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 A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

 Para Quem? Para Quê? O Quê? Como?  

 

RESUMO 

Considerando as características do Mestrado Profissional em Educação, esta pesquisa, do tipo 

qualitativa, de perspectiva diagnóstica com ação, teve como objetivo central investigar se a aula 

de Português no Ciclo de Alfabetização em uma escola da rede pública de Itabuna é pautada 

pelo “alfabetizar letrando”. Além disso, para atender a uma demanda específica do Mestrado 

Profissional, esta pesquisa traz uma proposta de ação pedagógica que articula os processos de 

alfabetização e de letramento em classes heterogêneas. Fundamentando-se em Geraldi (1997 e 

2012), Franchi (1987), Costa Val (2002), Antunes (2003, 2007, 2009 e 2014), Batista (1997), 

Bagno (2002, 2003 e 2007) e Soares (1990, 1997, 2001, 2002, 2016) o trabalho, que assume a 

perspectiva sócio-interacionista da linguagem, propõe uma reflexão sobre o para quem se 

ensina, o para que se ensina, o quê se ensina e o como se ensina nas aulas de português da 

Escola Esperança (nome fictício). Os procedimentos utilizados para a coleta de dados foram: 

entrevista semiestruturada, observação sistemática das aulas e análise dos materiais didáticos 

utilizados pelas professoras. Os resultados sinalizam a coexistência na mesma escola de dois 

modelos de aula de português, baseadas em diferentes abordagens: uma marcada por caminhar 

na direção de uma mudança de paradigma, que incorpora sensivelmente o movimento de 

alfabetizar letrando; e outra marcada pela hegemonia da tradição, com traços apenas episódicos 

de incorporação do novo, que não consideram o letramento ou o relacionam, apenas, à presença 

do texto na sala. Como produto final resultante desta pesquisa, a proposta  de  ação  foi  

organizada  na  modalidade  de  sequência  didática  e  se  constitui  em  uma possibilidade, 

entre tantas, de promover um trabalho planejado, no Ciclo de Alfabetização, a partir dos gêneros 

textuais. 

Palavras-chave:  Aula de Português. Alfabetização. Letramento. Práticas de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

THE PORTUGUESE CLASS IN THE LITERACY CYCLE: 

For Whom? For What? What? Like? 

 

ABSTRACT 

 

This research, the characteristics of the Professional Master in Education, this qualitative 

research, with a diagnostic perspective with action, had the central objective of investigating 

whether the Portuguese class in the Literacy Cycle in a public school in Itabuna is guided by 

the “ literate by writing ”. In addition, to meet a specific demand from the Professional Master's 

Degree, this research brings a proposal for pedagogical action that articulates the literacy and 

literacy processes in heterogeneous classes. Based on Geraldi (1997 and 2012), Franchi (1987), 

Costa Val (2002), Antunes (2003, 2007, 2009 and 2014), Batista (1997), Bagno (2002, 2003 

and 2007) and Soares (1990, 1997, 2001, 2002, 2016) the work, which assumes a Socio-

interactionist perspective of language, proposes a reflection on who is taught, what is taught, 

what is taught and how it is taught in Portuguese classes of the Esperança School (fictitious 

name). Procedures used for data collection were: semi-structured interview, systematic 

observation of classes and analysis of teaching materials used by teachers. The results indicate 

the coexistence in the same school of two models of Portuguese class, based on different 

approaches: one marked by walking in the direction of a paradigm shift, which substantially 

incorporates the literacy literacy movement; and another marked by the hegemony of Tradition, 

with only episodic features of incorporating the new, which does not consider literacy or relate 

it only to the presence of the text in the room. As the final product resulting from this research, 

the action proposal was organized in the form of didactic sequence and constitutes a possibility, 

among many, to promote a planned work, in the Literacy Cycle, based on textual genres. 

 

Keywords: Portuguese class. Literacy. Literacy. Teaching practices. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimos na pele que não dá mais para “tolerar” uma escola que, por 

vezes nem sequer alfabetiza (principalmente os mais pobres) ou que 

alfabetizando, não forma leitores nem pessoas capazes de expressar-se 

por escrito, coerente e relevantemente, para, assumindo a palavra, 

serem autores de uma nova ordem das coisas. É, pois, um ato de 

cidadania, de civilidade da maior pertinência, que aceitemos, 

ativamente e com determinação, o desafio de rever e orientar a nossa 

prática de ensino da língua. 

Irandé Antunes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“[...] Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o Sol chegando atrás das 

beiradas da noite.  E logo sentava-se ao tear.  

Linha clara, para começar o dia. [...] Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam 

tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. 

  

 Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes 

pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe 

faltava [...] 

Tecer era tudo o que fazia.  Tecer era tudo o que queria fazer. 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior 

que o palácio com todos os seus tesouros [...] 

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao 

contrário, e jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu 

tecido [...] 

Marina Colasanti 

 

Tecer uma colcha... Escolher as cores, as linhas e ordená-las, pouco a pouco, compor a 

forma e dar-lhe o colorido, atribuir-lhe significado... Ir produzindo, constituindo a vida por meio 

das próprias mãos e ideias... E, quando atestados os “erros” do percurso, ousar desfazer a 

costura e com uma linha amarrotada retomar nova tessitura. Afinal, tecer era tudo o que fazia. 

Tecer era tudo o que queria fazer. 

O conto da Marina Colasanti, A Moça Tecelã, em sua intensidade, é tomado como 

metáfora para introduzir o trabalho resultante desta pesquisa intitulada “Aula de português no 

Ciclo de Alfabetização: Para quem? Para quê? O quê? Como?”. E por diversos motivos, que se 

estendem desde o entendimento que o professor se faz e se refaz na ação-reflexão-ação até os 

objetivos da pesquisadora na busca por compreender a aula de português em um espaço-tempo 

próprio, o Ciclo de Alfabetização, no qual a pesquisadora é também uma das artesãs.  

A Moça tecelã está em processo, o tear, as linhas, o traço, a inspiração, a cor, o tema, 

são fruto de suas escolhas, que não se dão aleatoriamente, mas orientadas pelas ideologias, 

didáticas e métodos, e políticas. Na verdade, trata-se de um ato permanente de criar e ser criado, 

de produzir e ser produzido em meio a arte de tecer. Franchi (1987) ajuda-nos a compreender a 

provisoriedade e a dinamicidade do conhecimento científico:  

 

no curso de seu desenvolvimento, quando faz e conhece, quando é artesão ou artista, 

o homem é quem escolhe o seu lugar de observação e progride menos sobre o feito e 
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mais sobre o que é capaz de desfazer e refazer. Cada etapa e estágio é sempre um 

estado provisório. (p. 10) 

 

Alfabetizar foi o que sempre fiz. Alfabetizar letrando é tudo o que quero fazer. Esse 

propósito me move! Por causa dele, entrei para o Mestrado Profissional na linha de 

“Alfabetização e Práticas Pedagógicas”. No exercício do trabalho docente, na condição de 

professora alfabetizadora, algumas questões sempre me incomodaram: como proporcionar um 

ensino que promova condições para que os alunos desenvolvam práticas de linguagem 

significativas? Como promover o ensino-aprendizagem da oralidade (fala e escuta), da 

produção de textos, da leitura, da análise linguística e semiótica, em turmas nas quais a maioria 

dos alunos está em processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA)?  Como 

criar um contexto que favoreça a aprendizagem da língua em uso (letramento), pelos alunos da 

rede pública? Em síntese, como promover a transposição didática dos pressupostos teóricos do 

alfabetizar letrando?  

Em sala de aula, me vi várias vezes questionando se seria mesmo possível trabalhar com 

essas práticas de linguagem integradas ao processo de aquisição do SEA – Sistema de Escrita 

Alfabética. Essa integração não atrasaria a alfabetização em seu sentido stricto? Refletir sobre 

todas essas práticas de linguagem não tiraria o foco do Ciclo, a alfabetização? Essa reflexão 

não poderia mesmo ficar para depois? Logo eu?! Defensora das teorias sócio interacionistas. E 

o que fazer com o Livro Didático (LD) de letramento e alfabetização? Abandono? Uso vez ou 

outra? Uso sistematicamente? O que seria mais coerente frente às necessidades dos “meus” 

alunos? Tecer uma prática de ensino-aprendizagem no contexto do alfabetizar letrando acabou 

por se configurar, para mim e em mim, como algo inquietante e problematizador, e, porque não 

assumir, problemático.  

A essas inquietações somam-se os resultados insatisfatórios apurados pelas avaliações 

externas realizadas: nossos alunos, em geral, apresentam baixa proficiência em leitura e escrita. 

Esses resultados legitimam o que foi dito por Antunes (2013): “existe uma pedra no meio do 

caminho da aula de Português” – e não é uma pedrinha qualquer. Arrisco-me, inspirada por 

Antunes, a construir uma outra metáfora: existe uma bola de neve no caminho da aula de 

Português – essa bola surge no Ciclo de Alfabetização e vai se avolumando, conforme se 

passam as etapas de escolarização.   

Os resultados de uma dessas avaliações, ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), 

que teve sua 2a edição em 2014, são preocupantes. A partir dos dados divulgados, elaboramos 

dois quadros (1 e 3) que permitem comparar o desempenho médio dos alunos brasileiros e 
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baianos quanto à proficiência em leitura e escrita. Em leitura, os alunos foram distribuídos por 

seu desempenho em quatro níveis; já em escrita, eles foram distribuídos em cinco níveis. 

 

Quadro 1 – Resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de Proficiência em Leitura, Brasil 

e Bahia, 2014 
 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)  

 

A seguir, quadro 2, o que significa estar em cada um desses níveis quanto ao 

desempenho em leitura. 

  

Quadro 2 – Descrição dos níveis de proficiência em leitura na ANA, edição 2014 

Nível 1 Os alunos leem algumas palavras de estrutura silábica canônica e até 

algumas não canônicas. 

Nível 2 Além das habilidades descritas no nível anterior, os alunos são capazes 

de localizar informações explícitas em textos curtos, quando a 

informação está localizada na primeira linha, e identificar o assunto 

principal desde que ele esteja explícito no título ou na primeira linha, 

além de relacionar linguagem verbal e não-verbal 

Nível 3 Os alunos localizam informações explícitas em textos de maior extensão, 

mesmo quando a informação está no meio ou no final do texto, 

identificam o referente de um pronome pessoal do caso reto em tirinhas, 

inferem relação de causa e consequência em textos exclusivamente 

verbais e textos que articulam linguagem verbal e não-verbal, identificam 

alguns usos da linguagem figurada. 

Nível 4 Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os alunos são 

capazes de reconhecer relação de tempo em texto verbal e os participantes 

de um diálogo; identificar o referente de pronomes possessivo e 

demonstrativo, e de advérbio de lugar; inferir sentido de palavra em texto 

e assunto em texto de extensão média ou longa. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

 

 

Quadro 3. Resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de Proficiência em Escrita, Brasil 

e Bahia, 2014. 

 LEITURA 

NÍVEIS BRASIL BAHIA 

1 22% 37% 

2 34% 39% 

3 33% 20% 

4 11% 4% 
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ESCRITA 

NÍVEIS BRASIL BAHIA 

1 12% 20% 

2 15% 21% 

3 8% 14% 

4 56% 44% 

5 10% 2% 

                     Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

 

A seguir, quadro 4, o que significa estar em cada um desses níveis quanto ao 

desempenho em escrita. 

