilos e ritmos de aprendizagem e personalidades. E as 

diferenças sociais, que dizem respeito às experiências que cada aluno traz sobre a língua do 

meio em que vive e as motivações para vivenciar situações escolares como o processo de 

aquisição da linguagem escrita. 

Candau (2011), ao realizar uma análise sobre a percepção da escola quanto a 

ordem das diferenças e o tratamento didático dispensado a elas, identifica esse dois grupos de 

diferenças, as individuais e as sociais. 

O referencial das teorias da aprendizagem e da psicologia do desenvolvimento e 

da personalidade, difundidos a partir da primeira metade do século XX influenciam, desde 

então, fortemente a formação dos professores. Na perspectiva dessas abordagens, as 

diferenças aparecem na ordem das características que definem cada sujeito e as 

especificidades da aprendizagem estão atreladas a ritmos, estilos, modo de aprender, o que 

exige procedimentos didáticos diferenciados para lidar com essa ordem de diferenças. Alguns 

elementos da Escola Nova também aparecem no imaginário docente com relação didatização 

das diferenças individuais como individualização, flexibilização, variação das estratégias de 

ensino (CANDAU, 2011). 

São inegáveis as contribuições da psicologia para a percepção do indivíduo e dos 

seus processos de aprendizagem, no entanto, quando o professor se limita a apenas considerar 

didaticamente as diferenças individuais, incorre no risco de ignorar importantes aspectos 

sociais, históricos e culturais dos seus alunos. 

Nesse sentido, a sociologia da educação trouxe outro olhar a respeito das 

diferenças, ao estudar os determinantes econômicos e sociais e sua influência no currículo 

escolar, no acesso à escola e na garantia efetiva da aprendizagem por sujeitos oriundos de 

contextos sociais diversos. Esse referencial está difundido no processo de formação docente e, 

sobretudo, nos discursos que defendem a inclusão social, escola e o direito de educação e 
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aprendizagem de todos. Por esse motivo, é possível perceber na fala das professoras a 

percepção dessa dimensão. 

Para Candau (2011, p. 245), infelizmente esta 

 

[...] constatação não supõe que as consequências destas perspectivas nas práticas 

pedagógicas tenham sido cada vez mais levadas em consideração [...]. Em geral, a 

cultura escolar continua fortemente marcada pela lógica da homogeneização e da 

uniformização das estratégias pedagógicas. 

 

Vejamos as narrativas: 

 

A gente recebe alunos muito diferentes, esse ano mesmo eu recebi alunos muito 

diferentes, alunos que já sabiam todas as letras e os que não sabiam pegar no lápis, 

alunos que os pais incentivam estar na escola e outros que os pais não tão nem aí [...] 

é difícil você trabalhar assim, porque você fala assim: - ah! o professor tem que 

trabalhar com atividades diversificadas! Mas eu te digo com toda sinceridade, é raro 

acontecer isso, você acaba pecando por trabalhar com todos como se todos 

estivessem no mesmo nível, eu não vou dizer pra você que não faço isso, porque eu 

faço. Num momento ou outro você pode trabalhar, eu trabalho com elas separadas, 

mas a maioria do tempo eu acabo fazendo isso. Tô certa? Não! Preciso mudar? 

Preciso! E é por isso que eu falo que eu estou aprendendo e tenho que estudar e 

experimentar muito pra poder fazer a coisa certa. (P1) 

 

Porque, assim, aqui eu recebo geralmente alunos pré-silábicos e silábicos, um ou 

outro é que chega alfabético. Alguns têm dificuldade porque, assim, não tem a 

presença da família, não ajuda, uma dificuldade que a gente tem aqui é essa mesmo 

do letramento, que em casa eles não têm muito. [...] Então, quer dizer... na sala eu 

tento diferenciar, eu mudo enunciados, eu sento junto daqueles que têm mais 

dificuldade, os que já tão mais adiantados eu deixo mais só, mas também chego 

junto depois. Aqui a gente também faz um reforço, que é assim, uma vez na semana 

a coordenadora fica na minha sala pra fazer as atividades normais e eu fico mais 

com aquelas crianças que precisam de mais intervenção, porque são muitas crianças 

e ai dificulta né? (P2) 

 

[...] não dá pra fazer sempre tudo igual pra todo mundo. Uma estratégia que eu 

aprendi e que da muito certo, aprendi quando fiz um curso do PROFA, alguns anos 

atrás, foi o agrupamento produtivo. Nossa, como faz diferença e também facilita 

nosso trabalho. Agrupar as crianças por níveis diferenciados, atuando ali na zona de 

desenvolvimento proximal deles, é bom pra eles evoluírem. É possível fazer isso 

sim. E tem uma série de outras estratégias como, por exemplo, diferenciar as 

atividades escritas, como eu já falei antes, eu decido utilizar uma cruzadinha como 

atividade, certo? Então eu tenho que saber que um aluno alfabético não vai fazer 

nem receber da mesma forma que um aluno silábico. O silábico vai precisar de um 

banco de palavras, daí eu tenho que ajudá-lo a ver onde cada palavra se encaixa, que 

palavra é aquela? Quantas letras tem? Em qual quadrinho caberá? Encaixa com as 

outras palavras? Qual a ordem das letras? Perceber que a ordem compromete o 

sentido da palavra etc. É importante pra elas perceberem que uma unidade sonora é 

composta por mais de uma letra. A criança silábico-alfabética é interessante estar 

próximo porque é uma oportunidade pra elas compreenderem que faltam algumas 

letras em sua escrita. As alfabéticas já vão pensar em questões de convenção da 

escrita. Isso é só um exemplo, dentre tantos possíveis. (P3) 

 

Os meninos aqui são de comunidades muito pobres, o material escrito que eles têm 

em casa é o que a gente manda. [...] pra você ter uma ideia, a maioria das crianças 

aqui são filhos de pais analfabetos, a maioria mora com a avó, que é analfabeta. A 

coisa mais comum é esses meninos chegarem aqui com seis anos sem nem pegar no 

lápis. Eu percebo assim, uma diferença nos meninos que foram pra Educação 
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Infantil, mas nem todos foram, né? A maioria não foi e aí eu pergunto: como é que 

eu trabalho assim? Vou tentando, né? (P4) 

 

[...] essas crianças são muito diferentes, e essa é umas das dificuldades também que 

a gente encontra na alfabetização. São níveis de aprendizagem totalmente diferentes, 

díspares. Tem criança até que não se desenvolve, você tá falando ali e ela não tá 

fazendo a conexão do que a gente tá falando. Eu não gosto não dessa disparidade, 

acho até que é possível trabalhar assim, porque eu tô vendo que aqui nesse país tudo 

é possível e impossível. Mas eu vejo que não há um cuidado com relação a isso, não 

há tempo, você tá vendo as escolas como é que estão... então tudo aqui é alinhavado, 

o possível com o impossível, e isso é difícil, isso é constrangedor, isso é surreal. Eu 

trabalhei como professora dez anos na Suíça e as crianças não eram assim 

dependentes não, você falava uma vez e elas entendiam, aqui você fala mil vezes a 

letra, o som e a criança não entende. (P5) 

 

De modo geral, percebemos que as representações do ensino e aprendizagem 

ainda permanecem bastante conservadoras no discurso das professoras, quando a diferença é 

percebida em função do não ideal. Essa representação está atrelada aos saberes socialmente 

construídos, que formatam um ideal de aluno. Isso ocorre, segundo Silva (2000), porque 

culturalmente fomos habituados a definir as diferenças a partir da comparação com as 

identidades determinadas como ideais. Logo, quem não está em nível tido como ideal, ou 

quem não aprende no mesmo ritmo que os alunos “mais avançados”, é diferente. A diferença 

está centrada no déficit. Parece que, pelo discurso, somente P3 enxerga as diferenças como 

um elemento pedagógico inerente aos processos. 

No entanto, todas as professoras acreditam que é possível desenvolver um 

trabalho de alfabetização nessa perspectiva. Mesmo P5, que se mostra cética diante da 

questão, diz parecer possível. Diante da possibilidade, as professoras se organizam de 

diferentes maneiras. 

A colaboradora P1 fala na dificuldade em fazer atividades diversificas para todas 

as crianças, afirma que consegue diferenciar apenas em grupos. Há um equívoco quando se 

pensa em diversificação de atividades quando leva a crer que diferenciar é fazer tantas 

atividades diferentes quanto alunos ou níveis de aprendizagem houver, esse equívoco está 

expresso na narrativa de P1. 

Para Perrenoud (2000), os conhecimentos e os paradigmas, quando se trata de 

pedagogia diferenciada, ainda são muito abstratos e pobres para conduzir uma 

operacionalização satisfatória na área. A pedagogia diferenciada deve gerar uma abordagem 

mais centrada no aluno, no desenvolvimento, capacidades e interesses, não necessariamente 

em um tipo de atividade diferente para cada aluno, pois 

 

A diferenciação é pensada como uma micro organização, com a diferença de que 

não se trata de dividir os alunos entre formações hierarquizadas, que cristalizam e 

ampliam as diferenças, mas entre grupos ou dispositivos que supostamente 



107 

 
trabalham para assegurar a igualdade dos níveis de aquisição, pela diversificação dos 

procedimentos e dos atendimentos. (PERRENOUD, 2000, p. 41). 

 

Mesmo com os equívocos com relação ao que seja diferenciar, mesmo diante das 

dificuldades mencionadas por P1, P2, P4 e P5, de uma forma ou de outra, em maior ou menor 

grau, todas estão tentando incluir em suas rotinas elementos de uma pedagogia diferenciada 

com relação aos procedimentos e atendimentos no ensino da linguagem escrita. 

Isso ocorre porque, de acordo com Perrenoud (2000), a tomada de consciência 

desse fato escolar é irreversível, por mais cômodo que seja continuar trabalhando da mesma 

forma com todos, uma vez conscientes da necessidade de diferenciação, os professores 

empenham-se pela vontade de saber como agir nesse quadro. Deste empenho resulta uma 

reforma das estruturas de ensino. 

Conseguimos atestar esse fato, ao realizarmos a observação das práticas baseada 

na escala de observação das práticas pedagógicas diferenciadas. Na escala, foram listadas 79 

estratégias que diziam respeito a quatro eixos: organizar e dinamizar situações de 

aprendizagem; gerir a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação; implicar os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. 

Os eixos compreendiam nove variáveis: planejamento das atividades de 

aprendizagem; variedade dos métodos de ensino; estilos e ritmo de aprendizagem; centro de 

interesses e iniciativa dos alunos; gestão e organização de classe; interação entre alunos; 

interação entre professor e aluno; avaliação das aprendizagens; coordenação e elaboração 

entre os professores. 

A avaliação da presença das estratégias na prática das professoras foram 

realizadas a partir dos seguintes conceitos: 1 – presente, 2 – parcialmente, 3 – pouco e 4 – 

ausente, conforme descrito em outra sessão. Observamos que das estratégias listadas muitas já 

fazem parte da prática das professoras. Para gerar os gráficos, somamos os números das 

ocorrências das cinco aulas observadas e registradas, dividimos por este mesmo valor, o que 

gerou a média apresentada. 

Nessa perspectiva, analisamos as manifestações destas variáveis na prática das 

professoras expressas nas atividades e forma de organização do trabalho pedagógico. Abaixo, 

descreveremos o que conseguimos destacar mais notório sobre cada colaboradora. 

Ficou perceptível, na narrativa de P1, que ela é uma professora que promove 

constantemente a autocrítica. Reconhece a necessidade de estudar mais e de adequar suas 

práticas às reais necessidades dos alunos. Apesar de achar que ainda não faz um trabalho 

satisfatório numa perspectiva de alfabetização que considere a construção das aprendizagens e 
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a diferenciação do ensino, a professora, ao escolher os dispositivos pedagógicos e ao mediar o 

processo de ensino, demonstra uma sensibilidade com relação às diferenças. 

Desde o planejamento até a execução, pensa as atividades na perspectiva de como 

os alunos, dentro dos seus níveis e possibilidades, podem corresponder e de que forma ela 

pode intervir. A professora sempre chegava à sala com todo material que seria usado na aula 

pronto, esse material apresentava modificações a depender de quem o receberia. Esse hábito 

otimizava o tempo pedagógico. Ela orientava as crianças sobre como proceder na atividade e 

o que esperava delas, as envolvia de forma lúdica e prazerosa, de modo que tanto as mais 

extrovertidas quanto as mais tímidas participassem. Ao agrupar, já sabia previamente e de 

forma planejada qual critério utilizar. O mesmo com relação à utilização dos jogos de 

consciência fonológica, previa as intervenções de acordo com o que os alunos precisavam 

desenvolver naquele momento. A professora sabia porque estava realizando cada atividade, 

mesmo sem os domínios dos conceitos teóricos exatos. Mesmo com o programa do Pacto pela 

alfabetização impondo o passo a passo da rotina, ela conseguia imprimir sua marca para 

atender às necessidades de seus alunos. Desta forma, foi possível observar na seguinte 

frequência as estratégias de diferenciação: 

 

Gráfico 01: frequência das estratégias de diferenciação P1 

 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 

 

A professora P2 parece ter uma proximidade maior com os domínios dos 

conceitos e especificidades do processo de alfabetização. Mantém um registro com os níveis 

de escrita de cada criança realizado mensalmente e elenca intervenções que podem ser feitas a 

partir dessas observações, regulando o processo de aprendizagem ao proporcionar situações 

variadas de vivência com a linguagem escrita. Assegurava a regularidade das atividades, 

retomando-as em dias posteriores quando necessário. Trabalhava com uma variedade de 

textos, buscando explorar as especificidades de cada um. De um mesmo enunciado, podia 

propor diferentes situações. Sempre pedia às crianças para trazerem textos e brincadeiras do 

seu interesse. Buscava uma interação mais presente com as famílias solicitando-as no 
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processo de aprendizagem das crianças e com a direção e coordenação da escola no sentido de 

auxiliá-la para realização de intervenções mais pontuais com determinados grupos. Seu 

grande desafio parecia ser a gestão do tempo para as propostas de atividades e as relações de 

conflito entre as crianças. Nas práticas observadas constatamos a seguinte frequência de 

estratégias: 

 

Gráfico 02: frequência das estratégias de diferenciação P2 

 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 

 

A colaboradora P3 parece ter clareza do que deseja alcançar quando escolhe uma 

atividade. Durante os planejamentos observados, escolhia as atividades com base nas 

habilidades que entendia que os alunos precisam construir. Utilizava como referência para a 

escolha avaliações diagnósticas escritas na caderneta. Saía do planejamento com tudo descrito 

e programado: os textos e jogos a serem utilizados, os agrupamentos a serem feitos, as 

intervenções das sequências didáticas que realizava. Uma modalidade de organização do 

trabalho que utilizou com frequência foi a sequencia didática, principalmente no trabalho com 

os textos. Também utilizava os projetos didáticos como uma estratégia para trabalhar a partir 

do cento de interesse das crianças. Como aponta a narrativa de P3 exposta nessa sessão, a 

professora consegue determinar o porquê de cada intervenção proposta. Explica com clareza 

quais atividades são mais adequadas para cada nível de aprendizagem. Promove e valoriza a 

interação entre os alunos durante a realização das atividades. Percebemos a presença das 

estratégias na seguinte frequência: 
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Gráfico 03: frequência das estratégias de diferenciação P3 

 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 

 

Para definir as situações de ensino da linguagem escrita, P4 utiliza, sobretudo, o 

material cedido pelo Pacto pela Alfabetização. As atividades, textos, cartazes e jogos 

utilizados são aqueles que vêm no material, não variando muito os métodos de ensino. Apesar 

de realizar intervenções no grupo e individualmente, não propõe outras situações de 

aprendizagem além daquelas previstas no material. Tanto é que o seu planejamento girou em 

torno das habilidades propostas na caderneta municipal para serem desenvolvidas no bimestre 

e o quadro de rotinas que o programa sugere. Promove atividades em pequenos grupos e 

intervenções para toda turma ao mesmo tempo, quando uma criança apresenta alguma 

dificuldade na realização da tarefa se aproxima para auxiliar. Identifica o nível de escrita de 

cada aluno e realiza os agrupamentos por níveis próximos. 

Quando ocorre algum conflito entre as crianças em decorrência da realização da 

tarefa de linguagem escrita, como uma criança responder antecipadamente ou responder pelo 

colega, P4 repreende, mas não explora positivamente a situação. Nas atividades de escrita 

espontânea ou do “escreva do seu jeito”, a professora geralmente atua como escriba. Pergunta 

o que a criança deseja escrever, ajuda a estruturar a frase e em seguida escreve junto com as 

crianças no quadro realizando a análise do som. Acredita que uma criança pré-silábica ou 

silábica não é capaz de escrever um texto. É uma professora carinhosa e acolhedora com os 

seus alunos, nos momentos das brincadeiras e jogos se envolvia com a turma, brincava junto, 

parecia se divertir com a situação. Durante o período de observação, não realizou uma 

variedade de atividades a partir do interesse das crianças, esse momento se resumia a 

retomada de jogos ou brincadeira com a linguagem que as crianças quisessem repetir. 

Observamos a seguinte frequência: 
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Gráfico 04: frequência das estratégias de diferenciação P4 

 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 

 

Como vimos em outras sessões, a história de cada sujeito e suas representações a 

respeito da educação influenciam na constituição dos saberes que serão a base ou referência 

para a prática pedagógica. P5, em sua narrativa, demonstrava o descontentamento em estar 

numa turma do primeiro ano do Ensino Fundamental, por ter mais habilidade em trabalhar 

com alunos do Ensino Médio e por acreditar que a alfabetização no Brasil, da forma que se 

configura hoje, está um barco sem rumo, dificultando a atuação docente, sendo o modelo 

tradicional muito melhor sucedido em sua opinião. A sua prática refletia essa perspectiva. 

Durante o período de observação, P5 não participou dos planejamentos coletivos. 

Suas atividades eram planejadas em casa. Consistia basicamente no trabalho com as famílias 

silábicas. A continuidade do trabalho envolvia a retomada de exercícios sobre a família 

silábica em análise, a professora não variava os métodos de ensino. Durante as atividades, que 

eram sempre individuais, ela não permitia a interação entre os alunos, alegando que os que 

sabiam menos não iriam aprender se perguntassem aos que sabiam mais. Sempre que uma 

criança ou um grupo de criança apresentava uma dúvida ou dificuldade, ela ia para o quadro e 

explicava quantas vezes fosse necessário até entenderem, solicitava ainda que as crianças 

fossem ao quadro explicar como conseguiram responder, questionando aos demais colegas 

que dissessem se estava certo ou errado. 

Se entendesse que era necessário, P5 modificava a proposta de alguma parte da 

atividade para auxiliar as crianças. Não utilizava os jogos e cadernos de atividade cedidos 

pelo Pacto pela Alfabetização, porque dizia que daquela maneira “solta” que o programa 

propõe não pode haver aprendizagem. Em alguns momentos, geralmente no início da aula, 

promovia atividades de leitura livre, onde cada um podia escolher seus livros. Por duas vezes, 

compartilhou com as crianças textos que circulavam socialmente. Observamos a seguinte 

frequência das estratégias em suas aulas de linguagem escrita. 
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Gráfico 05: frequência das estratégias de diferenciação P5 

 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 

 

Os dados revelados pela prática das professoras analisados à luz das concepções 

que apresentaram ao longo de suas narrativas nos permite constatar que as práticas de 

alfabetização no contexto das diferenças são um fato em processo, em construção. No 

discurso, as professoras demonstraram compreender a necessidade de uma pedagogia que 

valorizasse o processo de construção da aprendizagem e as diferenças expressas por seus 

alunos. Em suas práticas, já é possível perceber muitas manifestações de diferenciação. 

Entre as colaboradoras P1, P2, e P3 foi possível observar uma maior frequência de 

estratégias de diferenciação, o que corresponde às concepções do processo de alfabetização 

que demonstraram ter. 

P4 e P5, por mais que admitam no discurso que é possível um trabalho 

pedagógico diferenciado em alfabetização, parecem inspirarem-se “pela tradição, pela 

imitação e pelos recursos de ensino” (PERRENOUD, 2000, p. 48). P4 demonstrou ser uma 

professora comprometida e interessada pelos temas atuais em educação, no entanto, a rigidez 

em seguir um processo pré-estabelecido, que ela precisava prestar contas num espaço 

determinado de tempo, a impossibilitava de permitir a fluência de muitos dispositivos de 

diferenciação. O trabalho realizado por P5 estava enraizado em suas crenças, em sua ideologia 

de educação. Os cursos de formação não pareceram convencê-la de que é possível um 

processo didático diferente daquele tradicional no qual está ancorada. No entanto, é 

interessante perceber que mesmo com frequência “pouca” ou “parcial”, algumas estratégias 

de diferenciação estão presentes, o que nos leva a crer que na emergência das situações que 

exijam dela uma interferência para ajudar uma criança a avançar, ela se permite transitar entre 

formas diferenciada de atuação. 