Quadro 4 – Descrição dos níveis de proficiência em escrita na ANA, edição 2014 

Nível 1 Em relação à escrita de palavras, não estabelecem correspondências entre 

as letras grafadas e a pauta sonora; em relação à produção textual, não 

produzem ou produzem textos ilegíveis. 

Nível 2 Em relação à escrita de palavras, escrevem alfabeticamente palavras com 

trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das letras e outros 

desvios ortográficos; em relação à produção textual, não produzem ou 

produzem textos ilegíveis. 

Nível 3 Em relação à escrita de palavras, escrevem ortograficamente palavras 

com estrutura silábica consoante-vogal; em relação à produção textual, 

escrevem de forma incipiente ou inadequada ao que foi proposto, ou 

produzem fragmentos sem conectivos e ou recursos de substituição 

lexical e ou pontuação para estabelecer articulações entre partes do texto; 

apresentam ainda grande quantidade de desvios ortográficos e de 

segmentação ao longo do texto. 

Nível 4 Em relação à escrita de palavras, escrevem ortograficamente palavras 

com diferentes estruturas silábicas; em relação à produção textual, 

atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora possam 

não contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes da história a 

ser contada, articulam as partes do texto com o uso de conectivos, 

recursos de substituição lexical, mas ainda comentem desvios que 

comprometem parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não usar 

pontuação ou fazê-lo de modo inadequado; apresentam ainda desvios 

ortográficos e de segmentação que não comprometem a compreensão. 

Nível 5 Em relação à escrita de palavras, escrevem ortograficamente palavras 

com diferentes estruturas silábicas; em relação à produção textual, 

atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, evidenciando 

uma situação central e final, articulam as partes do texto com o uso de 

conectivos, recursos de substituição lexical, segmentam e escrevem as 

palavras corretamente, embora o texto possa apresentar alguns desvios 

ortográficos e de pontuação que não comprometem a compreensão. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
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Os resultados pouco satisfatórios,  apontados pela ANA, ganham um reforço de peso, 

das inúmeras pesquisas acadêmicas. Segundo Antunes (2013), 

 

já está na boca de muitos a crítica de que a escola não estimula a formação de leitores, 

não deixa os alunos capazes de ler e entender manuais, relatórios, códigos, instruções, 

poemas, crônicas, resumos, gráficos, tabelas, artigos, editoriais e muitos outros 

materiais escritos. Também não deixa os alunos capazes de escrever por escrito esses 

materiais. Ou seja, tem uma pedra no meio do caminho da aula de português. E a 

trajetória não se faz... (p. 15) 

 

Assim, em nossa opinião, torna-se legítimo e significativo perguntarmos: para quem se 

ensina, para quê se ensina, o quê se ensina e como se ensina nas aulas de português do ciclo de 

alfabetização? O que esses domínios revelam sobre as práticas de alfabetização e/ou de 

letramento desenvolvidas no dia-a-dia da aula de português?  

Essas questões, que norteiam nosso trabalho, permitem trazer para o centro das 

discussões as interações cotidianas de aprendizagem da leitura, da escrita, da oralidade e da 

análise linguística, estabelecidas entre professores e alunos no cotidiano, na vivência da aula de 

português. Permitem, ainda, entender como os objetivos definidos, os objetos de conhecimento 

elencados, os encaminhamentos metodológicos planejados e desenvolvidos pelo professor 

implicam uma determinada concepção de língua e acabam por materializar uma dada prática 

de alfabetização.  

De certo, ao entender o “para quem”, o “para quê”, o “o quê” e ‘o como’ se ensina 

português no ciclo de alfabetização, buscamos fugir das generalizações conceituais e, a partir 

de uma realidade específica, de uma análise cuidadosa, reconhecendo a natureza multifacetada  

dos processos de alfabetização e letramento, e a multiplicidade de aspectos que constituem a 

aula de português, perceber quais princípios, valores, concepções estão postos no fazer, e para 

quais caminhos eles direcionam. Acreditamos que o conjunto de escolhas pedagógicas 

caracteriza uma escolha política, pois, ao defini-las, os professores investem no 

desenvolvimento de habilidades e competências que formarão um determinado sujeito leitor e 

escritor, e não outro. Assim, faz uma grande diferença optar por esse ou por aquele objetivo, 

por esse ou por aquele encaminhamento didático, por esse ou por aquele objeto de 

conhecimento numa aula. 

Diante desse quadro, o mais comum e esperado é que os estudos pesquisem em escolas 

onde os resultados apontam índices mais baixos. Nesse ponto, esta pesquisa se difere do 

esperado: ao elegermos o universo da pesquisa – a Escola Esperança –, tomamos o caminho 

inverso, olhar para uma escola famosa por seu desempenho.  
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Na escolha da escola, consideramos os resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e da ANA da referida instituição, bem como a credibilidade da 

instituição frente à Secretaria de Educação e à comunidade. A credibilidade junto à comunidade 

pode ser atestada, dentre outras coisas, pelo número expressivo de matrículas a cada início de 

ano na referida instituição – na Escola Esperança, nenhuma das turmas do Ciclo de 

Alfabetização tem um número inferior a 27 alunos no corrente ano.  

Pautamos nosso estudo numa lógica mais propositiva, já que a Escola Esperança 

alcançou o que se pode chamar de “melhores resultados” nas avaliações externas, por exemplo. 

A hipótese é de que a aula de português no ciclo de alfabetização nessa escola parece ter 

favorecido a seus alunos o desenvolvimento de habilidades e competências a mais, ou com 

melhor qualidade, daquelas demonstradas pelos alunos de outras escolas municipais e estaduais. 

A possibilidade de revelar essas práticas se apresentou como elemento motivador para o nosso 

trabalho.  

Nossa investigação tem como objetivo central investigar se a aula de Português na 

escola “Esperança” é pautada pelo “alfabetizar letrando”. Para isso, analisamos elementos 

fundamentais dessa aula nos três anos do Ciclo de Alfabetização: “para quem se ensina”, “para 

quê se ensina”, “o quê se ensina” e “como se ensina”. Como está inserida no contexto do 

mestrado profissional, a pesquisa propõe uma ação pedagógica que articule os processos de 

alfabetização e letramento em classes heterogêneas nas aulas de português.  O intento não é 

dirigir a escolha das professoras, tampouco ofertar uma receita ou proposta “inédita”, “nova” 

como tantos anseiam, mas discutir possibilidades de trabalho, refletindo sobre a importância de 

uma coerência didática, epistemológica e ideológica frente ao desafio de mediar a formação de 

leitores e escritores proficientes.  

Nesse ponto, retomamos a metáfora da Moça Tecelã. O produto da criação de qualquer 

artista será determinado pelas opções realizadas pela tecelã durante o processo: qual tecido 

deseja obter? Quais utensílios irá utilizar? Qual uso dará a sua obra final? Para que público essa 

obra será direcionada? Essas perguntas bem podem ser aplicadas ao trajeto do pesquisador. 

Entretanto, elas não podem ser usadas pelo pesquisador para submeter o processo, tratando-o 

como algo pronto e sedimentado – isso contraria a própria natureza de “processo”, empurrando-

o para a dimensão do produto. O pesquisador, ao contrário, deve procurar entender a dinâmica 

de cada “tessitura” e a maleabilidade do processo.  
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Entender essa dinâmica implica, além de uma observação cuidadosa da aula, olhar para 

os materiais didáticos usados pelos professores (selecionados ou não no contexto do PNLD), 

para as políticas de formação de professores e para a proposta curricular da escola.  

Admitindo que existe uma relação constitutiva entre sujeito e linguagem historicamente 

situados, apostamos que o discurso de sala de aula revela conceitos que desvelam a realidade 

do trabalho pedagógico, apontando as concepções das professoras e os pressupostos de sua 

formação inicial e continuada em relação ao ensino de língua materna. 

Considerar a disposição de falas, de práticas e conceitos materializados na aula de 

Português é admitir, com Bakhtin (1988), que o sujeito é situado no seu meio social e se 

constitui pelos discursos que estabelece com seus pares, uma vez que nos constituímos pela 

heterogeneidade de vozes. Dessa forma, é preciso, até por um comprometimento ético e 

político, ao falarmos das condições em que se desenvolve a aula de Português, atentar para a 

natureza do conhecimento da língua e sobre a língua que a escola vem promovendo: o eleito 

pelas classes sociais mais abastadas para se manterem no poder ou o conhecimento capaz de 

gerar a emancipação do sujeito? 

Para fundamentarmos nossos estudos, recorreremos aos estudos de Franchi (1987), a 

princípio pelo seu pioneirismo no Brasil, depois, pela tentativa de conciliar duas coisas 

“aparentemente” inconciliáveis: a gramática e a criatividade.  Para Franchi, a criatividade 

transpõe a mera originalidade, a ruptura de padrões e o estabelecimento do novo a qual esteve 

sempre relacionada. Ela (a criatividade) se estabelece na aula de Português quando se pratica a 

diversidade dos fatos gramaticais, por exemplo: selecionando intencionalmente os recursos 

expressivos com que falamos e escrevemos para alcançar nossos objetivos. Por isso, é 

importante, para o autor, propor um ensino de gramática no qual o aluno reflita, no texto, o 

porquê e o como as expressões ali postas significam aquilo para que foram destinadas a 

significar, já que “a gramática é antes de tudo saber linguístico que todo falante possui” 

(FRANCHI, 1987, p. 35). 

Nessa mesma linha, os estudos de Geraldi (1997 e 2012), que, além do viés didático 

assumem também um viés político, social e ideológico no ensino de língua, muito colabora para 

o encaminhamento da nossa pesquisa e entendimento ético do nosso objeto de estudo. O autor, 

ao defender que a aula de Português precisa contemplar atividades linguísticas (falar e escutar, 

ler e escrever), atividades epilinguísticas e atividades metalinguísticas, propõe o estudo da 

língua com foco principal em seus usos. Tanto é que sua obra “O texto na sala de aula”, marca, 

no nível teórico, o que seu título sugere. 
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Para discutir concepções de língua e de perceber como elas vêm orientando, 

historicamente, as “opções” metodológicas, os objetivos e os objetos de aprendizagem, 

adotamos os estudos de Marcushi (2008), Geraldi (2012), Antunes (2003), Possenti (2014) e 

Costa Val (2002). Com relação a esse tema, Costa Val adverte sobre a necessidade de não se 

deixar pender para o radicalismo no tratamento das concepções de língua e acabar por 

desconsiderar a contribuição de cada uma dessas concepções para o entendimento que temos, 

hoje, da aula de Português, uma vez que todas elas representaram (e representam ainda!) 

construtos importantes para se chegar ao conceito que, atualmente, consideramos mais 

completo. Ao mesmo passo, a pesquisadora alerta para um risco que insiste em persistir nas 

aulas de Português, de que nada adianta substituir os conteúdos da gramática tradicional por 

outros mais atuais e manter o mesmo tratamento formalista e classificatório, como aconteceu – 

e ainda acontece –, por exemplo, com o ensino da coesão e da coerência, transformadas em 

conteúdos em salas de aula do Ensino Fundamental e, sobretudo, Médio. Esse alerta é, no nosso 

entendimento, oportuno tendo em vista a homologação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para o Ensino Fundamental, ocorrida em dezembro de 2017. Precisamos evitar que, 

segundo uma perspectiva transmissiva, as aulas de Português sejam povoadas por atividades 

que peçam aos alunos para definir campos de atuação e/ou dar exemplos de gêneros textuais do 

campo Artístico-literário ou do campo da Vida cotidiana. Em função da força do viés 

metalinguístico na aula de Português, não seria exatamente uma surpresa que questões como 

estas fossem propostas a estudantes dos Anos Iniciais: 

 

MARQUE COM UM X O ÚNICO GÊNERO TEXTUAL QUE NÃO FAZ PARTE DO 

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO: 

 

                (     ) POEMA     (     ) FÁBULA     (     ) BILHETE     (     ) CRÔNICA 

 
 

 

Esse tipo de atividade sinaliza que a “inevitável travessia” à qual Bagno (2002) se refere 

ainda não se consolidou: a prescrição gramatical ainda não deu lugar à educação linguística.  

Sobre como a aula de Português pode e deve se desenvolver, de um modo geral, todos 

os autores citados colaboram. Eles defendem um trabalho que priorize os usos sociais da língua. 

Antunes (2013), por exemplo, sugere um trabalho voltado para o desenvolvimento dos eixos 

estruturantes de Língua Portuguesa e fornece exemplos de como proceder para se explorarem 

os recursos linguísticos como parte do processo de reconstrução dos sentidos do texto. 
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Sobre a especificidade da aula de Português no Ciclo de Alfabetização, recorremos, 

principalmente, a Soares (1990, 1997, 2001, 2002, 2016). A autora tem perseguido, ao longo 

de toda sua carreira, a melhoria na qualidade da educação oferecida às camadas populares:  

 

Esse objetivo continuou a me guiar na vida universitária, em que leituras, pesquisas, 

docência, publicações, sempre foram marcadas pela reflexão sobre o ensino para as 

crianças das camadas populares e pela busca de respostas para insistentes perguntas: 

Porque passamos décadas e décadas lutando pela qualidade da educação pública e 

nunca conseguimos atingir essa qualidade? É possível ter qualidade na educação 
pública? (SOARES, 2006, p. 10) 

 

 

Soares também se destaca como uma das principais defensoras do alfabetizar letrando. 

Ela tem reiterado em diversas obras que a escrita é uma tecnologia como outras, e como tal é 

preciso que, além de se apropriar dela (dimensão da alfabetização), as pessoas reconheçam que 

ela só faz sentido – como qualquer tecnologia – se for usada (dimensão do letramento). 

Portanto, assim como é importante aprender a escrever, conhecer a relação fonema-grafema, 

saber que se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, aprender as convenções da 

escrita, é igualmente importante saber usar esse conhecimento que foi apreendido nas práticas 

de linguagem demandadas pelos vários campos de atuação da vida social. 

Assim, é necessário que a aula de português seja elaborada e desenvolvida a partir de 

objetos de conhecimento, objetivos e metodologias que garantam à criança o direito de se 

apropriar do princípio alfabético (alfabetização) e, paralelamente, o direito de desenvolver 

competências indispensáveis para usar a leitura e a escrita (letramento). Todavia, essas práticas 

exigem encaminhamentos diferentes, já que cada um dos processos possui especificidades, 

embora sejam complementares e interdependentes. Essa compreensão é fundamental para 

entender o que chamamos de alfabetizar letrando e para desmistificar a crença de que o processo 

de alfabetização precede o processo de letramento. 

Entendemos que, no Ciclo de Alfabetização, esses processos são inerentes a todos os 

componentes curriculares, mas não nos debruçamos sobre essas aulas, por não constituírem o 

nosso objeto de investigação: a aula de português.  

De acordo com os objetivos propostos, a fundamentação teórica, a questão/problema e 

o tema que constituem este estudo, somos direcionadas às concepções e caminhos da pesquisa 

qualitativa, a partir dos procedimentos metodológicos do estudo de caso, seguidos por uma 

proposta de ação de formação continuada das professoras sujeitos da pesquisa. O estudo foi 

realizado em uma escola da rede municipal de ensino de Itabuna, Bahia, a qual decidimos 
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chamar pelo nome fictício de “Escola Esperança”, com um grupo de três professoras, cada uma 

atuando em uma turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º ano). 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos. No primeiro, “Introdução”, 

contextualizamos a pesquisa, elencando seus objetivos gerais, justificando sua importância nos 

níveis acadêmico, profissional e social, problematizando o objeto de estudo, apresentando os 

estudos que compõem sua fundamentação teórica, e sinalizando pontos principais de sua 

metodologia. No segundo capítulo, descrevemos detalhadamente a metodologia, os 

procedimentos e instrumentos utilizados, o universo e os sujeitos da pesquisa a fim de situar o 

leitor a respeito do caminho trilhado nesta pesquisa. No terceiro, discutimos concepções de 

Língua, pois elas orientaram e orientam diversas configurações de aulas de Português no Ciclo 

de Alfabetização, definindo objetos de conhecimento, objetivos e práticas metodológicas. No 

quarto capítulo, tratamos da alfabetização e das especificidades do ensino-aprendizagem nessa 

etapa tão complexa e multifacetada da escolarização, dialogando com as concepções das 

professoras sujeitos da pesquisa. No quinto capítulo, apresentamos a análise dos dados e sua 

categorização, para responder à questão que norteia este estudo: a alfabetização e o letramento 

são trabalhados concomitantemente nas aulas de português da Escola Esperança? No sexto 

capítulo, apresentamos as nossas considerações finais e nossa proposta de ação. A proposta é 

fundamental no contexto do Mestrado Profissional, posto que demanda um produto resultante 

de uma ação, para nós, essa só tem fundamento se correlacionada com as considerações que o 

estudo permitiu. 

Esperamos que nosso estudo possa colaborar para um saber–fazer mais integrado, 

articulado e reflexivo nas aulas de Português no Ciclo, que urge por uma alfabetização e um 

letramento de fato e de direito. No nível pessoal, espero não ser a mesma professora de 

Português nos anos iniciais, pois acredito que o diálogo com os sujeitos desta pesquisa, as 

leituras realizadas para implementá-la têm poder para provocar inquietações, variações e, 

posteriormente, mudanças. 
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2. O TEAR, AS LINHAS, OS FIOS... ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 
[...] Se era forte demais o Sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 

lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo.  [...]  Mas se durante 

muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava 

a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o Sol voltasse a acalmar a 

natureza [...] 
Marina Colasanti 

Para se obter um bom resultado em qualquer tessitura é necessário, antes do tecer 

propriamente dito, escolher as linhas, os fios, definir as cores, (re)conhecer o tear, esboçar os 

traços, as formas e sua disposição no espaço. Essas escolhas não são aleatórias, guardam entre 

si uma finalidade, um caráter técnico, ideológico e político, inerente à qualquer ação humana 

planejada. Um eventual desmerecimento desse estágio do processo comprometeria o produto 

final. A fim de situar você, leitor,  nas discussões, habilitando-o a melhor dialogar conosco 

durante a “tessitura” da aula de português no Ciclo de Alfabetização, apresentamos, 

inicialmente, o percurso trilhado na construção deste trabalho.  

Neste capítulo, são apresentadas nossas escolhas, ou seja, o método (Estudo de Caso),  

a abordagem (Pesquisa Qualitativa) e os procedimentos metodológicos adotados, o universo da 

pesquisa (a Escola “Esperança”), bem como o perfil dos professores sujeitos da pesquisa, e dos 

alunos, ainda que indiretamente, também sujeitos da pesquisa. 

 

 2.1 O método, a abordagem e os procedimentos metodológicos 

 

De acordo com os objetivos, a fundamentação teórica, a questão-problema e o tema que 

constituem esta pesquisa, fomos direcionados às concepções e caminhos da pesquisa 

qualitativa. Segundo as considerações de Bogdan e Biklen sobre a Pesquisa Qualitativa, ela se 

caracteriza por: 

 

ter como fonte de dados o ambiente natural e o investigador como o instrumento 

principal, ser descritiva, interessar-se mais pelo processo que simplesmente pelos 

resultados ou produtos, ter como forma de análise dos dados a indução, e tomar como 

importância vital o significado, o sentido que as pessoas dão às suas vidas, nos mais 

diversos contextos em que possam estar inseridas (1994, p. 53). 
 

 

 A opção pelo estudo em questão se deu, a princípio, por considerarmos as 

especificidades do Mestrado Profissional em Educação, mas se efetivou porque o objetivo 

principal desse tipo de pesquisa é “focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu 

contexto e suas múltiplas dimensões” (ANDRÉ, 2013) – esta pesquisa analisa  a aula de 
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Português no Ciclo de Alfabetização, investigando-a no contexto da sala de aula de uma escola 

pública municipal de Itabuna (fenômeno particular), buscando compreendê-la como um 

processo.  

A relação entre pesquisa, conhecimento e educação foi tomada na sua concretude, numa 

tentativa de não tratar dados puros, apenas, mas de compreendê-los por diversos aspectos em 

um único contexto específico.  Nesse sentido, o estudo de caso se mostrou um método aplicável 

com rigor sob o ponto de vista científico e adequado na condução dessa investigação. O objeto 

de estudo está inserido num contexto complexo (escola), sendo determinado por múltiplas 

facetas: as concepções dos professores sobre a aula, a adoção e a utilização de materiais 

didáticos e as práticas efetivadas e orientadas para o ensino. 

Tais condições nos aproximam das considerações de Peres e Santos (apud André, 2013), 

quando afirmam que, ao optar pelo estudo de caso, precisamos nos guiar por três pressupostos 

básicos: o conhecimento está em constante processo de construção, o caso envolve uma 

multiplicidade de dimensões, e a realidade pode ser compreendida sob diversas óticas (p. 97).   

Segundo André, o estudo de caso começa com uma fase exploratória, quando são 

estabelecidos os primeiros contatos da entrada em campo, juntamente com a identificação dos 

participantes e das fontes de dados necessárias para o estudo (ANDRÉ, 2013, p. 22). Em nossa 

pesquisa, esse momento se constituiu pela apresentação da pesquisa aos gestores e aos 

professores da escola. 

Conversamos com as professoras e, por meio da leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE, informamos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, seus 

métodos, seus benefícios previstos, seus eventuais riscos e incômodos, abrindo um espaço para 

que elas elaborassem perguntas e expusessem dúvidas.  

 Assinado o TCLE, deixamos claro, para as professoras, que elas tinham total liberdade 

para desistirem de participar a qualquer momento, sendo assegurado o acesso a qualquer 

informação referente à pesquisa, em qualquer tempo. Esclarecemos, ainda, os pais e os alunos 

sobre a pesquisa, sendo os primeiros informados em reunião de pais, com a autorização prévia 

da direção da escola; os alunos foram informados em sala de aula. 

Bassey (apud ANDRÉ, 2013, p. 99) considera que há três importantes procedimentos 

para coletar dados no contexto do estudo de caso: fazer perguntas (e ouvir atentamente), 

observar eventos (e prestar atenção no que acontece) e ler documentos. Elegemos as entrevistas 

e a análise de materiais didáticos, prioritariamente, para identificar as concepções e crenças dos 

professores sobre língua e sobre o ensino de português;  as observações das aulas foram 
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importantes, sobretudo, para identificar, objetivos (para quê), objetos de conhecimento (o quê) 

e metodologias (o como) nas aulas de português. 

 Os instrumentos metodológicos construídos e utilizados – ficha de dados pessoais e 

profissionais dos professores (apêndice A), ficha com o roteiro da entrevista semiestruturada 

(apêndice B), ficha de observação das aulas (apêndice C) e ficha com quadro norteador para 

análise do livro didático adotado pela escola (apêndice 4) – foram submetidos ao Comitê de 

Ética em Pesquisa e por ele aprovados. 