A incidência das atividades priorizadas por todas as professoras parece comprovar 

que existe uma maior facilidade em pensar dispositivos de diferenciação que possibilitem o 
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desenvolvimento dos alunos no que se refere às diferenças individuais, principalmente as 

cognitivas. A incidência de atividades que envolvam os aspectos culturais e sociais das 

crianças é pequena ou inexistente. 

Como estamos pensando na implementação de uma pedagogia diferenciada em 

alfabetização como algo em construção, podemos avaliar as inconstâncias na proposição das 

docentes ainda por um outro olhar. Observa-se a criação de modelos de referência que se 

articulem às suas concepções, estes modelos são experimentados na própria prática, são 

elaborados, vivenciados, descartados ou mantidos de acordo com os resultados observados. 

Sobre a inventividade do processo didático, Perrenoud (2000, p. 49) diz: 

 

A formação dos professores apenas agora começa a torná-los capazes de inventar 

atividades e sequências didáticas a partir dos objetivos visados. A inventividade 

didática dos professores é pequena e depende mais da imaginação pessoal ou da 

criatividade dos movimentos de escola nova do que da formação profissional ou dos 

recursos oficiais de ensino. 

 

As frequências das estratégias também variaram entre os eixos de análise do 

quadro de observação. Ao mesmo tempo em que os professores demonstram habilidade para 

desenvolver estratégias voltadas mais ao primeiro eixo, negligenciam ou sentem dificuldade 

em assegurar consistentemente os demais. Por exemplo, as estratégias mais presentes na 

prática das professoras compreendiam o primeiro eixo da escala, o de organização e 

dinamização de situações de aprendizagem. 

Ao realizarem o planejamento e conduzirem a dinâmica em sala, os professores 

demonstraram conhecer os objetivos do ensino e o conteúdo a ser ensinado buscando formas 

diferenciadas de organização do trabalho, como sequências didáticas a partir do caderno de 

atividades das crianças, conseguiam pensar e propor situações, intervenções que envolvessem 

a participação dos alunos, suas respostas, suas representações sobre a língua, de forma 

prazerosa e significativa. Estas ações compreendem as práticas descritas dentro do primeiro 

eixo. 

O segundo eixo da escala, que corresponde à gestão da progressão das 

aprendizagens ainda é delicado para os professores sujeitos da pesquisa. Para Perrenoud 

(2000), o ensino deve ser estratégico e concebido numa perspectiva em longo prazo, cada 

ação do professor deve ser prevista em função da contribuição que trará para progressão das 

aprendizagens nos períodos seguintes, seja no mesmo ano letivo ou nos subsequentes. 

Apesar dos professores terem ciência do que precisavam assegurar enquanto 

direito de aprendizagem no ano letivo, sentiam dificuldade em visualizar no processo 

individual de cada aluno como essa progressão poderia ocorrer. Nesse sentido, as ações que 
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visavam à progressão, principalmente aquelas relacionadas a avaliar os alunos durante as 

atividades e propor situações de aprendizagem a partir da avaliação feita, eram pensadas 

muito mais para o coletivo do que para as necessidades individuais de cada um. 

Os professores têm demonstrado um trabalho cada vez mais consciente em relação 

à necessidade de consolidar o terceiro eixo da escala: conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação. Não basta o professor compreender que precisa organizar e dinamizar situações 

de aprendizagem, ele precisa romper a lógica da pedagogia frontal, que visa ensinar tudo igual 

a todo mundo, não basta que a atividade mobilize e desperte o interesse do aluno, ela precisa 

demandá-lo em sua zona de desenvolvimento proximal (PERRENOUD, 2000). 

A observação dos sujeitos da pesquisa aponta para uma organização nesse sentido, 

mas ainda de forma não regular e visando mais as intervenções em pequenos grupos do que 

aquelas mais individuais. Desta forma, em algumas situações, principalmente as que 

trabalham com agrupamentos e com os jogos de análise linguística, as professoras conseguem 

fazer evoluir dispositivos de diferenciação de forma planejada e sistemática, mas, segundo as 

mesmas, em outras situações do dia a dia do ensino da linguagem escrita, a utilização dos 

dispositivos de diferenciação não é possível devido a diversas questões, entre elas a 

quantidade de alunos. 

Outra questão que, segundo as professoras, inviabiliza a implementação dos 

dispositivos de diferenciação merece destaque. Diz respeito ao programa de alfabetização no 

qual estão inseridas. Neste programa, denominado Pacto pela Alfabetização, que acontece em 

parceria entre Estado e municípios, os professores recebem um caderno de atividades para as 

crianças, assim como material de apoio para realização do trabalho (livros, jogos, quadro de 

rotinas, cartazes com textos etc.). Segundo as professoras, sob orientação do formador do 

pacto, elas precisam assegurar o segmento de uma rotina previamente estipulada, assim como 

o cumprimento regular das atividades do livro. 

Para as professoras, essa forma, denominada por elas como engessada, dificulta o 

planejamento e realização de atividades que atendam aos diferentes interesses e níveis de 

desenvolvimento das crianças, restringindo a autoria do seu trabalho e o encaminhamento dos 

dispositivos de diferenciação. P1, P2 e P3 conseguem, a partir das orientações do Pacto, 

ampliar suas estratégias de atuação e realizar outras proposições. P4 mostra-se rígida ao 

seguir a rotina estabelecida, inclusive controlando excessivamente o tempo das atividades. P5 

prefere não utilizar o material, por não acreditar nessa proposição metodológica. 

Com relação ao quarto eixo da escala, implicar os alunos em sua aprendizagem e 

em seu trabalho, notamos uma quase ausência do mesmo de forma consciente e planejada 
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pelo professor. Da maior parte das estratégias ausentes, a quase totalidade se referia a este 

segmento. Para Perrenoud (2000), com a democratização do ensino, as instituições escolares 

passaram a receber grupos muito heterogêneos no que se refere à relação com o saber. As 

histórias de vida dos sujeitos aliada aos seus traços individuais colaboram para um maior ou 

menor desejo com relação à cultura escolar. Sendo este um dos maiores desafios para os 

professores: como implicar os alunos em seu processo de aprendizagem? 

Suscitar o desejo de aprender é uma estratégia que os professores descobriram 

importante para a aquisição da linguagem escrita. Para isso, promovem atividades 

significativas para os alunos, tentam considerar um trabalho a partir da realidade dos mesmos, 

investindo em aspectos lúdicos. No entanto, entre as professoras participantes deste estudo, a 

implicação dos alunos em seu processo de aprendizagem não passa desse lugar, deixando a 

desejar as demais estratégias relacionadas à elucidação do sentido do trabalho escolar, a 

favorecer a constituição de projetos pessoais pelos alunos, à capacidade de autoavaliação, à 

negociação de regras e contratos. 

Podemos inferir do processo de observação das práticas diferenciadas que, apesar 

de compreenderem a necessidade de realizar um trabalho o mais sistematizado possível 

quando se deseja atender didaticamente às diferenças dos alunos em processo de 

alfabetização, as professoras ainda esbarram em suas contradições. Contradições estas 

oriundas da não relação direta entre os saberes científicos considerados por elas como 

importantes e legítimos e as práticas cotidianas de alfabetização. 

Destacamos a alfabetização no contexto das diferenças como um processo que 

tem se construído gradativamente, uma vez que nem sempre o que o professor assume como 

discurso ou reconhece como importante consegue traduzir automaticamente em práticas 

satisfatórias e coerentes. 

 

5.3 Dimensão de análise III - Entre o ser e o fazer: da representação à ação docente 

 

É sabido que as demandas impostas pelo momento histórico impulsionam a criação, o 

surgimento de novas formas de organização visando atender às necessidades. Em educação 

temos visto nos últimos anos muitas manifestações em favor da superação de modelos que 

não se adequam ao homem que se quer formar nos dias atuais, como as mudanças na forma de 

conceber os sujeitos, os processos de ensino e aprendizagem, a tentativa de adequação de 

metodologias de ensino, a democratização do ensino, e a luta por assegurar que além de estar 

na escola os alunos de fato aprendam.  
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 A alfabetização no Brasil está no centro dessas tematizações e dentre tantas olhares 

que buscam compreender os fatores que geram o fracasso dos alunos no processo de aquisição 

da leitura e escrita ou dos meios que possam superá-lo, encontra-se a discussão sobre a 

possibilidade de construção de uma pedagogia diferenciada num ambiente de alfabetização.  

 As narrativas e as práticas das professoras integrantes dessa pesquisa comprovam que 

essa questão já tem sido considerada e explorada na escola, de forma intencional entre 

algumas professoras ou de forma assistemática e irregular entre outras. Nota-se um 

movimento no sentido de inclusão e garantia dos direitos de aprendizagem. O que se percebe 

é que a evolução desse movimento está atrelado a uma série de outras questões de ordem 

política, institucional, de condições objetivas de trabalho e de, como defendido nesse estudo, 

dos saberes de referência e representações que os docentes possuem dos processos 

educacionais.  

 Nessa sessão, apontaremos a partir dos dados da pesquisa o que tem sido concretizado 

enquanto práticas regulares atreladas a alfabetização no contexto das diferenças e, a partir da 

ótica das docentes, o que falta para que este torne-se um processo institucionalizado e regular. 

 

5.3.1 Elementos que indicam a opção por uma pedagogia diferenciada no processo de 

alfabetização 

 

A gestão da aprendizagem no contexto das diferenças é uma necessidade urgente 

na escola, dado a multiplicidade de sujeitos que nela ingressam. No entanto, ao analisarmos os 

projetos pedagógicos das escolas participantes da pesquisa, percebemos que esta ainda não é 

uma questão tratada ou consolidada enquanto currículo. 

Acreditamos que a implantação de uma pedagogia para alfabetização que valorize 

as diferenças em seu processo didático precisa estar prevista enquanto uma ideologia 

curricular para definição dos princípios que fundamentarão uma escola inclusiva. A inclusão 

pensada num sentido mais amplo de que “toda criança possui características, interesses, 

habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas” (BRASIL, 1994). Caso 

contrário, continuaremos contando apenas o que cada professor solitariamente consegue 

elaborar. 

Moreira e Candau (2007) defendem a criação de currículos culturalmente 

orientados, em que o professor possa enxergar as diversidades em todas as suas formas de 

expressão e tirar proveito desse panorama, estabelecendo diferenças nas atividades 

pedagógicas que promove. 