Dito isso, discorremos, agora, sobre os procedimentos realizados: o primeiro foi o 

mapeamento da formação inicial e continuada dos professores sujeitos da pesquisa, a partir das 

respostas coletadas na ficha de dados pessoais e profissionais, aplicada entre os dias 02 e 04 de 

outubro de 2017; o segundo foi a investigação das concepções dos professores sobre a aula de 

Português no Ciclo de Alfabetização, a partir das respostas à entrevista semiestruturada (o que 

dizem as professoras?) e a partir da observação sistemática das aulas (o que fazem as 

professoras?).  

Para André (2013), a entrevista se constitui em uma das principais vias para revelar os 

significados atribuídos pelos participantes ao caso investigado. Ela se organiza em três fases na 

busca pelos objetivos da pesquisa: na primeira, ocorre a elaboração do roteiro; na segunda, 

trata-se do momento da entrevista propriamente dita, quando acontece o processo de coleta de 

dados; e a terceira, constituída pelo processo de transcrição.  

Na realização da entrevista, seguimos um roteiro previamente elaborado, considerando 

o princípio da flexibilidade, para fazer as necessárias adaptações no transcorrer dos diálogos. 

Apresentamos em apêndice um quadro com as questões que compuseram o roteiro da entrevista. 

As respostas dos sujeitos foram registradas em aparelho de gravador de áudio e transcritas 

integralmente, mediante o consentimento deles.  

O terceiro procedimento foi a observação sistemática, que, segundo Ludke e André 

(2010),  

permite que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos” [...]. Na 

medida em que acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, o observador 
pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações. (p. 23) 

 

 Por meio desse procedimento, pudemos averiguar os muitos fatores simultâneos que 

acabam configurando um dado modelo de aula. Para realizá-lo, elaboramos um protocolo de 

observação, elencando como indicadores algumas ações que o professor poderia assumir ao 

desenvolver a aula de Português. Por meio dessas ações, bem como da descrição das atividades, 
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buscamos compreender e registrar o quê? (objeto de conhecimento), o como? (metodologia) e 

o para quê? (objetivos) foi organizada a aula no ensino de Português por professoras no 1º, 2º 

e 3º anos. As observações foram realizadas entre maio e julho de 2018, perfazendo um total de 

dez aulas em cada uma das turmas. Fora do tempo de observação das aulas, enquanto estávamos 

na escola, pudemos: conversar, ainda que informalmente, com alguns pais sobre os motivos 

pelos quais optaram pela Escola Esperança, com a coordenadora a respeito das orientações para 

o planejamento;  consultamos o Projeto Político Pedagógico da Escola, observamos 

diagnósticos de escrita e leitura realizados pelas professoras.  

 O quarto procedimento foi a análise dos materiais didáticos usados em sala de aula. A 

escola informou que a coleção selecionada pela escola no contexto do PNLD para o Ciclo de 

Alfabetização foi extraviada. As professoras usaram diferentes materiais didáticos. A 

professora do 1o ano utilizou o material da Proposta Didática Alfabetizar Letrando  (PDAL), 

do Pacto Bahia; o livro didático da coleção “Eu gosto”, do PNLD; além de atividades em folhas 

avulsas e no quadro. A professora do 2o ano utilizou atividades avulsas e no quadro. A 

professora do 3o ano utilizou o livro didático “A Escola é nossa!” e atividades no quadro. 

Procuramos identificar as concepções de aula de português nesses materiais e se havia coerência 

entre os objetivos traçados pelas professoras para a aula e o que os materiais propunham. 

  

2.2  A Escola Esperança: o universo da pesquisa 

 
 

A Pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Itabuna-BA, que atende 

alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais: Ciclo de Alfabetização e 4º e 5º anos. A escola 

dispõe de sete pequenas salas de aula, três atendendo ao Ciclo de Alfabetização; uma sala de 

professores; um pequeno laboratório de informática; uma sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado; uma cozinha ampla; banheiros (masculino, feminino 

e de professores); uma sala onde funcionam a secretaria, a coordenação e a direção; e um 

depósito. Ela é considerada unidade escolar de pequeno porte, com atendimento a 290 alunos 

aproximadamente, conforme matrícula do ano em curso.  

 Em relação aos recursos humanos, conta com um quadro funcional de: dezesseis 

professores, uma diretora, duas coordenadoras pedagógicas, quatro auxiliares de serviços-

gerais, uma secretária, uma auxiliar de secretaria e um porteiro. No que concerne aos recursos 

didáticos, encontram-se disponíveis dois computadores administrativos, alguns computadores 

para alunos, TV, DVD, impressora, aparelho de som, projetor multimídia e câmera 
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fotográfica/filmadora. A escola tem um ambiente organizado e acolhedor, conforme pode ser 

verificado pelas figuras 1e 2. 

Figura 1. Sala de professores e Cantina da Escola 

 

Figura 2. Quadra coberta e sala da direção 

 
 

Fonte: Fotografias retiradas pela pesquisadora durante o trabalho de campo. 

 

Contrariando a laicidade do Estado, historicamente a Escola Esperança se caracteriza 

por um viés religioso. Fundada em 1963 por um pastor, através da Associação de Beneficiência 

e Cultura Teosopólis, a Escola Esperança iniciou suas atividades com salas de alfabetização, 

voltadas para ensinar a ler e a escrever os fiéis da igreja e seus filhos. Atualmente, é uma escola 

municipalizada, que mantém convênio com a Igreja Batista Teosópolis, que cede, de forma 

direta, o espaço físico e uma professora de Ensino Religioso, além de realizar um culto no final 

das sextas-feiras para todos os discentes. Constatamos que essa manifestação religiosa se faz 

tão viva na escola, que no texto introdutório de seu Projeto Político Pedagógico – PPP a escola 

declara que “tem como filosofia exercer uma influência positiva no campo pedagógico e 

espiritual” (p. 9).  

Esse caráter religioso constitui-se, para três dos cinco pais de alunos com quem 

conversamos, um elemento motivador para manterem seus filhos na escola: “tem também que 

aqui fala de Deus, ensina as coisas boas para as crianças” (mãe de um aluno do 2º ano); “As 

professoras ensinam as coisas de Deus, né... que tá difícil hoje nesse mundo, porque tá tudo 

muito mudado” (Avó de um aluno do 3º ano); “... e porque também tem o culto pras crianças” 

(Pai de um aluno do 1º ano).  

 Essa aliança entre educação, alfabetização e religião é antiga em nossa história. Ainda 

hoje, uma busca rápida na internet nos permite entender que, de acordo com pesquisas recentes, 

os processos de alfabetização têm as igrejas como fortes aliadas, dada à exigência da leitura da 

bíblia. Em palestra realizada na UESC sobre métodos de alfabetização, a Professora   Isabel 

Frade (UFMG) fez várias referências aos resultados obtidos por essas instituições na França, 

junto à alfabetização de crianças e adultos.   
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Como mencionado anteriormente, os critérios de escolha da escola foram os resultados 

obtidos pela mesma nas avaliações externas, IDEB e ANA, bem como a credibilidade da 

instituição frente à Secretaria de Educação e à comunidade escolar, que pode ser comprovada 

também pela procura de uma vaga a cada início de ano. A figura 3 traz o índice do IDEB da 

Escola e do município de Itabuna nos últimos dez anos. 

                

               Figura 3. Índice do IDEB da Escola Esperança e do Município de Itabuna 

 
Fonte: Site da Escola Esperança 

 

 

Embora o IDEB da escola se mantenha acima da média municipal desde 2007 e acima 

da projeção estabelecida, é importante observar que de 2007 a 2015, o IDEB da Escola 

Esperança cresceu menos do que o IDEB do município – 04% contra 0,7% respectivamente. É 

possível argumentar que a Escola já tinha uma nota alta, se comparada à do município, em 

2007, por isso cresce menos. Entretanto, nas considerações finais, nós vamos levantar uma outra 

hipótese que pode explicar essa quase estagnação.  

Assim como já acontecera quanto ao IDEB, os números da escola Esperança são 

melhores do que os do município de Itabuna e do estado da Bahia, no que se refere à ANA. A 

seguir, apresentamos os resultados da edição 2014 da ANA, cujos dados já foram 

disponibilizados integralmente. 

 
 

Quadro 5. Resultados Gerais: distribuição dos estudantes por nível de proficiência em leitura, ANA, 

2014. 

Agregação  Nível 1 Nível II  Nível III Nível IV 

Escola Esperança 22,64% 37,74% 35,85% 3,77% 
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Município 33,07% 38,06% 24,49% 4,38% 

Estado 37,7% 38,57% 20,15% 3,88% 

Fonte: Instituto Nacional e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

 

 

Nas três esferas (da escola, do município, do estado), é muito baixo o número de alunos 

que alcançou o grau de proficiência 4 em Leitura. Já o número de alunos nos níveis 1 e 2 de 

Leitura, considerados insatisfatórios, é bastante alto também nas três esferas, embora os 

resultados da escola Esperança sejam melhores – 60,3 % na Escola Esperança,  71,1% no 

município e 76,2% no estado. Isso significa que mais de 60% dos alunos que concluem o Ciclo 

de alfabetização, ao final de três anos de escolaridade, na esfera local (escola), e mais de 70% 

nas esferas municipal e estadual encontram-se nos níveis 1 e 2, estamos dizendo que quase dois 

terços dos alunos concluintes do 3o ano leem apenas palavras com estrutura silábica canônica 

e, às vezes, não canônicas, mas não leem textos; que esses alunos, em geral,  localizam 

informações explícitas apenas em textos curtos e só quando a informação está na primeira linha 

do texto ou no título.  

Em relação à escrita, a escola Esperança apresenta 22% de alunos em níveis 

insatisfatórios, resultado bem melhor do que o do município (36,9%) e o do Estado (40,9%). 

Muito embora, nenhuma das três esferas garanta o nível ideal de proficiência a um número 

significativo de alunos, ao final do Ciclo de Alfabetização. 

 

 

Quadro 6.  Resultados Gerais: distribuição dos estudantes por nível de proficiência em escrita, ANA, 

2014. 

Agregação  Nível 1 Nível II Nível III Nível IV Nível IV 

Escola Esperança 9,43% 13,21% 5,66% 67,92% 3,77% 

Município 18,42% 18,50% 12,60% 47,64% 2,83% 

Estado 20,14% 20,83% 13,70%% 43,62% 1,71% 

Fonte: Instituto Nacional e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

 

 

A Escola Esperança possui 67,9% dos alunos situados no nível 4 de proficiência em 

Escrita. Isso significa que os alunos que concluem o 3o ano escrevem ortograficamente palavras 

com diferentes estruturas silábicas, mas, no que se refere à produção textual, embora atendam 

à proposta de dar continuidade a uma narrativa, não contemplam todos os elementos da 

narrativa e/ou partes da história a ser contada, e ainda cometem desvios no uso de conectores 
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que comprometem parcialmente o sentido do texto, inclusive por não usar pontuação ou fazê-

lo de modo inadequado.  

Essa condição não é a desejável e se torna ainda mais desafiadora diante da proposta da 

BNCC de que, a partir de 2019, o aluno se alfabetize em dois anos e não mais em três.  Encolhe-

se o tempo, normatizam-se habilidades e competências a serem garantidas nacionalmente: e 

agora? 

Dissemos, anteriormente, que a escola Esperança foi escolhida por apresentar números 

médios nas avaliações, mais expressivos do que os do município e os do estado. Queremos 

entender como esses dados se materializam nas aulas de Português na escola. Ainda que a escola 

Esperança não apresente dados de excelência tomando como parâmetros as avaliações externas 

citadas, temos, provavelmente, “pontos” que evidenciam resultados mais satisfatórios da escola 

em relação às médias estadual e municipal. 

A esse respeito, cabe destacar que, do total de cinco pais com os quais conversamos  

sobre os motivos de matricularem e manterem seus filhos na Escola Esperança, todos 

destacaram satisfação com o trabalho realizado na escola: “porque é boa, o ensino aqui é bom!” 

(pai de um aluno do 3º ano), “aqui é melhor, o ensino é bom, as professoras são boas!” (mãe de 

aluno do 1º ano),  “a mãe dele estudou aqui também, todo mundo lá de casa... É boa para ensinar 

a ler e a escrever” (avó de uma aluna do 3º ano). Supomos que, para essa avó, ler e escrever 

sejam sinônimos de decodificar e codificar respectivamente: seria essa uma primeira pista de 

que a Escola Esperança privilegia a alfabetização em detrimento do letramento? 

 

2.3 Quem são as responsáveis pelas aulas de português no Ciclo de Alfabetização?  

 

Nós realizamos o mapeamento da formação inicial e continuada das professoras sujeitos 

da pesquisa a partir das respostas coletadas na ficha de dados pessoais e profissionais (apêndice 

A). Para Kleiman e Sepúlveda (2014),  

 

Os professores que participam de cursos de formação continuada para se atualizarem 

esforçam-se para compreendê-las (teorias linguísticas) e aplicá-las, passam a planejar 

aulas nas quais tentam articular os novos saberes em programas e atividades didáticas. 

Mas, raras vezes, conseguem em curso de formação o aprofundamento necessário para 

efetuar uma mudança paradigmática. (KLEIMAN; SEPÚLVEDA, 2014, p. 11). 
  

Concordamos com as autoras, pois, há décadas, a Academia e os documentos oficiais 

fecharam questão em torno de uma necessária mudança de paradigma no ensino de português, 

entretanto, embora tenha promovido inúmeros curso de formação, o Ministério da Educação 
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ainda não logrou sucesso nessa empreitada de mudar paradigmas. Na busca por conhecer os 

sujeitos da pesquisa, consideramos a formação inicial e a continuada, além do tempo que 

exercem a docência. A pesquisa foi realizada com três profissionais da educação em atuação no 

Ciclo de alfabetização. Para melhor entender as aulas de Português planejadas e desenvolvidas 

por elas, precisamos, primeiramente, entender, de forma mais específica, “quem são” e o 

contexto pessoal e profissional de onde falam.  

Essa ação é importante numa pesquisa educacional como a nossa, sobretudo, se 

considerarmos o que Machado (2005) destaca sobre o ato dialógico de Bakthin, compreendido 

como um evento de comunicação social interativa, próprio de um espaço-tempo, sendo por esse 

determinado. Isso significa considerar que o que dizemos, o que fazemos, e como pensamos 

sofre influências do lugar de onde estamos. Esse lugar, porém, não está relacionado ao espaço 

físico, mas, numa perspectiva mais ampla, significa o lugar que cada indivíduo ocupa na 

sociedade, pois o conceito de dialogismo de Bakhtin não se confunde com o diálogo face-a-

face, mas compreende uma relação entre discursos, em diferentes tempos e espaços. Então, de 

que lugar falam os nossos sujeitos? Ou melhor, quem são os nossos sujeitos? Mulheres, 

profissionais docentes com faixa etária entre 50 e 65 anos, com experiência no magistério 

declarada entre 29 e 36 anos. Duas delas estão em processo de aposentadoria. No que concerne 

à formação, as três concluíram o nível médio em magistério nas décadas de 1970 e 1980, 

décadas em que as discussões e teorizações sobre alfabetização, começavam a ganhar corpo nas 

academias. Como essas discussões tardam a chegar nas escolas e a ecoar nos cursos de formação 

inicial de professores, supomos que as três tenham ficado à margem dessas discussões, ao 

menos inicialmente. Como podemos visualizar no quadro 5, duas professoras concluíram o 

nível superior (Letras e Pedagogia).  Uma delas, a Professora III, tardou 34 anos para fazê-lo, 

segundo ela “os tempos eram muito difíceis, diferentes de hoje que o curso superior é acessível, 

e todo mundo tem condições de fazer, e ainda tinha a família pra dar conta”. Ao retomarem 

seus estudos após meados da década de 90, supõe-se que tenham, ao menos no campo teórico, 

refletido sobre questões relativas aos modelos tradicionais e à necessidade de se proporem 

práticas mais reflexivas. Apenas uma das três professoras, a do 1o ano, possui curso de 

especialização em Métodos e Técnicas de Ensino.  

Quadro 7. Formação inicial das professoras 

FORMAÇÃO  

 Professora I Professora II Professora III 

Curso Ano de 

conclusão 

Curso Ano de 

Conclusão 

Curso Ano de 

Conclusão 
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Nível Médio Magistério 1986 

 

Magistério 1973 

 

Magistério Anos 70 

 

Nível Superior Letras 1996 

 

---------- ---------- Pedagogia 2008 

 

Pós-Graduação Métodos e 

Técnicas de 

Ensino 

2003 

 

------ ------ ------ ------ 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados da Ficha de identificação do professor e dados da formação 

 

Entendendo que as políticas de formação contribuem significativamente no campo 

teórico e prático para o fazer em sala de aula, elencamos na ficha de dados pessoais e 

profissionais alguns cursos importantes oferecidos em Itabuna: PCNs em Ação, Pró-

Letramento, Gestar I-LP, Gestar II-LP, Pacto Bahia 2012, PNAIC, abrindo espaço para o 

registro de outros. Os dados coletados podem ser observados no quadro a seguir. 
 

Quadro 8. Formação Continuada das professoras 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 Professora I Professora II Professora III 

PCNs em Ação   x 

Pró-Letramento    

Gestar I – LP    

Gestar II – LP    

Pacto Bahia 2012    

PNAIC 2013 X  X 

PNAIC 2014 X  X 

PNAIC 2015 X  X 

PNAIC 2016 X  X 
PNAIC 2017 X  X 

OUTRO   PROFA 

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados da Ficha de identificação do professor e dados da formação 

 

As Professoras I e III, que concluíram suas licenciaturas, são também as que 

participaram (e participam) das formações do PNAIC desde 2013; uma delas fez também o 

Programa Nacional de Professores Alfabetizadores – PROFA – e os PCN em Ação. Para as 

duas, essas formações influenciaram suas práticas pedagógicas. Quando perguntamos à 

Professora II por que não participa das formações do PNAIC em curso nesse ano letivo de 2018, 

ela declarou: “voltei para a sala no ano passado, como eu não tenho curso superior mesmo, 

fica aquela coisa, né?” (Professora II). A Professora II exerceu durante vinte anos funções 

administrativas, quando desempenhou o papel de secretária e vice-diretora, retornando à sala 
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de aula após possíveis perdas salariais advindas do desvio de função, optando por lecionar na 

alfabetização. Em relação à essa opção, ela declarou, durante uma conversa após o término da 

aula, que foi motivada por sua preocupação com a aprendizagem dos alunos no ciclo de 

alfabetização: 

 
“Gosto de alfabetizar, queria fazer isso, sabe? Fazer a minha parte, porque trabalhei 

como vice muitos anos, mas também trabalhei no 4º ano de outra escola e lá as 

crianças passavam sem saber ler e escrever. Não liam nada, nadinha! Nem escreviam, 
nem tiravam do quadro. Falei, agora, vou é alfabetizar esses meninos”. (Professora II) 

 

 Mesmo estando em sala, como já foi informado, ela não participa das formações 

continuadas promovidas no município, por opção pessoal. Segundo ela, a dificuldade com 

redação a desestimulou, à época, a tentar o vestibular. A Professora I e a Professora III 

consideram que sua experiência e os cursos de formação continuada acabaram se tornando mais 

importantes em suas trajetórias do que a própria formação inicial, que, segundo elas, foi 

puramente teórica: “Hoje vou mais pela minha experiência e de meus colegas e pelas formações 

que fiz, no município, de alfabetização ou com a troca com meus colegas” (grifo nosso) 

(Professora III); “[...] a gente está sempre em aprendizado, eu aprendi muito com o pessoal de 

formação do Pacto” (Professora I). A Professora I, que cursou licenciatura em Letras, destaca 

que, “embora o curso não tenha ajudado em muita coisa, a parte da Linguística, com certeza 

ajudou... ela (a linguística) se faz presente dentro do nosso trabalho e deu para aprender e 

perceber um pouco sobre a dificuldade das crianças na escrita”. 

 Quanto aos anos de experiência na educação, optamos por categorizá-las da seguinte 

forma: anos de experiência no exercício da docência em qualquer nível de ensino; anos de 

experiência como professora da educação Básica (Educação Infantil, Fundamental I, 

Fundamental II e Ensino Médio); e anos de experiência na alfabetização. Em relação a esses 

elementos, constituímos o quadro 7. 

Quadro 9. Experiência em anos das professoras 

 

EXPERIÊNCIA 

Professora  I 

Anos 

Professora  II 

Anos  

Professora III 

Anos 

 

Magistério  

 

30 

 

36 

 

29 

Como Professora da Ed. Básica   

30 

 

Não informou 

 

29 

Como professora da alfabetização   

20 

 

5 

 

18  

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados da Ficha de identificação do professor e dados da formação 
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As três professoras têm uma vasta experiência na educação e estão, efetivamente, no 

exercício do magistério há um tempo considerável. É também bastante significativa a 

experiência da Professora I (vinte anos) e da Professora III (dezoito anos) com a alfabetização. 

Em sua fala, a Professora III destaca as formações que ela cursou, promovidas pelo município 

de Itabuna. A nosso ver, isso é importante porque, de fato, houve um momento na história da 

educação do município, que se inicia em 2001, cuja marca principal foi a oferta de cursos de 

formação continuada, no contexto de implantação da “Proposta Político-Pedagógica da Escola 

Grapiúna: lugar de todos nós!”, fundamentada nos princípios do desenvolvimento humano, 

nas características de cada fase/idade para a enturmação dos alunos, em uma proposta de 

currículo e planejamento mais voltada para uma dimensão política e social, com vistas à 

formação e emancipação dos alunos. Esse “programa de formação” era composto por  cursos 

com carga horária extensa, que versavam sobre alfabetização, letramento, psicogênese da língua 

escrita, importância do diagnóstico inicial, valorização da cultura regional, e tantos outros. 

Diálogos foram estabelecidos com pesquisadores renomados, como Miguel Arroyo, Andréa 

Krug, Pablo Gentilli, Victor Paro, Percival de Leme Brito, só para citar alguns. Para se ter uma 

ideia do quão ambicioso foi esse esforço de formação, apresentamos o verso de um certificado 

de formação continuada de uma professora municipal na época, 2001-2004. 

  

Figura 4. Programa de Formação da  Escola Grapiúna entre 2001-2004 (verso de  certificado) 
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Fonte: Verso de  certificado de uma professora da rede municipal de Itabuna 

 

 De lá pra cá, é bem verdade que, em termos práticos e teóricos, os fundamentos 

da Escola Grapíuna perderam-se no caminho, mas, por ter sido um momento vivenciado por 

duas das professoras pesquisadas, nos pareceu importante mencioná-lo.  