117 

 

No entanto, enquanto essa não é uma realidade institucionalizada, podemos 

observar de que forma os professores têm concebido e organizado o trabalho pedagógico na 

tentativa de acolher, valorizar as diferenças e assegurar às crianças o direito de ler e escrever. 

No processo de elaboração de uma didática que compreendesse as diferenças, 

pudemos elencar a partir dos saberes demonstrados pelas professoras colaboradoras alguns 

indícios de práticas regulares, organizadas e sistemáticas que listaremos a seguir. 

A compreensão de que os processos de aprendizagem são diferentes. A despeito 

das contradições e incoerências, as professoras demonstraram que a proposição de um 

trabalho em alfabetização que pretenda fazer evoluir dispositivos de diferenciação só é 

possível a partir do momento em que o professor abandona o princípio da homogeneidade e 

começa a perceber que as diferenças não podem ser negadas, nem desconsideradas ao pensar 

as estratégias de ensino da língua. 

A avaliação formativa e reguladora. Ao realizar o diagnóstico dos alunos e 

perceber seus níveis desenvolvimento, ao perceber os estilos de aprendizagem dos alunos, as 

professoras não utilizam essas informações para classificar ou julgar as crianças. Ao seu 

modo e com os saberes que dispõem, tentam partir dessas informações para contribuir na 

evolução do desenvolvimento das crianças, é um ponto de partida para elaboração de um 

plano estratégico e didático, pensando no que a criança já sabe e no que ela precisa 

desenvolver. Quando a escola consegue romper um paradigma de avaliação apenas 

classificatória e institui uma perspectiva de avaliação formativa e reguladora, os alunos 

podem ser incluídos no curso de uma aprendizagem satisfatória. 

O planejamento de atividades diferenciadas. Nesse quesito, pudemos observar 

que quando elaboram seus planejamentos, considerando a rotina de uma semana ou uma 

quinzena, as professoras já preveem algumas situações possíveis de serem diferenciadas com 

relação a atividades individuais, em grupo e inclusive nas intervenções orais que pensam ser 

pertinentes para grupos de crianças. Apoiam-se nas informações que possuem sobre o 

desenvolvimento e interesse das crianças para realizar algumas proposições. Esse aspecto é 

possível de ser observado com maior ou menor frequência, a depender da professora. 

A promoção do trabalho em grupo. As professoras compreendem que os 

agrupamentos produtivos são uma boa forma de intervenção, esse elemento metodológico 

pode ajudar a potencializar aprendizagens. O que observamos do planejamento e das 

atividades em sala de aula é que quando ocorriam, as situações de agrupamentos eram 

pensadas a partir dos objetivos da atividade proposta. Aconteciam em função da análise das 

propriedades da linguagem escrita, neste caso, as crianças eram agrupadas a partir de 
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diferentes níveis de escrita e leitura para que os conhecimentos de um colaborassem com os 

conhecimentos de outros. Outra forma de organização dos grupos consistia em dividi-los em 

função dos elementos discursivos e compreensivos da língua, neste momento, as crianças se 

reuniam para conversar sobre algum texto e discutir sobre suas ideias. 

A busca por atender as diferenças de interesses. Quando disposto a realizar um 

trabalho que atente às diferenças de interesse dos alunos, o professor adota alguns 

comportamentos como ficar atento ao que dizem, aos temas que discutem quando pensam que 

não estão sendo ouvidos, às situações que trazem para sala de aula, às curiosidades expressas 

em forma de perguntas e, além disso, provocar o aluno para que ele revele seus desejos. 

Atitudes como estas foram presenciadas entre a maior parte das professoras envolvidas na 

pesquisa no trabalho, mesmo sem muita regularidade. A partir desses interesses, as 

professoras retomavam algumas atividades ou textos, reliam histórias que mexiam com a 

turma, organizavam rodas de leituras nas quais as crianças pudessem falar sobre suas 

preferências, ofereciam um acervo variado de textos e suportes, adaptavam jogos e 

brincadeiras para reflexão sobre a língua escrita. 

A promoção de uma diversidade de experiências com a língua escrita. Foi 

possível perceber ao longo da observação da prática da maior parte das professoras que elas 

buscavam promover diferentes experiências com a linguagem escrita para os seus alunos. 

Dentre as experiências que presenciamos, podemos destacar aquelas voltadas para produção 

de texto tendo o professor como escriba e produções de próprio punho pelas crianças; revisão 

da produção escrita; análise linguística a partir de textos de gêneros diversos como parlendas, 

quadrinhas, trava-língua; análise linguística a partir de jogos; leitura de texto de fontes 

diversa; leitura pelo professor; leitura pelos alunos coletiva e individualmente; entre outras. 

Regularidade como recurso de aprendizagem. As professoras compreendem que 

algumas atividades precisam ter um caráter de regularidade. Percebem que nem sempre ao ser 

utilizado uma intervenção didática pela primeira vez, todos os alunos irão apreendê-la e 

utilizá-la com autonomia. Por exemplo, a remontagem de um texto fatiado que se tem de 

memória e outras atividades similares eram regularmente retomadas em contextos 

diferenciados. A maior parte das crianças, ao se deparar com essas atividades regulares, já 

sabia de antemão o que precisava fazer e já havia inclusive construído estratégias que 

facilitasse a execução da tarefa, dessa forma podia desprender muito mais tempo a pensar as 

questões cognitivas que a tarefa oferecia, porque já compreendia sua forma de organização. 

Valorização da produção dos alunos. Nesse quesito, falamos de dois tipos de 

valorização percebida. A primeira diz respeito a incentivar que os alunos escrevam por si. Das 
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cinco professoras que participaram da pesquisa, três tinham em sua rotina um momento em 

que as crianças podiam escrever de acordo com o conhecimento que tinham sobre a língua, de 

acordo com o seu nível de escrita. Muitas variações desse tipo de atividade foram 

identificadas. As crianças eram incentivadas a acreditar que eram capazes de escrever. Em 

nenhum momento, as crianças demonstraram insegurança ou temor nesse tipo de produção, o 

que leva a crer que estavam habituados. A segunda girou em torno da promoção de ações que 

estimulassem a autoestima e autoconfiança dos alunos frente às produções escritas. 

Percebemos a presença desse elemento quando as professoras revisavam, elogiavam quando 

necessário e justo, incentivavam a reformular as ideias, retomavam as produções das crianças 

em outras situações e faziam a exposição e compartilhamento dos textos produzidos. 

A relação com os alunos. Compreender e respeitar os sujeitos superando o 

paradigma que o professor é o dono do saber ou a autoridade máxima ilustra bem o que foi 

observado quanto a essa questão entre a maior parte das professoras. As professoras tratavam 

os alunos e os seus familiares de forma respeitosa e acolhedora. Os conflitos entre professoras 

e alunos eram administrados na maior parte do tempo com base no diálogo. As crianças se 

sentiam a vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, compartilhar experiências, sugerir jogos, 

brincadeiras, livros e músicas. 

A relação entre os alunos. A maior parte das professoras parecia compreender a 

potencialidade das relações entre os alunos, permitindo e em alguns momentos incentivando a 

interação entre eles para que se ajudassem na elaboração das atividades propostas. 

Estimulavam o princípio do respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e às produções 

apresentadas ou expostas pelos colegas. 

Busca por auxílio externo. Ao se darem conta que determinados alunos estão 

apresentando alguma dificuldade no processo de aquisição da linguagem escrita, as 

professoras algumas vezes recorreram ao auxílio externo que pode ser a família, a equipe 

pedagógica da escola ou, ainda, a ajuda de outros profissionais que não fazem parte do quadro 

escolar, como psicólogos e psicopedagogos. 

A autoria dos processos didáticos. As professoras experimentam um rico processo 

de criação de estratégias pedagógicas de diferenciação em alfabetização. Acreditam que essa 

liberdade para criar suas propostas a partir da realidade de suas salas é fundamental quando se 

deseja trabalhar na justa medida da necessidade dos alunos. Prova disso é que, mesmo 

reconhecendo que o material cedido pelo programa Pacto pela Alfabetização trouxe muitas 

contribuições, as professoras criticam a rigidez das proposições que as impedem de elaborar 

outras intervenções mais coerentes com as suas turmas no momento. 
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Os elementos listados foram apresentados na prática das docentes com alguma 

regularidade. De um modo ou de outro, com maior ou menor intencionalidade, de forma 

planejada ou na emergência das necessidades, foi possível perceber a recorrência dessas 

estratégias. Esses elementos foram construídos a partir dos saberes destas docentes, na 

interação entre suas experiências de vida, sua formação e os desafios cotidianos da sala de 

aula. Podemos constatar que uma pedagogia diferenciada em alfabetização, está “muito longe 

de envolver todos os professores e todos os agentes do sistema. Contudo, amplia-se o círculo 

daqueles que refletem sobre isso e tentam algo [...]” (PERRENOUD, 2000, p. 41). 

  

5.3.2 Aspectos necessários à prática alfabetizadora no atendimento às diferenças 

 

Pudemos observar uma regularidade de situações de ensino numa perspectiva 

diferenciada entre as professoras da pesquisa. No entanto, outras tantas situações ainda 

precisam emergir para consolidação de um trabalho que promova a inclusão de todos os 

alunos num processo satisfatório de ensino e aprendizagem da linguagem escrita. 

Nos enunciados emitidos pelas professoras, pudemos constatar o que elas pensam 

a respeito do que ainda é necessário ser instituído para que haja de fato um trabalho 

sistematizado e regular dentro dessa proposição de alfabetização. Como observaremos nas 

falas a seguir, das conjecturas realizadas pelas docentes, percebemos a atribuição, para 

suplementação dessas necessidades, em parte a elas mesmas, em parte a questões políticas e 

institucionais e em parte à família dos alunos. 

 

Para a coisa dar certo mesmo tenho que resolver um grande problema que é a 

frequência dos alunos, é o dia a dia deles na sala, eles não vêm, eles faltam muito, é 

a questão que tem muitos deles que não tem aquela... a rotina, e não é só da sala de 

aula, é a rotina em casa, o contato com livros, mesmo porque eles têm os livros 

deles, que a escola oferece, mas eles não tem esse despertar pra leitura, acho que é 

um desafio despertar isso neles porque senão, por mais que a gente se esforce, vai 

ficar sempre essa lacuna e a gente tem que encontrar um meio de chamar a família 

pra essa responsabilidade, até porque depois eles mesmos cobram resultados [...] 

alfabetizar é muito solitário, parece que tudo é a gente que tem que dar conta. Não 

contamos com a família, com a maioria dos colegas e, pra ser sincera, aqui nem com 

a coordenação. (P1) 

 

Acredito que um desafio que mais temos hoje é a falta de pré-escola mesmo, de 

Educação Infantil, porque as crianças chegam aqui aos seis anos, muitas delas sem 

experiência escolar. Num tô dizendo que a Educação Infantil vai preparar não, o que 

eu tô falando é que ajuda e realmente ajuda mesmo, porque a diferença entre os que 

foram e os que não foram pra pré-escola é grande. Aqui mesmo, com tantas crianças 

nesse bairro, só tem uma escola de Educação Infantil e eu acho que a Educação 

Infantil já ajuda a ir construindo uma base alfabética a ampliar o letramento, há um 

descaso do governo nisso aí. Falta biblioteca também nas escolas, na verdade falta 

escola construída pra ser escola e não esses improvisos que a gente vê aqui. Quer 
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dizer, a gente tá estudando, investindo na nossa formação, mas isso aqui às vezes dá 

desânimo. (P3) 

 

[...] por vários motivos, as famílias aqui são muito ausentes, dessas famílias, 

algumas compreendem a necessidade de apoiar a criança na escola, fazem as 

atividades, vêm à escola saber do menino, mas temos outras que nem abrem a 

agenda, o caderno da criança. Nem parece que valorizar a educação, não parece ser 

algo importante pra essas famílias [...] Aí a gente ainda esbarra na própria estrutura 

das escolas, nossas escolas são feias, não tem estética, como que as crianças podem 

valorizar um espaço desses? Um espaço que por si só não acolhe? A gente não tem 

espaço nas salas nem pra dividir um grupo, tudo que a gente faz é na raça, na 

coragem e por entender que é necessário. A gente se vê muito sozinho, é uma 

caminhada solitária, eu diria, porque estamos sozinhos na sala e as crianças só 

podem contar com a gente. Se a gente quisesse, até usava isso como desculpa pra 

cruzar os braços. (P3) 

 

Eu acho que a coisa acontece muito de cima pra baixo, o governo quer e ele impõe, a 

gente que dê conta de tudo. Há muita cobrança pro desempenho do professor, eu 

vejo isso, muitas cobranças, mas o governo devia se preocupar menos com os 

números, porque o que ele quer é número, não importa se um aluno tem que passar 

por dentro de outra sala pra entrar na sua, não importa se tá caindo tudo na cabeça, 

não importa se não tem material, se não tem um coordenador, se a gente não tem 

tempo pra planejar, pra estudar, ele tem que aprender a qualquer custo, só se exige 

da gente e isso é injusto às vezes. O que tá dentro das minhas possibilidades eu faço, 

mas tem problema que eu não vou poder resolver. (P4) 

 

[...] eu fico vendo nesses treinamentos uma coisa assim fantástica, parece que agora 

tudo vai se resolver desde que o professor faça aquilo que eles tão mandando, mas 

não é por aí não. Essas formações tinham que ser mais condizentes com a nossa 

realidade mesmo. Cadê o investimento? Cadê também as condições de trabalho que 

são péssimas? Eu mesma faço trabalho em casa, porque aqui tem coisa que não dá 

pra fazer e às vezes imprimo coisas na minha casa, porque aqui não tem tinta, e aí? É 

só responsabilidade do professor essa situação? Acho que a gente também que ver 

contrapartida. (P5) 

  

As professoras acreditam que estão tentando fazer sua parte, investindo na 

formação e em práticas de alfabetização mais condizentes com as necessidades reais dos seus 

alunos, mas existem outros fatores que influenciam na realização de um bom trabalho, os 

mais recorrentes parecem ser a ausência da família, a falta de estrutura das escolas e as más 

condições de trabalho. 

A família é entendida como um importante parceiro para a aprendizagem dos 

alunos, e a sua ausência, segundo P1 e P3, pode comprometer o bom andamento da 

aprendizagem, ora porque os alunos não são acompanhados nas tarefas de casa, na imersão de 

um ambiente letrado, ora por faltarem demais às aulas e não manterem a regularidade do 

processo de aprendizagem. 

P2 fala a respeito da ausência de escolas de Educação Infantil como um fator que 

compromete a aquisição da leitura e da escrita pelas crianças ao ingressarem no primeiro ano 

do Ensino Fundamental. A professora compreende que as experiências vivenciadas neste 
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contexto educacional podem favorecer a ampliação do processo de letramento, mas que há um 

descaso governamental em favorecer o acesso das crianças a este espaço educativo. 

A necessidade do letramento também aparece na fala de P1 e P3. Estas 

professoras acreditam que os espaços onde vivem as crianças não se constituem em ambientes 

letrados suficientes para aproximá-las da cultura escolar e imaginam que as famílias não 

contribuem nesse sentido, quando deixam de acompanhar os filhos na escola, não possibilitam 

uma frequência regular ou não fazem as tarefas enviadas para casa. A percepção do 

letramento, para as professoras, parece estar muito atrelada aos processos formais de 

aquisição da leitura e da escrita e, portanto, quanto mais experiências sistemáticas e regulares 

elas tiverem nesse sentido, melhor poderão assegurar que sejam alfabetizadas. 

A precarização do espaço e das condições de trabalho também aparece como um 

problema que deve ser resolvido para que as professoras possam potencializar sua atuação nas 

práticas de alfabetização no contexto das diferenças. A inadequação ou ausência de espaços, 

segundo elas, impossibilitam a organização dos alunos, dispersam e não são atrativos. 

De fato, o que se observou na maior parte das escolas é que estas foram 

improvisadas para receber as crianças, em duas delas, as crianças precisam passar por dentro 

de uma sala para entrar em outra, o que ocasiona a dispersão das crianças. A quantidade de 

alunos por espaço também é inadequada, o que inviabiliza a mobilização em algumas 

situações. 

A fala de P4 é emblemática com relação à insatisfação quanto à forma como é 

institucionalizado o ensino e as propostas pedagógicas. Em seu desabafo, relata os problemas 

com a falta de estrutura e materiais e a angústia pelas cobranças e exigências unilaterais sem 

receber em troca ao menos condições favoráveis de trabalho. 

A ausência de tempo para estudar e planejar é outra questão observada. Todas as 

professoras expressaram o desejo por uma jornada de trabalho que lhes possibilitasse pensar 

mais sobre o seu trabalho, se dedicar melhor à formação continuada e planejar melhores 

situações de ensino. Todas as professoras participantes desta pesquisa trabalham quarenta 

horas ou mais e algumas delas, em mais de um espaço escolar. Por esta razão, frequentemente 

precisam levar trabalho para casa, o que gera certa insatisfação, já que em casa ainda se 

dedicam a outros afazeres. 

O modelo de formação ao qual são submetidas no processo de formação 

continuada também é alvo de crítica. Para as professoras, esse processo ocorre de modo 

aligeirado e elas não conseguem experimentar as situações do cotidiano da sala de aula nesses 

espaços formativos. Para Lerner (2002), o ideal é que a formação continuada aliasse reuniões 
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periódicas para discussão, situações de oficina durante a qual os professores pudessem criar e 

compartilhar situações didáticas e o acompanhamento periódico dos formadores a estes 

professores em sala de aula. 

O que podemos apreender da fala das professoras é o sentimento de solidão nessa 

empreitada de assegurar que todos aprendam a ler e escrever. Apesar de se julgarem muito 

cobradas pelo governo, pela família, pelos demais colegas que almejam que as crianças 

cheguem aos anos seguintes lendo e escrevendo, sentem que estão sozinhas e só podem contar 

com elas e o seu esforço, na maior parte do tempo. 

Ao trazerem essas questões, as professoras expressam o que pensam e como se 

sentem diante da responsabilidade que lhes é impelida. Ouvir suas angústias, receios e 

insatisfações se faz necessário, quando compreendemos que a alfabetização num contexto de 

inclusão é uma responsabilidade compartilhada e, sobretudo, quando desejamos evitar as 

“sérias dificuldades enfrentadas pelos professores que empreendiam, de forma solitária, uma 

transformação de sua prática” (LERNER, 2002, p. 46).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao empreitarmos inicialmente este estudo, buscávamos investigar como os 

professores concebiam e organizavam suas práticas de alfabetização no contexto das 

diferenças. Buscamos ainda compreender este processo através da constituição dos saberes 

docentes. A partir do instrumental teórico que fundamentou o trabalho e da abordagem 

metodológica escolhida para implementação da investigação, pudemos chegar a alguns 

resultados e proposições. 

A opção pela abordagem das Histórias de Vida nos permitiu um mergulho na 

construção dos saberes docentes, realizando uma análise a partir da ótica das professoras, 

possibilitando e evidenciando a dimensão dos processos e da construção de suas competências 

para ensinar. 

Como abordamos o movimento de mudanças ao qual estão submetidos os 

professores nas últimas décadas, julgamos necessário compreender como se constituem seus 

saberes, pois partimos do pressuposto de que dos saberes nascem as escolhas e as 

competências para ação. Buscamos, portanto, realizar uma reconstituição da trajetória das 

professoras para perceber a dimensão de sua interferência na realização de práticas de 

alfabetização no contexto das diferenças. 

As histórias que constituíram a trajetória profissional das cinco professoras 

participantes da pesquisa foram narradas com eloquência e emoção, possibilitando uma 

vastidão de dados para análise e compreensão de como se constitui um professor, quais as 

motivações e percalços enfrentados por estes profissionais. Percebemos que na tentativa de 

justificar suas escolhas profissionais, muitos elementos da vida pessoal se confundiam, se 

misturavam aos elementos da vida profissional. 

Constatamos que a maior parte das professoras gostaria de ter seguido outra 

carreira, mas que por algumas circunstâncias acabaram abraçando o magistério. Mesmo não 

sendo esta a primeira opção, todas as professoras seguiram investindo em sua formação 

profissional, por entender que através dos cursos de formação para sua área poderiam melhor 

desempenhar suas funções. Todas as professoras tinham uma ou mais de uma graduação, uma 

ou mais especializações e muitos cursos de aperfeiçoamento buscados por elas ou oferecidos 

por iniciativa governamental. 

A aproximação com a turma do primeiro ano do Ensino Fundamental também não 

ocorreu de forma voluntária para a maioria das colaboradoras. Somente uma professora 

afirma ter ido por escolha, as demais alegam que era a turma disponível ao chegarem às 
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escolas onde hoje estão. No entanto, é também a maior parte delas que se identificou com o 

grupo e atribui assim a realização de um importante papel social. 