 

2.4 Quem são os alunos da Escola Esperança?   

 

  No Projeto Político Pedagógico da Escola, os discentes da Escola Esperança: fazem 

parte de famílias de baixa renda em sua grande maioria, nem sempre os pais possuem renda 

fixa e trabalham em sua maioria em diversas funções – pedreiros, empregadas domésticas, 

comerciários, vendedores ambulantes, diaristas (faxina), cobradores, serventes, manicures, 

vigias e garis. Ainda segundo informações fornecidas no PPP, a realidade sócio-econômica dos 
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alunos não difere da de alunos de outras escolas públicas: “As famílias muitas vezes enfrentam 

sérios problemas financeiros, habitacional e de saúde (...)”(PPP da Escola Esperança, p. 10). 

Contudo, diferentemente do que nos informa o PPP da Escola Esperança, o  Indicador 

de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse), índice que integra a ANA,  

classifica-a com o Inse “Médio”, numa escala composta por sete categorias de nível 

socioeconômico: muito baixo, baixo, médio baixo, médio, médio alto, alto e muito alto.   

O Inse é um indicador calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e 

contratação de serviços pela família dos estudantes que realizaram a ANA,  possibilitando, de 

modo geral, situar o público atendido pela escola em um estrato ou nível social, apontando o 

padrão de vida referente a cada um de seus estratos. A explicitação desse índice é relevante para 

nosso estudo, pois, no Brasil, as pesquisas sobre o sistema escolar do país revelam  que o nível 

socioeconômico dos alunos, é bem verdade que ao lado de outros fatores, tais como o atraso 

escolar e a cor/etnia, se mostrou significativamente associado ao desempenho obtido pelos 

estudantes. Isso pode significar que o Inse pode ser um dos fatores que colaboram para os 

resultados da Escola Esperança nas avaliações institucionais.  

Outro ponto de destaque no PPP é a parte que diz que “alguns pais e/ou mães devido às 

dificuldades vivenciadas encontram-se completamente ausentes da vida escolar dos filhos. 

Sendo que algumas crianças ficam sozinhas enquanto os pais trabalham e outras têm como 

responsáveis diretos os avôs” (PPP da Escola Esperança, p. 10). Entretanto, ao mesmo tempo 

em que o documento informa que alguns pais encontram-se ausentes da vida escolar dos seus 

filhos, ele também afirma que há um empenho de parte significativa dos pais para manter os 

filhos na escola, por acreditarem que “ela garantirá um futuro seguro para as crianças”. Esse 

aspecto é, inclusive, apontado como um ponto positivo da escola. Nas falas dos cinco familiares 

com quem conversamos, há, no momento de justificar a opção pela Escola Esperança, 

referências a outras escolas que, mesmo mais próximas de casa, são preteridas, pois “não 

ensinam” (“meu filho estudou lá na escola do bairro, passou, mas não sabia nada”), “não 

oferecem segurança” (“aqui o telhado não cai, como passou na televisão aí”), “não oferecem 

uma merenda com padrão de qualidade” (“aqui a merenda é limpinha, na cozinha é tudo 

arrumadinho, a gente vê”) e “não passam atividades extraescolares”. Esse conjunto de falas 

sinaliza, de alguma maneira, uma preocupação significativa das famílias com a vida escolar dos 

filhos. Outro pontos que demonstra o interesse dos pais na vida escolar dos filhos é que, embora 

boa parte dos alunos seja moradora do bairro da Conceição e de bairros circunvizinhos – Vila 

Zara, São Pedro, São Judas e Pontalzinho –; outra parte se desloca de bicicleta (com os pais ou 
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responsáveis) ou mesmo andando de locais mais distantes, como Bairro de Fátima e Zizo. Para 

eles, o esforço vale a pena. 

Por conta do caráter religioso da Escola Esperança, levantamos a hipótese de que um 

significativo número de alunos fosse de filhos de membros da Igreja, ou mesmo de pessoas que 

se declaram evangélicas, mas os dados das fichas individuais não confirmaram nossa hipótese: 

fizemos uma consulta aos alunos em cada classe, por meio do ato de levantar as mãos e, para 

nossa surpresa, dos vinte alunos presentes no 1º ano, apenas seis se declararam evangélicos, 

dos 23 presentes no 2º ano, seis se declararam evangélicos, e dos 22 presentes no 3º ano, apenas 

cinco.  Todavia, é importante salientar que, mesmo os pais que não se declararam evangélicos 

enfatizaram os ensinamentos religiosos como ponto positivo da escola – para os pais, a religião 

cumpre um importante papel disciplinador.  

Mais um dado importante levantado em nosso estudo e que também foi obtido por uma 

consulta aos alunos do 1o ano em sala de aula refere-se ao número daqueles que cursaram a 

Educação Infantil: 16 alunos dos 21 presentes no 1o ano afirmaram ter estudado nessa etapa do 

processo de escolarização. Muito provavelmente, esse é mais um fator que explica o 

desempenho da Escola. 
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3. A  TESSITURA:  A “AULA” DE PORTUGUÊS  

 
 Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela 

primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia 

seguinte.  Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a 

entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu 

desejo foi aparecendo... 

 

Marina Colasanti 

 

Neste Capítulo, compreenderemos como a aula de português se organizou através dos 

tempos, quando, a partir das concepções de língua, foram eleitos objetos de ensino, objetivos e 

procedimentos metodológicos. Faremos um breve mergulho histórico na tentativa de 

reconstruir a história do ensino de Português, buscando descortinar o conhecimento que se 

ensina.  

 

3.1 Pontos e contrapontos do ensino de LP no Brasil: a história legitimou o conhecimento 

que se ensina 

 

 

Uma variante linguística “vale” o que “valem” os seus falantes, isto é, vale como 

reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. 

(GNERRE, 1998, p 6-7) 

 

[...] buscar no passado compreensão e explicação, para que não façamos, no presente, 

interferências de forma a-histórica e a-científica. (SOARES, 2012, p. 160) 

 

Causa estranheza o fato da língua materna no Brasil do século XXI ser nomeada de 

Língua Portuguesa?  Ela não deveria ser denominada de Língua Brasileira? A manutenção dessa 

nomenclatura, nesse longo percurso histórico não foi, tampouco o é, apolítica. Ela traduz a 

forma desigual e ideológica representada pelo conhecimento legitimado e ofertado pelas classes 

dominantes às classes menos favorecidas social e economicamente no percurso da história 

brasileira, como forma de se manterem no poder. A língua tem sua força! 

Nessa tessitura do ensino de português, é fundamental compreender como a 

constituição e o ensino dessa Língua Portuguesa do Brasil, variedade da Língua Portuguesa de 

Portugal, foram marcados por concepções e ações que em diferentes espaços-tempo se 

configuraram e se reconfiguraram nessa teia de relações complexas que envolvem 

conhecimento, saber e sociedade.  
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Para início de conversa, tomemos o “achamento” do Brasil, onde tudo se principia, sob 

a ótica eurocêntrica da história. Da alteridade, gerada pelo encontro de indígenas e portugueses, 

surge a Língua Geral, grosso modo uma mistura de várias língua indígenas com o tupi-universal 

e a portuguesa. Na época, a Língua Geral era a mais utilizada na colônia, servindo, inclusive, 

aos jesuítas para fins catequéticos. Tamanha foi a sua importância que o padre José de Anchieta 

escreveu, no século XVI, “A arte da gramática da língua mais falada no Brasil”. 

Com a língua geral evangelizavam os jesuítas, nela escreveram peças dramáticas para 

a catequese; era ela que os bandeirantes falavam, com ela é que nomearam a fauna, a 

flora, acidentes geográficos, povoações; foi ela quase sempre a língua primeira das 
crianças, dos filhos tanto dos colonizadores quanto dos indígenas. (SOARES, 2002, 

p. 158) 

 

Àquela época, Pero Magalhães de Gandavo constata, perplexo, a ausência das letras 

F, R e L na Língua Tupi. Essa ausência foi assumida como justificativa emblemática para a 

legitimação do domínio português. Segundo Mariani (2004, p. 75), para o colonizador, a 

“ausência” das letras que iniciam palavras como “Religião”, “Realeza” e “Direito”, instituições 

fundantes do Estado, constituíam a prova do estágio avançado de civilização que possuíam 

diante dos índios. Some-se a isso o fato de os colonizadores possuírem uma única língua 

nacional, gramatizada e escrita frente a outras duas de tradição oral, Tupi e Geral. Isso bastou 

para justificar a superioridade da língua do português. A partir de então, todos os “erres”, “efes” 

e “eles” da Língua Portuguesa de Portugal se fixaram de fato no país.  

Nesse período, os jesuítas deram início ao processo de alfabetização, reconhecida como 

o ensino das primeiras letras, aos nativos e aos filhos dos colonos. Com a educação jesuítica, 

ensinavam-se, às crianças, ler, escrever, contar e cantar. Ressalte-se, segundo Azevedo (1976), 

que quinze dias depois da chegada dos jesuítas, já funcionava uma escola de ler e escrever – 

podemos identificar a criação de escolas pelos jesuítas como a primeira política de instrução 

implementada no Brasil, que perduraria por 210 anos. “Da alfabetização [...] passava-se 

diretamente ao latim: no ensino secundário e no ensino superior, estudavam-se a gramática da 

língua latina e a retórica” (SOARES, 2002, p. 158). 

Consoante com o despotismo esclarecido1, o Marquês de Pombal, entre as medidas 

centralizadoras, nacionalistas e unificadoras estabelecidas tanto em Portugal quanto nas 

colônias, expulsou, em 1756, os mais de seiscentos Jesuítas que viviam no Brasil e, por meio 

 
1 O Despotismo esclarecido designa uma forma de governar característica da Europa do séc. XVII, que combinou 

diferentes ideais: a exaltação do Estado e do poder do soberano (absolutismo) com alguns ideais de progresso e 

reformas do Iluminismo, sendo sua concretização responsabilidade única do próprio déspota.  
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de uma Carta-Régia, impôs um Édito2, cujos trechos são apresentados a seguir por Cunha 

(1985): 

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que praticaram 

novos domínios introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser 

indispensável, que este é um meio dos mais eficazes para desterrar dos povos rústicos 

a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que, ao mesmo 
passo se introduz neles o uso da língua do Príncipe, que os conquistou, se lhes radica 

também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo Príncipe. Observando, pois, 

todas as nações polidas do Mundo este prudente e sólido sistema, nesta conquista se 

praticou pelo contrário, que só cuidavam os primeiros conquistadores estabelecer nela 

o uso da língua, que chamamos geral, invenção verdadeiramente abominável e 

diabólica, para que privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, 

permanecessem na rústica e bárbara sujeição, em que até agora se conservam. Para 

desterrar este perniciosíssimo abuso será um dos primeiros cuidados dos Diretores 

estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não 

consentindo por modo algum que os meninos e meninas, que pertencerem às escolas, 

e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, usem da língua 
própria das suas nações ou da chamada geral, mas unicamente da Portuguesa, na 

forma que S.M. tem recomendado em repetidas ordens, que até agora não se 

observam, com total ruína espiritual e temporal do Estado. ( p. 79-80). 