No imaginário das professoras, as turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental 

exigem que os professores possuam saberes específicos para ensinar e que estes saberes foram 

construídos por elas na prática, já que as teorias das quais se aproximaram nos cursos de 

graduação, especialização e aperfeiçoamento não foram suficientes para subsidiar a 

construção de práticas pedagógicas em alfabetização. Admitem que a forma como alfabetizam 

hoje é muito diferente da forma como foram alfabetizadas quando crianças e da forma como 

alfabetizavam no início da sua carreira. Atribuem essas mudanças às revoluções teóricas das 

últimas décadas e à nova forma de organização do trabalho docente que se exige desde então. 

A busca pela construção das práticas pedagógicas em alfabetização que atendam 

às atuais demandas é a grande motivação descrita nas narrativas para dar continuidade ao 

processo de formação. Neste movimento, as professoras se profissionalizam aliando sua 

formação acadêmica com as soluções para resolução das problemáticas que lhes são impostas 

na turma de alfabetização. 

As narrativas autobiográficas revelaram a influência do tempo na sua dimensão 

histórica e cronológica na constituição profissional das professoras. Atentando para as 

necessidades sociais, culturais, educacionais e políticas do momento histórico em que vivem, 

as professoras procuram adequar as suas práticas de modo a corresponder ao que se espera 

socialmente delas, como no caso da exigência por práticas pedagógicas que atendam 

didaticamente às diferenças. 

O tempo cronológico, ou quantidade de anos de exercício da profissão, traz a 

confiança necessária para aderir a determinadas posturas e excluir outras. Nesse período 

profissional em que se encontram, as professoras já superaram os conflitos iniciais, assumem 

com maior segurança suas escolhas pedagógicas. Compreendem o dinamismo da sala e 

conhecem suas potencialidades e dificuldades. Entendem que as inovações pedagógicas fazem 

parte dos processos educacionais e mudam se sentirem necessidade. Reconhecem que os 

saberes da experiência prática se constituem com o tempo e são sua mais forte e 

representativa referência de ação. 

As professoras demonstram estar atentas às tematizações e normalizações da 

atualidade. Suas práticas se direcionam no sentido de se aproximarem tanto dos discursos 

produzidos academicamente, quanto das legitimações desses discursos, que ocorrem através 

da institucionalização das diretrizes curriculares para o ensino. Parecem compreender o 

quanto essa tentativa de aproximação colabora para a transformação das suas práticas. 
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Verificamos que o processo de constituição docente é longo e influenciado por 

diferentes dimensões. Essas dimensões compõem o quadro de saberes que os professores 

acionam cotidianamente ao realizarem suas escolhas pedagógicas. Aos saberes estão atreladas 

as representações organizadas da realidade e os meios que se imagina para transformá-la. A 

atuação ou ação sobre essa realidade caracteriza a competência constituída pelas professoras 

no desempenhar do seu papel. Portanto, mesmo diante das necessidades históricas, das 

tematizações e normalizações, as professoram levam um tempo para articular os saberes 

científicos aos saberes práticos. 

Constituiu-se ainda objetivo dessa pesquisa analisar como as professoras 

articulam as concepções sobre alfabetização no contexto das diferenças às suas práticas. O 

que se evidenciou foi a compreensão das docentes de que existem fundamentos teóricos que 

sustentam as suas práticas. Alegam trabalhar numa perspectiva construtivista a partir dos 

princípios da psicogênese. Compreendem que organizar um trabalho pedagógico de 

alfabetização nessa perspectiva exige um olhar mais atento para os processos individuas de 

construção da aprendizagem dos alunos e que, por isso mesmo, propor os mesmos 

encaminhamentos metodológicos para todas as crianças não condiz com tais princípios. 

As professoras denominam a tarefa de articulação entre teoria de prática como 

difícil e complexa. Dizem precisar estudar mais para assegurar satisfatoriamente esta 

articulação, pois julgam os conhecimentos que têm como insuficientes. O processo de 

articulação entre as concepções que as professoras apresentam e as práticas que desenvolvem 

têm o seu momento mais evidente no planejamento e sistematização das atividades. As 

escolhas realizadas pelas professoras e a justificativa que apresentam para as escolhas 

expressam o nível de elaboração das abordagens teóricas traduzidos em dispositivos didáticos 

de diferenciação. 

É interessante destacar a percepção das professoras de que as teorias não 

trouxeram os encaminhamentos metodológicos correspondentes, que a didatização do ensino 

numa proposta de construção e de atendimento às diferenças nasce das elaborações, criações e 

vivências elaboradas por elas. As professoras experimentam, realizam escolhas, priorizam 

algumas situações e abandonam outras. 

Compreendem as diferenças a partir de duas perspectivas, a individual e a social. 

O tratamento pedagógico dispensado às diferenças atua mais frequentemente de forma 

planejada e sistemática sobre a perspectiva individual. Ficando a perspectiva social reduzida a 

algumas intervenções pontuais e esporádicas. 
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No período de imersão no campo de pesquisa, foram observadas cinco aulas de 

cada professora. Utilizamos a escala de observação das práticas diferenciadas para identificar 

a frequência das estratégias de diferenciação na prática cotidiana das professoras. 

Estas estratégias são distribuídas entre quatro eixos: organizar e dinamizar 

situações de aprendizagem; gerir a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir 

dispositivos de diferenciação; implicar os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho.  

Nesses eixos são definidas nove variáveis: planejamento das atividades de aprendizagem; 

variedade dos métodos de ensino; estilos e ritmo de aprendizagem; centro de interesses e 

iniciativa dos alunos; gestão e organização de classe; interação entre alunos; interação entre 

professor e aluno; avaliação das aprendizagens; coordenação e elaboração entre os 

professores. 

Identificamos a presença das estratégias na prática das professoras com maior ou 

menor regularidade. Entre três das cinco professoras participantes da pesquisa, foi possível 

observar um número considerável de estratégias presentes de forma intencional. As demais 

estratégias avaliadas apareciam parcialmente ou pouco. Entre as outras duas professoras, 

apesar de notar poucas estratégias presentes, muitas apareciam pouco ou parcialmente, o que 

nos levou a crer que a utilização das estratégias de diferenciação surgia a partir da emergência 

da situação, de forma não planejada na maior parte do tempo. 

O que nos parece é que as professoras diferenciam independente da concepção 

que tenham, mas as que trabalham mais sistematicamente numa proposta construtivista 

diferenciam com maior propriedade e de forma mais consciente. 

Ficou constatada ainda uma maior competência entre as professoras em lidar com 

as estratégias de diferenciação associadas ao primeiro eixo: organizar e dinamizar situações 

de aprendizagem. Os demais três eixos apareceram, mas numa dimensão menos intencional. 

A gestão da progressão e a implicação dos alunos em seu processo de aprendizagem foram os 

eixos com menos estratégias emergentes. Talvez falte a estas professoras o conhecimento da 

totalidade das ações que envolvem o processo elaboração da diferenciação do ensino. 

Diante disso, averiguamos que uma pedagogia diferenciada em alfabetização é um 

processo em vias de construção permitida a partir das experiências vivenciadas pelas 

professoras no curso de sua história de vida, pela tentativa de articulação entre teoria e prática. 

Alguns elementos recorrentes na prática das professoras colaboradoras indicam 

esse processo de construção. Pudemos conhecer a partir das recorrências, as práticas mais 

utilizadas entre as professoras para atender didaticamente às diferenças apresentadas pelas 

crianças e listamos: a compreensão de que os processos de aprendizagem são diferentes; a 
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utilização de um processo de avaliação formativa e reguladora; o planejamento de atividades 

diferenciadas; a promoção do trabalho em grupo; a busca por atender às diferenças de 

interesses; a promoção de uma diversidade de experiências com a língua escrita; regularidade 

como recurso de aprendizagem; valorização da produção dos alunos; as relações interpessoais 

com os alunos; as relações interpessoais entre os alunos; a busca por auxílio externo quando 

encontradas dificuldades no processo de aprendizagem; e a reivindicação da autoria dos 

processos didáticos. 

Essas práticas não foram instituídas formalmente, são resultado de um intenso 

processo de reflexão, ação, reflexão, promovido pelas professoras na tentativa de buscar 

solução para os problemas que percebem no dia a dia e de tentar assegurar um processo de 

inclusão que garanta a todos os alunos a aquisição da linguagem escrita. 

As professoras reconhecem que têm caminhado rumo à elaboração cada vez mais 

consciente de dispositivos de diferenciação no processo de alfabetização, mas identificam que 

alguns elementos podem comprometer esse processo, como a falta de estrutura dos espaços 

escolares; as más condições de trabalho; a falta de recursos e materiais; a ausência das 

famílias no acompanhamento das crianças; a pouca experiência dos alunos com a escrita e a 

leitura em ambientes fora da escola; a cobrança por resultados sem a contrapartida necessária, 

o que gera um sentimento de solidão na elaboração das práticas pedagógicas de alfabetização 

no contexto das diferenças. 

Os resultados do presente estudo permitiram as seguintes conclusões: 1 – os 

saberes docentes e as representações a respeito do processo de alfabetização no contexto das 

diferenças são constituídos a partir de fontes diversas, mas os que possuem maior validade 

para construção das competências das professoras são os seus saberes práticos ou 

experienciais; 2 – as tematizações em torno da alfabetização e atualmente da alfabetização no 

contexto das diferenças influenciam mudanças na prática das professoras; 3 – por serem 

sujeitos historicamente situados, as professoras têm buscado articular teorias e práticas para 

atender às demandas educacionais do seu tempo, como promover a inclusão garantido que 

todos se alfabetizem; 4 – a reelaboração das práticas docentes com o intuito de atender às 

diferenças e às abordagens teóricas presentes nas atuais diretrizes ocorre por meio de um 

processo de desconstrução, desestabilização, conflito cognitivo, experimentação, adoção e 

rejeição de situações didáticas; 5 – ainda não é possível perceber uma perfeita relação entre a 

intenção de diferenciar e as estratégias de diferenciação visto que, mesmo compreendendo a 

importância, as professoras ainda não conseguem atuar em todos os eixos de diferenciação; 6 

– de forma intuitiva e a partir da articulação teoria e prática, as professoras têm elaborado uma 
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série de estratégias que permite algum nível de diferenciação para a implementação de uma 

pedagogia diferenciada em alfabetização; 7 – o trabalho realizado pelas professoras nem 

sempre é compartilhado no coletivo ou no processo de formação continuada, permanecendo 

as ações restritas ao ambiente de cada uma delas. 