 

O Édito de Pombal, no século XVIII, atuou assim, como mecanismo opressivo do 

Estado dominador no confronto entre a língua geral (fruto de mistura) e a portuguesa (a do 

príncipe). Instituiu-se, através dessa imposição o conhecimento do poderoso, uma vez que “as 

medidas impostas pelo Marquês de Pombal contribuíram significativamente para a 

consolidação da Língua Portuguesa no Brasil e para sua inclusão e valorização na escola” 

(SOARES, 2002, p. 160) 

A gramática do Português de Portugal foi ensinada nas poucas instituições escolares e 

religiosas, em detrimento do “apagamento” da língua geral e, também, das línguas indígenas, 

que foram silenciadas, postas à margem ou empurradas para os sertões. A elite colonial 

aprenderia a língua “culta” (entenda-se para cultos) na escola: da alfabetização, seguiriam ao 

aprendizado instrumental da gramática portuguesa, que devia servir ao aprendizado posterior 

da gramática do latim, verdadeira língua de prestígio. Mesmo numa condição ainda “vulgar” 

em relação ao latim, podemos dizer que, com este feito, estava fincada a bandeira portuguesa 

no Brasil, uma vez que o domínio de uma terra não se dá sem que a língua também seja 

dominada. Data dessa época, a instituição do português enquanto componente curricular 

(SOARES, 1996). Com a consequente perda de valor social do latim, o ensino da Língua 

Portuguesa foi ganhando lugar, prestígio e autonomia.  

 
2 O Édito consistia em um decreto, um mandato publicado sob a autoridade administrativa que tratava do 

estabelecimento de determinadas regras em relação a um tema específico. Na época em que o Marquês de Pombal 

foi secretário Geral do Governo Português, utilizou-se de Éditos para reformar as instituições do Estado, 

expulsando, por essas vias legais (éditos) os jesuítas de Portugal e de suas colônias. 
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A Chegada da família Real ao Brasil inaugura outra fase da educação brasileira. Com a 

criação dos Institutos, das Bibliotecas, da Imprensa, do Teatro, dos Centros do Saber, buscava-

se adequar a colônia, a língua para receber a corte, a mais nobre população portuguesa 

proprietária do notório saber. Buscou-se, a todo custo, aproximar, ao máximo, a variação falada 

no Brasil da língua do príncipe que Pombal tanto exaltou.  

Dessa forma, quando, em 1837, foi criado o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, 

referência para o ensino secundário no Brasil, as disciplinas de retórica e poética, antes voltadas 

para o ensino do latim, passaram a ser designadas ao ensino da disciplina Português, 

abrangendo, inclusive, sua literatura (Soares, 2002). Assim, a educação escolarizada atendia na 

colônia uma parcela ínfima da população, por meio do ensino de Gramática, Retórica e Poética, 

para “bem” escrever e “bem” falar, voltada à formação de homens ilustres para assumir a 

administração social, econômica, política, ideológica e cultural do sistema colonial. Ainda 

nesse período, temos, através de um decreto imperial, a institucionalização do cargo de 

professor de português. 

Só com a proclamação da Independência, a relação com o português de Portugal se torna 

menos significante e a questão da Língua Portuguesa do Brasil, por conseguinte, mais evidente, 

chegando a constituir-se enquanto símbolo de identidade e nacionalidade do país. Legitimada 

Língua Nacional do Brasil, a língua Portuguesa daqui, certamente, não era, tampouco o foi um 

dia, a mesma falada em Portugal. Em linhas gerais, manteve-se o termo e assumiu-se parte da 

variedade linguística, aquela que representava as elites brasileiras cultas da época. Ao mesmo 

passo, manteve-se o silêncio das línguas das classes populares, as variedades faladas entre 

índios libertos, escravos libertos ou em luta pela liberdade e imigrantes recém-chegados. Como 

se pode deduzir pelo processo de afirmação do Português no Brasil, Gnerre (1978) tem razão 

quando sustenta que  

 

a forma de fala que foi elevada à categoria de língua nada tem a ver com a qualidade 

intrínseca dessa forma. Fatos históricos (econômicos e políticos) determinaram a 

eleição de uma forma como a língua portuguesa. As demais formas de falar, que não 

correspondem à forma “eleita”, são todas postas no mesmo saco e qualificadas como 

“errôneas”, “deselegantes”, “inadequadas para a ocasião”, etc. (Gnerre, 1978, p. 101) 

 

A constituição de 1824 instituiu a instrução primária a todos os cidadãos, que deveria 

ser ofertada em todas as cidades e vilarejos por escolas de primeiras letras – espaços para 

alfabetização. Todavia, essa responsabilidade ficou a cargo dos municípios e esbarrou na falta 

de recursos para a construção de escolas, de materiais didáticos e, ainda, na falta de professores.  
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No que se refere ao ensino de Português, o advento do período republicano é marcado 

pela autoria de gramáticas por brasileiros. Muitas produções e edições foram registradas, a 

partir de uma elaboração consciente que se tratava de um saber sobre a “nova” Língua 

Portuguesa Nacional. Cabe destacar que, nesse momento, elas foram escritas por brasileiros 

cultos para todos os brasileiros, na verdade, para os poucos que sabiam ler. 

 

Foram numerosas as gramáticas produzidas para uso escolar nesse período; as de 

presença mais intensa e duradoura foram, sem dúvida, as Gramáticas expositivas de 

Eduardo Carlos Pereira [...] 1907, tendo dezenas de edições nas cinco primeiras 
décadas do séc XX[...] Nos anos 40, O idioma Nacional e a Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa de Francisco da Silva Bueno [...] O português prático de José 

Marques da Cruz, em 1955. (SOARES, 2002, p. 166) 

 

Esse é um período importante para quem quer contar a história do ensino de Português, 

pois, segundo Orlandi (2013), como a gramática vem se configurando como a forma dominante 

de estudos da língua na escola, por constituir-se de base para a construção de uma identidade 

nacional forjada numa suposta unidade da língua, é preciso conhecer as gramáticas produzidas 

ao longo do tempo para entender, historicamente, o ensino de Português.  

Segundo Soares (2001), pouco a pouco a Língua Portuguesa foi assumida como objeto 

de estudo e como uma área de conhecimento. Sob a justificativa de produzir uma identidade 

brasileira, o ensino da disciplina curricular Língua Portuguesa voltou-se para a antologia das 

obras de escritores lusitanos e de poucos brasileiros dos séc. XVI, XVII e XVIII, que eram 

tomados como modelos de “bem” escrever. Os jovens estudantes, em geral pertencentes às 

camadas abastadas, deveriam se debruçar sobre esses clássicos e fazer análise lógica dos 

períodos retirados desse corpus. Escrever bem implica imitar o estilo desses grandes escritores. 

Até esse ponto da história, pode-se dizer que o ensino de Português sofreu poucas 

mudanças. No geral, ensinava-se a língua dita culta, tomada como padrão, para uma elite que 

falava essa língua e que já chegava à escola com um razoável domínio da leitura e da escrita.  

Avanços tecnológicos e o processo de industrialização em curso no país nos anos 50 

exigiram mão de obra qualificada – que, ao menos,  dominasse o básico do ler e do escrever. 

Foi, então, necessário abrir as portas da escola para as camadas populares: “alfabetização em 

massa” foi o lema da Constituição de 1946. Só que, agora, um outro desafio se impunha à escola 

– ensinar ler e escrever a pessoas que viviam à margem da cultura grafocêntrica –, como bem 

explica Geraldi: 

 

A democratização da escola, ainda que falsa, trouxe em seu bojo outra 
clientela e com ela diferenças dialetais bastante acentuadas. De repente, não 
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damos aula para aqueles que pertencem ao nosso grupo social. Representantes 

de outros grupos estão sentados nos bancos escolares. E eles falam diferente. 
(GERALDI, 2012, p. 43) 

 

O que ensinar nesse novo contexto, para esse outro público? A língua? A arte do bem 

escrever? Do bem falar? Antologias de autores clássicos? Ensinar a leitura? Como ensinar a 

língua dos dominantes para aqueles que usam  língua dos dominados? Como incluir na escola 

pensada, organizada por e para uma camada privilegiada, diferentes grupos sociais, étnicos e 

culturais? Decerto, não foi e não é tarefa fácil.  

Concomitante à falsa democratização da escola, segundo Soares (2002), um outro fator 

tornava o primeiro ainda mais complicado: o desprestígio da função de docente, provocado pela 

mudança de clientela nos Cursos de Letras, oriunda de contextos menos letrados.  Os 

professores anteriores, pertencentes às elites do país buscaram profissões mais rendosas. Pouco 

a pouco, as camadas mais abastadas foram abandonando a escola pública. O quadro era o 

seguinte: novos professores, novos alunos, a mesma escola, o mesmo ensino voltado para a 

Gramática, com o objetivo de ensinar a Língua Portuguesa Nacional.  Data dessa época a 

implantação da Linguística nos currículos dos cursos de Letras. Em boa parte das universidades, 

o que parecia ser uma conquista representou velhas práticas em novas roupas. 

No fim da década de 60 e início da década de 70, o Brasil viveu o chamado “Milagre 

Econômico” – a industrialização se firmava e a área tecnológica se expandia3. Houve, mais uma 

vez, a necessidade da preparação mais específica para o trabalho e surgem os cursos 

profissionalizantes. Como isso afetaria o ensino de Português? A disciplina de Português ganha 

um novo nome – Comunicação e Expressão. Como bem explica Soares (2002), 

 

Os objetivos passam a ser pragmáticos e utilitários: trata-se de desenvolver e 

aperfeiçoar os comportamentos do aluno como emissor e recebedor de mensagens, 

através da utilização e compreensão de códigos diversos – verbais e não verbais. Ou 

seja, não se trata mais de estudo sobre a língua ou de estudo da língua, mas de 

desenvolvimento do uso da língua. (p.169) 

 

 

 

 
3 O “Milagre Econômico” foi um movimento paradoxal: se, por um lado, representou o desenvolvimento das 

indústrias e um período de avanços tecnológicos com aumento considerável na renda da classe média brasileira, 

por outro lado, representou um aumento significativo no abismo social do Brasil, provocando um aumento 

na desigualdade social e uma absurda dívida externa. Todavia, sua referência no texto ligado apenas ao processo 

industrial e  tecnológico justifica-se pelo fato de esses processos exigirem mão-de-obra qualificada, exigirem uma 

formação técnica para a classe trabalhadora. 

http://www.todoestudo.com.br/geografia/desigualdade-social
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Há um flagrante esforço para fugir da postura prescritivista que até então dominara o 

ensino de Português. Segundo Barros (2012), o ensino experimenta grande influência da Teoria 

da Comunicação – àquela época todo livro didático que se prezava trazia o quadro indicador 

dos elementos envolvidos na comunicação proposto por Jakobson. Barros (2012, p. 52) 

comenta a mudança de nome na disciplina e destaca que esses elementos ainda se fazem 

presentes em muitas salas de aula na atualidade: 

 
A disciplina Língua Portuguesa chegou a se chamar “comunicação e expressão” por 

causa do prestígio e da grande divulgação da Teoria da Comunicação. Os elementos 

da teoria da comunicação ainda se fazem presentes nos livros didáticos e, por 

extensão, em muitas salas de aula, sobretudo de Ensino Fundamental. 

 

Na década de 80, as pesquisas na área da Linguística, sobretudo da Linguística Textual4, 

ganham mais popularidade e propõem a explicar as razões de uma denunciada crise no ensino 

de Português e a propor ações para enfrentar o problema. Fabrica-se, então, uma nova 

conjuntura no ensino de língua, vários autores discutem, polemizam e escrevem sobre a 

utilidade da gramática, a liberdade de pensamento e a necessidade de reflexão sobre a língua e 

seu ensino.  

Na década de 1990, permanece a defesa de um ensino de língua sob o viés teórico da 

Linguística Textual. Os livros didáticos desse período são povoados por termos como 

“coerência” e “coesão”. O problema é que, como alertara Costa Val, aplica-se ao trabalho com 

o texto o mesmo viés metalinguístico e taxonômico que se aplicara ao trabalho com a gramática. 