Este estudo contribui no sentido de elucidar a forma como as práticas pedagógicas 

diferenciadas em alfabetização vêm sendo elaboradas no cotidiano da escola, destacando que, 

a despeito das limitações e incoerências, muitas coisas têm sido experimentadas pelas 

professoras no espaço escolar. Pode, ainda, favorecer um novo olhar sobre aquela ideia 

recorrente de que os professores encontram-se imóveis diante da problemática que é o 

fracasso escolar no processo de alfabetização, uma vez que os dados revelam que de forma 

tímida ou mais elaborada, as professoras têm realizado suas tentativas utilizando a 

diferenciação como um recurso didático e resposta pedagógica para o fracasso escolar. 

Permite-nos refletir ainda sobre a necessidade de um processo de formação continuada que 

permita aos professores discutir e compartilhar as experiências realizadas nesse sentido e 

compreender que as mudanças paradigmáticas em educação exigem tempo, por se tratar de 

processos que envolvem a subjetividade de diferentes sujeitos na ressignificação de suas 

práticas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREDIDO PARA A 

ESCOLA 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Na oportunidade, pedimos a autorização para a realização da pesquisa 

“Alfabetização Inicial: Práticas Pedagógicas no Contexto das Diferenças”, nesta unidade de 

ensino. 

O objetivo da pesquisa é investigar de que forma os professores do primeiro ano 

do ensino fundamental concebem e organizam o processo de alfabetização buscando atender 

às diferenças em sala de aula. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir para 

socialização e ampliação dos trabalhos realizados pelos professores, com vista a favorecer as 

aprendizagens no contexto das diferenças.  

Na pesquisa, os professores participarão de entrevistas e de momentos de 

observações realizadas em sala de aula e no momento do planejamento. Todas essas situações 

serão filmadas ou gravadas de acordo com seu consentimento e poderão ser utilizadas como 

fonte de dados para análise na pesquisa, sob a coordenação da Profª. Dra. Sylvie Ghislaine 

Delacours Lins, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.  

Salientamos que será resguardada a identidade dos participantes da pesquisa, 

nomes, imagens e dados serão mantidos em sigilo. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido com a coordenadora da pesquisa, pelo 

e-mail: sylviedlins@hotmail.fr e com a pesquisadora, a aluna do Programa de Pós-graduação 

em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, Simara Pereira dos Santos, pelo 

telefone: (71) 9160.7291 ou e-mail: mara_sps05@hotmail.com.  

Ressaltamos que a sua participação não incide em nenhum risco, nem despesas 

para os envolvidos. 

Na certeza de contar com a sua compreensão e valiosa cooperação, agradecemos 

antecipadamente. 

Cordiais Saudações, 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do diretor da unidade de ensino 

mailto:sylviedlins@hotmail.fr
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_______________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

 

Salvador, _______ de _________________ de _______. 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAREDIDO PARA A 

PROFESSORA 

 

Prezada Professora, 

Na oportunidade, pedimos a autorização para a realização da pesquisa 

“Alfabetização Inicial: Práticas Pedagógicas no Contexto das Diferenças”, nesta unidade de 

ensino. 

O objetivo da pesquisa é investigar de que forma os professores do primeiro ano 

do ensino fundamental concebem e organizam o processo de alfabetização buscando atender 

às diferenças em sala de aula. Os resultados dessa pesquisa podem contribuir para 

socialização e ampliação dos trabalhos realizados pelos professores, com vista a favorecer as 

aprendizagens no contexto das diferenças.  

Na pesquisa, os professores participarão de entrevistas e de momentos de 

observações realizadas em sala de aula e no momento do planejamento. Todas essas situações 

serão filmadas ou gravadas de acordo com seu consentimento e poderão ser utilizadas como 

fonte de dados para análise na pesquisa, sob a coordenação da Profª. Dra. Sylvie Ghislaine 

Delacours Lins, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.  

Salientamos que será resguardada a identidade dos participantes da pesquisa, 

nomes, imagens e dados serão mantidos em sigilo. 

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido com a coordenadora da pesquisa, pelo 

e-mail: sylviedlins@hotmail.fr e com a pesquisadora, a aluna do Programa de Pós-graduação 

em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, Simara Pereira dos Santos, pelo 

telefone: (71) 9160.7291 ou e-mail: mara_sps05@hotmail.com.  

Ressaltamos que a sua participação não incide em nenhum risco, nem despesas 

para os envolvidos. 

Na certeza de contar com a sua compreensão e valiosa cooperação, agradecemos 

antecipadamente. 

Cordiais Saudações, 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura da professora da turma 

 

mailto:sylviedlins@hotmail.fr
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_______________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

 

Salvador, _______ de _________________ de _______. 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO 

 

 O questionário objetiva levantar dados pessoais e profissionais dos professores com o 

intuito de constituir o perfil dos participantes nesta pesquisa.  

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

A-  

Nome: __________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______/______/______ Idade: _______________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________ 

 

B – Formação:  

Curso ________________________________________________ 

Início: __________________ Término: __________________ 

Pós-graduação/Especialização: __________________________________________ 

Início: __________________ Término: __________________ 

Título da monografia: _________________________________________________ 

 

C - Formação continuada na área de alfabetização:  

Curso: __________________________________________________ 

Tempo de duração: _______________ 

Início: __________________ Término: __________________ 

 

Curso: __________________________________________________ 

Tempo de duração: _______________ 

Início: __________________ Término: __________________ 

 

Curso: __________________________________________________ 

Tempo de duração: _______________ 

Início: __________________ Término: __________________ 

 

D- Tempo de experiência: 

No magistério: _______________________ 

Na alfabetização: _____________________ 
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ANEXO D - QUESTÕES NORTEADORA DA ENTREVISTA NARRATIVA 

 

1- Quais os motivos levaram à escolha de ser professora e os caminhos trilhados que a 

conduziram do ser aluna ao ser professora alfabetizadora? 

2- Quais os maiores desafios hoje para alfabetizar e que comparativo você pode 

estabelecer entre suas primeiras turmas de alfabetização no início da carreira e a turma 

que tem hoje?  
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ANEXO E – GRADE DE OBSERVAÇÃO DO PLANEJAMENTO.  

 

A grade será preenchida pelo pesquisador no momento do planejamento com 

auxílio da professora participante da pesquisa. Será considerada para o preenchimento 

somente as atividades a serem observadas. Ao levar em conta as capacidades já desenvolvidas 

por seus alunos, a professora optará pelas as atividades decidindo o que deverá: 

 

- Introduzir, permitindo aos alunos a familiarização com conteúdos e conhecimentos.  

- Retomar eventualmente, quando se tratar de conceitos ou capacidades já dominados ou 

consolidados anteriormente.  

- Trabalhar sistematicamente, para favorecer o desenvolvimento pelos alunos. 

- Procurar consolidar no processo de aprendizagem dos alunos, sedimentando os avanços em 

seus conhecimentos e capacidades. 

 

 As atividades serão separadas em três grupos de acordo com a finalidade de 

cada uma: 

Grupo 1:  Aquisição do sistema de escrita 

Grupo 2:  Leitura  

Grupo 3: Produção de Texto.  

 

 

ATIVIDADE 

 

Introduzir 

 

Retomar 

Trabalhar 

sistematicamente 

 

consolidar 

 

Atividade observada 1 

__________________ 

Grupo: ____ 

    

 

Atividade observada 2 

__________________ 

Grupo: ____ 

    

 

Atividade observada 3 

__________________ 
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Grupo: ____ 

 

Atividade observada 4 

__________________ 

Grupo: ____ 

    

 

Atividade observada 5 

__________________ 

Grupo: ____ 
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ANEXO G – ESCALA DE OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DIFERENCIADAS 

 

A escala será preenchida pela pesquisadora nos momentos de observação de sala 

de aula nas aulas na área de linguagem escrita e em alguns momentos do planejamento das 

atividades de ensino. Possibilitará definir a diferenciação do ensino proposta pelo professor e 

o tratamento dado aos diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. A escala leva 

em conta quatro aspectos: 

A- Organizar e dinamizar situações de aprendizagens 

B- Gerir a progressão das aprendizagens 

C- Conceber e desenvolver dispositivos de diferenciação 

D- Implicar os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho 

 

Observam-se ainda nove variantes que dizem respeito a:  

1 – Planejamento das atividades de aprendizagem 

2 – Variedade dos métodos de ensino 

3 – Estilos e ritmo de aprendizagem 

4 – Centro de interesses e iniciativa dos alunos 

5 – Gestão e organização de classe 

6 – Interação entre alunos 

7 – Interação entre professor e aluno 

8 – Avaliação das aprendizagens 

9 – Coordenação e elaboração entre os professores 

 

As variantes serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

1 – Ausente: Significa que o comportamento ou a atitude não se manifesta ou 

ainda o dispositivo não está presente quando deveria estar. 

2 – Pouco: significa o comportamento ou a atitude se manifesta raramente ou se 

manifesta de forma inadequada quando convém que esteja presente ou ainda o dispositivo se 

apresenta de forma inadequada ou incompleta.  

3 – Parcialmente: significa que a atitude ou comportamento se manifesta com 

uma frequência irregular ou de forma parcialmente adequada quando convém que esteja 

presente ou ainda o dispositivo se apresenta de forma parcialmente adequada ou parcialmente 

incompleta. 
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4 – Presente: significa o comportamento ou a atitude se manifesta sempre ou 

quase sempre quando convém que esteja presente ou ainda o dispositivo se apresenta de 

forma adequada ou completa.   

 

 

A - ORGANIZAR E DINAMIZAR SITUAÇÕES DE 

APRENDIZAGEM 

Au

sen

te 

Po

uco 

Parc

ialm

ente 

Pr

ese

nte 

Planejamento das atividades de aprendizagem 

- o professor estabelece cotidianamente um programa de 

atividades que visa atender as necessidades individuais dos 

seus alunos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Variedade dos métodos de ensino 

- o professor utiliza diferentes instrumentos didáticos para 

ensinar uma matéria.  

1 2 3 4 

- o professor interage com os alunos a partir de diferentes 

conteúdos e situações de aprendizagem em um movimento 

contínuo. 

1 2 3 4 

- o professor diversifica seus métodos de ensino. 

    - aula expositiva 

    - demonstração 

    - trabalhos práticos 

    - debate 

    - mobiliza os diversos aspectos sensoriais das crianças 

    - monitoramento pelos colegas 

    - aprendizagem cooperativa 

    - aprendizagem por projetos 

    - descoberta 

    - situações problemas 

1 

 

 

2 3 4 

- o professor propõe situações de aprendizagem oferecendo 

desafios que incitam cada aluno a progredir, solicitando-o em 

sua zona de desenvolvimento proximal.  

1 2 3 4 

- as produções dos alunos são diversificadas 1 2 3 4 

- o professor trabalha em dados momentos a partir de 1 2 3 4 
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agrupamentos de necessidades e em outros momentos de 

agrupamento de projeto 

Estilo e ritmo de aprendizagem 

- as atividades se desenvolvem de diversas maneiras 1 2 3 4 

- as atividades de aprendizagem que envolvem mais de um 

aluno permitem a participação de alunos de diferentes níveis de 

aprendizagem. 

1 2 3 4 

- as atividades são realizadas de forma que possibilite a cada 

aluno expressar sua potencialidade e seu estilo de 

aprendizagem 

1 2 3 4 

Centro de interesse e iniciativa dos alunos 

- o professor modifica uma atividade ou seu conteúdo segundo 

os interesses ou as necessidades dos alunos 

1 2 3 4 

- o professor oferece a possibilidade de o aluno planejar o 

momento de desenvolver suas atividades 

1 2 3 4 

- uma atividade que procede dos interesses dos alunos é 

encorajada mesmo quando não faz parte do programa escolar.  

1 2 3 4 

- o professor estimula os alunos a se implicarem ativamente em 

um processo de autoavaliação de suas aprendizagens. 

1 2 3 4 

Gestão e organização de classe 

- o aluno sabe o momento em que devem realizar as tarefas 

planejadas.  

1 2 3 4 

- os progressos dos alunos das diferentes atividades de 

aprendizagem são registrados nos instrumentos previstos para 

este fim.  

1 2 3 4 

- o relatório de aprendizagem é acessível e representativo da 

evolução no desenvolvimento de suas competências. 

1 2 3 4 

- as produções dos alunos são postas à disposição dos demais 1 2 3 4 

- ao longo do dia há tempo reservado para o trabalho 

individual, em pequenos grupos e em grandes grupos. 

1 2 3 4 

- os espaços destinados às atividades de aprendizagem são 

organizados 

1 2 3 4 
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- o material dedicado às atividades individuais assim como ao 

trabalho em pequenos grupos é classificado de maneira 

sistemática. 

1 2 3 4 

- o professor coloca em ação múltiplos dispositivos de gestão 

da sala de aula.  

1 2 3 4 

Interação entre alunos 

- os alunos trabalham em cooperação sob a supervisão do 

professor.  

1 2 3 4 

- o professor estimula os alunos a cooperarem na avaliação de 

seus resultados realizados pelos diferentes grupos 

1 2 3 4 

- o professor utiliza interação entre alunos como elemento de 

aprendizagem dos mesmos 

1 2 3 4 

- o professor encoraja a interação entre os alunos nas situações 

de aprendizagem.  

1 2 3 4 

- o professor favorece a emergência de conflitos 

sociocognitivos entre os alunos e apoia o encaminhamento 

destes a fim de que tentem resolver estes conflitos de modo 

sociocognitivo e não estritamente relacional.  

1 2 3 4 

Interação entre professor e aluno 

- o professor utiliza formas de questionamento que permitem 

enfatizar as concepções representações dos alunos  

1 2 3 4 

- o professor em colaboração com os alunos elaboram situações 

de aprendizagem a partir de acontecimentos que despertem 

seus interesses. 

1 2 3 4 

- o professor assegura uma regulação ativa (remediação, apoio) 

ou proativa (micro orientação em torno de diferentes tarefas e 

grupos) e regulações interativas em situações de aprendizagens.  

1 2 3 4 

Avaliação das aprendizagens 

- o professor procede de tal maneira que os erros, assim como 

os obstáculos cognitivos sejam percebidos como elementos 

favoráveis às aprendizagens.  

1 2 3 4 

- o professor interage com os alunos a partir de diferentes 1 2 3 4 
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conteúdos e situações de aprendizagem em um movimento 

contínuo.  

- o professor avalia as produções levando em conta as 

características dos alunos assim como as condições de 

efetivação do trabalho. 

1 2 3 4 

- Durante o dia há períodos previstos a fim de permitir a cada 

um dos alunos avaliarem seu procedimento de aprendizagem. 

1 2 3 4 

Coordenação e elaboração entre os professores 

- o professor trabalha em cooperação com colegas da mesma 

série no planejamento e na elaboração das atividades 

1 2 3 4 

- o professor elabora em cooperação com colegas da mesma 

série meios e instrumentos que possam ajudar na progressão 

das atividades.  

1 2 3 4 

- o professor elabora em cooperação com os colegas da mesma 

série dispositivos de diferenciação.  

1 2 3 4 

- o professor participa de projetos pedagógicos que implicam na 

colaboração entre alunos de diferentes classes 

1 2 3 4 

 

 

 

B - GERIR A PROGRESSÃO DAS ATIVIDADES 

Au

sen

te 

Po

uco 

Parc

ialm

ente 

Pr

ese

nte 

Planejamento das atividades de ensino 

- o professor leva em conta o nível de desenvolvimento 

intelectual dos alunos no planejamento e na efetivação das 

situações de aprendizagem 

1 2 3 4 

- nas atividades de aprendizagem individual a programação 

proposta ao aluno é estabelecida em função dos seus resultados. 

1 2 3 4 

- as atividades de aprendizagem são organizadas reunindo 

pequenos grupos de alunos a fim de atender as necessidades de 

certos alunos. 

1 2 3 4 

Estilos e ritmo de aprendizagem 



148 

 

- a complexidade das tarefas muda de um aluno para o outro no 

âmbito de um mesmo domínio de aprendizagem. 

    

Gestão e organização da classe 

- o professor organiza simultaneamente várias formas de 

agrupamentos. 

1 2 3 4 

- no caso de trabalho em equipe o professor cria condições de 

aprendizagem que favorecem uma participação ativa de cada 

um dos membros da equipe. 

1 2 3 4 

Interação entre professor e aluno 

- o professor se interessa pelo procedimento de aprendizagem 

de cada aluno, ele se apresenta como um recurso disponível. 

1 2 3 4 

- o professor circula por diferentes setores da sala onde 

trabalham os alunos. 

1 2 3 4 

Avaliação das aprendizagens 

- o professor observa o aluno e o questiona acerca dos 

procedimentos de sua aprendizagem. 

1 2 3 4 

- o professor se interessa não somente pelas respostas, mas 

também pelo processo de aprendizagem ou de resolução de 

problema.  

1 2 3 4 

- o professor tenta compreender porque o aluno apresenta 

dificuldade de aprendizagem e tenta encontrar meios de 

ultrapassá-los. 

1 2 3 4 

- o professor é capaz de avaliar a evolução de cada aluno 1 2 3 4 

- a avaliação formativa orienta o professor na sua prática 

pedagógica e na gestão da sala.  

1 2 3 4 

 

 

C – CONCEBER E FAZER EVOLUIR DISPOSITIVOS 

DE DIFERENCIAÇÃO  

Au

sen

te 

Po

uco 

Parc

ialm

ente 

Pr

ese

nte 

Variedade dos métodos de ensino 

- o material escolar é diversificado (manual, textos, ficha, livros 1 2 3 4 
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de atividades etc.) 

Centro de interesse e iniciativa dos alunos 

- os alunos circulam livremente na sala de aula com finalidade 

de aprendizagem. 

1 2 3 4 

Gestão e organização de classe 

- o professor modifica a organização da sala em função das 

situações de aprendizagem e necessidade dos alunos. 

1 2 3 4 

- há espaços reservados para o trabalho individual, para 

trabalho em pequenos grupos e outro para grandes grupos.  

1 2 3 4 

- na sala de aula duas atividades ou mais se desenvolvem 

simultaneamente. 

1 2 3 4 

- o material é facilmente acessível. 1 2 3 4 

Interação entre alunos 

- os alunos se ajudam em suas atividades. 1 2 3 4 

 

 

D – IMPLICAR OS ALUNOS EM SUA APRENDIZAGEM 

E EM SEU TRABALHO 

Au

sen

te 

Po

uco 

Parc

ialm

ente 

pre

se

nte 

Planejamento das atividades de aprendizagem 

- os alunos colaboram com o professor na elaboração de sua 

programação. 

1 2 3 4 

- as situações de aprendizagem propostas favorecem a 

transferência de competência em diversos contextos. 

1 2 3 4 

Variedade dos métodos de ensino 

- o professor oferece diferentes opções de atividades. 1 2 3 4 

Estilos e ritmo de aprendizagem 

- o professor encoraja as diferentes possibilidades de expressão 

dos alunos durante a apresentação dos trabalhos. 

1 2 3 4 

Centro de interesse e iniciativa dos alunos 

- os alunos manipulam o material por si mesmos. 1 2 3 4 

- o aluno utiliza de maneira inovadora o material em função dos 1 2 3 4 
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seus centros de interesse. 

- o professor encoraja a implicação do aluno no planejamento e 

na realização de atividades de aprendizagem (plano de trabalho, 

organização, horário, conteúdo etc.). 

1 2 3 4 

- o aluno sem consultar o professor, dispõe das informações 

necessárias sobre o material que ele deve utilizar para realizar 

as tarefas.  

1 2 3 4 

- o professor encoraja o aluno a fazer projetos.  1 2 3 4 

Gestão e organização de classe 

- em certos momentos, todos os alunos são reunidos para 

avaliar o funcionamento da sala de aula.  

1 2 3 4 

- os alunos sabem das consequências de não respeitar um 

planejamento. 

1 2 3 4 

- cada aluno sabe como utilizar sua programação individual. 1 2 3 4 

- os alunos sabem quantas atividades eles têm de efetuar ao 

longo do dia. 

1 2 3 4 

Interação entre alunos 

- o professor encoraja a cooperação entre alunos durante a 

realização dos trabalhos.  

    

Interação entre professor e aluno 

- o professor discute com os alunos os seus planos de trabalho 

ou projetos. 

1 2 3 4 

- o professor explica claramente suas expectativas aos alunos. 1 2 3 4 

- o professor reforça no aluno o seu desejo de explorar e 

aprofundar questões do seu interesse pessoal. 

1 2 3 4 

Avaliação das aprendizagens 

- as tarefas não são sempre corrigidas pelo professor. 1 2 3 4 

- o professor ajuda frequentemente cada um dos seus alunos a 

se autoavaliarem depois de uma atividade de aprendizagem. 

1 2 3 4 

- em certo momento dos os alunos são reunidos para avaliar o 

funcionamento da sala de aula. 

1 2 3 4 

- existem momentos nos quais são avaliados a compreensão e o 1 2 3 4 
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sentido que os alunos atribuem às atividades programadas. 

 

 