Professores e alunos são transformados em “caçadores” de coerência e coesão: “esse texto tem 

coerência e coesão; já esse tem coerência, mas não tem coesão” – esse era o debate nas salas de 

aula dos ditos professores inovadores.  

As discussões acadêmicas sobre o ensino da língua fortalecem a necessidade de se 

defender um trabalho que articulasse a leitura, a escrita e a gramática. Nesse contexto, o 

Conselho Federal de Educação estabelece o retorno da disciplina “Português”, eliminando as 

denominações relativas à Comunicação.  

 
4 A Linguística Textual começou a se desenvolver nos anos sessenta, na Europa, mas apenas na década de oitenta 

os trabalhos implementados pelos estudiosos do texto aportaram com maior vigor no Brasil. No histórico de 

configuração desse campo da Linguística, é possível fazer a distinção de três momentos: um primeiro, em que o 

foco verteu-se sobre a análise transfrástica, ou seja, sobre fenômenos inexplicáveis pelas teorias sintáticas e/ou 

semânticas que se limitassem ao nível da frase; um segundo, marcado pelo desejo da construção de gramáticas 

textuais e pelo objetivo de descrever e mensurar a competência textual do falante; e um terceiro momento, em que 

o texto passa a ser estudados dentro de sua situação de produção, o que encaminhou os estudiosos à elaboração de 

uma teoria do texto (Bentes, 2001). 
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Essa breve recuperação histórica sinaliza que o ensino de Português passou por sanções 

políticas, econômicas, sociais, culturais e científicas em relação à seleção e à representação dos 

objetos e objetivos dessa disciplina.  

Depois dessas considerações, na nossa compreensão, necessárias, retomamos a questão 

inicial deste capítulo: no Brasil, a Língua Portuguesa não deveria ser Língua Brasileira? 

Adotamos a reflexão feita por Orlandi (1993), ao refletir sobre a oficialização da língua 

portuguesa após o édito de Pombal, por nos parecer muito atual e pertinente: 

 
[...] o português do Brasil e o português de Portugal já significam diferentemente, 

mesmo que não se o reconheça. Antes de tudo, para entender esse processo 

significante é preciso entender que há um jogo — em relação aos países colonizados 

em geral – que poderíamos chamar de heterogeneidade linguística [...]. 

Heterogeneidade linguística, no sentido de que joga no caso da nossa língua, um fundo 

falso em que o mesmo abriga no entanto um outro, um diferente que o constitui na 

aparência da mesmidade: o português brasileiro e o português de Portugal se recobrem 

como se fossem a mesma língua. E não são. Discursivamente é possível vislumbrar 

esse jogo de prestidigitação pelo qual no mesmo lugar há uma presença dupla, de pelo 

menos dois discursos distintos, efeitos de uma clivagem de duas histórias na relação 

com a língua portuguesa: a de Portugal e a do Brasil. Nós, brasileiros, ao falarmos o 

português estamos sempre nesse ponto de disjunção obrigada. A nossa língua significa 
em uma filiação de memória heterogênea. São duas formações discursivas como se 

fossem uma só. (p. 22).  

 

 

Nossa hipótese é que esse embate entre o Português brasileiro, aquele forjado na 

diversidade cultural brasileira, e o Português de Portugal, a língua do Príncipe, é um dos fatores 

que dificultam o ensino de Português no Brasil. 

 

3.2 Concepções de língua e suas implicações para o ensino de português 

 

Após refletirmos sobre a constituição da Língua e de seu ensino, retomamos o 

questionamento feito por Batista (1997), afinal, o que se ensina quando se ensina Português? 

De imediato, a resposta pode parecer óbvia, sobretudo, para aqueles profissionais cujo ofício é 

ensinar Português. Segundo Batista, o que ensinamos não é a própria Língua, até porque nossos 

alunos já a dominam antes de chegar à escola, mas sim o produto de uma visão dessa língua e 

do papel de seu ensino na sociedade.  

Trata-se, na verdade, de “pontos de vista” sobre a língua, concepções que, num dado 

tempo-espaço, se sobrepuseram, elegendo diferentes objetos de ensino e, consequentemente, 

diferentes metodologias e objetivos. Essas constatações nos permitem inferir que, ao longo da 

história e do lugar, ensinamos diferentes línguas portuguesas.  
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É a alteração do ponto de vista sobre esses e outros fenômenos que pode, em parte, 

explicar as mudanças que vem sofrendo o ensino de Português ao longo de sua 

história, e que se expressam na alteração de seu nome: Gramática Nacional, Língua 

Pátria ou Idioma Nacional, Comunicação e Expressão, Português. (BATISTA, 1997, 

p. 3) 

 

O autor mostra que os pontos de vista assumidos pelo professor e pela instituição escolar 

sobre o conceito de língua constituem elementos que orientam as condições de ensino por meio 

de relações de interdependências entre o quê, o para quê e o como se ensina. A visão de mundo, 

de sociedade, de sujeito do professor e da comunidade escolar como um todo, são o alicerce 

que sustentam a construção de todo o trabalho didático-pedagógico em qualquer área do 

conhecimento.  

 
É também a alteração desses pontos de vista – ou, particularmente a competição entre 

eles – que pode explicar, em certa medida, a polêmica e as verdadeiras lutas que com 

frequência se travam para a definição de seu objeto e objetivos: a gramática? a leitura 

e a escrita? a língua oral? o processo de enunciação de textos orais e escritos? o 

domínio de uma Língua considerada lógica e correta em si mesma? o domínio de uma 

variedade linguística prestigiada socialmente? Dependendo das respostas que forem 

dadas a essas questões, diferentes práticas ensinarão diferentes objetos, com diferentes 

objetivos. Todas essas práticas, no entanto, poderão ser identificadas pela mesma 

designação: “Português”. Faz sentido, portanto, perguntar o que, ao se ensinar essa 

disciplina, é ensinado. (BATISTA, 1997, p. 3-4) 

 

 

Nosso estudo busca responder à pergunta feita por Batista, “o que se ensina quando se 

ensina Português”, só que em um cenário específico – uma escola pública de Itabuna, no ano 

de 2018, antes da implementação da BNCC, que está prevista para acontecer a partir de 2019.  

Em Língua Portuguesa, a opção política, a adoção de uma teoria de pensamento e 

interpretação dos fatos a partir do conceito de língua, consciente ou não, irá “forjar” a aula desse 

componente curricular. Geraldi (2012) destaca essa condição: 

 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de trabalho 

com os alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de aula, 

ao caminho por que optamos. Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia 
– para que ensinamos o que ensinamos?, e sua correlata, para que as crianças 

aprendem o que aprendem? – é esquecida em benefício das discussões sobre o como 

ensinar, o que ensinar, etc. (p40) 

 

Ainda a esse respeito, Antunes (2003) se pronuncia: 

 

Toda atividade pedagógica de ensino do português tem subjacente, de forma explícita 

ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. Nada do que se realiza na 

sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de princípios teóricos, a partir 

dos quais os fenômenos linguísticos são percebidos e tudo, consequentemente, se 

decide. Desde a definição dos objetivos, passando pela seleção dos objetos de estudo, 
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até a escolha dos procedimentos mais corriqueiros e específicos, em tudo está presente 

uma determinada concepção de língua, de suas funções, de seus processos de 

aquisição, de uso e de aprendizagem. (p. 39). 

 

Há nas citações de ambos o desvelamento da condição política da educação. Posição 

esta assumida nesse estudo, quando nos questionamos:  para quê ensinamos português nos anos 

iniciais? Trata-se de refletir se optamos por privilegiar o caráter utilitarista e mecânico de estudo 

da língua, que ajuda a manter as estruturas sociais postas, ou se optamos por privilegiar o 

alfabetizar letrando, integrando os eixos e promovendo a reflexão sobre a língua em uso, que 

ajuda na construção de um cidadão emancipado em condições de agir no sentido de 

desestruturar o que está “naturalmente” posto. 

Cabe, então, nesse momento, perguntarmos o que é a língua, tendo em vista que aquilo 

que ensinamos na aula de Português não é a língua como ela é, mas as concepções que 

produzimos ou internalizamos sobre esse fenômeno.  

Segundo Marcuschi (2008, p. 59, grifo nosso) “a língua pode ser vista – e foi vista de 

vários ângulos teóricos” no seu processo sócio-histórico. Ela foi concebida como forma ou 

estrutura, como instrumento, como atividade meramente cognitiva e como atividade 

sociointerativa situada. Geraldi (2012, p. 41, grifo nosso) propõe definições bem próximas às 

de Marcuschi: expressão do pensamento, instrumento de comunicação, forma de interação. 

A partir da leitura dos dois e de outros trabalhos, como os de Franchi (1987), Soares 

(2002), Batista (1997), Antunes (2013), Costa Val (2002), Possenti (2014), assumimos três 

tendências conceituais de língua que se mantém até os dias atuais: língua enquanto pensamento 

estruturalizado e hierárquico; língua enquanto código comunicativo; língua enquanto sistema 

vivo e criativo de interação cognitiva, social e histórica em processo. 

 

3.2.1 Língua enquanto pensamento estruturado e hierárquico 

 

Marcada pelo paradigma subjetivo-idealista, essa compreensão de língua designa um 

percurso de compreensão da língua do interior para o exterior, fruto da abstração do 

pensamento, não considerando os fatores externos à comunicação, como o interlocutor por 

exemplo. A língua é concebida, assim, como um produto acabado, um sistema estável, um 

depósito inerte (Bakhtin/Volochinov, 1992, citado por FUZZA, 2001, p. 3).   

Concebida como entidade abstrata, enquanto forma, enquanto sistema de signos 

homogêneo composto por níveis estruturais diferenciados e hierárquicos – o fonológico 

(unidade é o fonema), o morfológico (unidade é o morfema), o sintático (unidade é o sintagma 
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ou oração), o semântico (unidade é o conceito). Os aspectos discursivos, sociais e históricos 

são desvalorizados, bem como a questão da significação, do funcionamento do texto e do 

próprio uso da língua (MARCUSHI, 2008). 

Segundo Kleiman (2000), é possível relacionar a concepção de língua como expressão 

do pensamento, com alguns procedimentos recorrentes em um dado modelo de aula de 

Português, cujo objetivo é conduzir ao domínio individual do código. Como a aprendizagem da 

gramática é reconhecida como o caminho para se chegar ao domínio do bem falar e do bem 

escrever, a resolução de exercícios gramaticais é vista como suficiente. Em termos práticos, 

implica dizer que são necessários os seguintes procedimentos: conceituar, exemplificar e 

classificar; seguir as prescrições de concordância, de regência, de acentuação, de pontuação e  

da ortografia para aprender a língua, para dominar a língua. Atividades que propõem ao aluno 

que memorize, por exemplo, o que é verbo e o que é substantivo; que observe exemplos de 

verbos e substantivos; e que classifique, morfologicamente, palavras isoladas ou que fazem 

parte de uma frase, se filiam à perspectiva de língua enquanto pensamento estruturado e 

hierárquico.   

 

3.2.2 Língua enquanto código comunicativo  

 

Denominar a língua como instrumento de comunicação consiste em adotar uma 

concepção mecanicista, segundo a qual o aluno deve ser capaz de funcionar como emissor ou 

receptor de mensagens, pela utilização de códigos verbais e não-verbais. Nesse sentido, “a 

língua constitui-se em um código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz 

de transmitir ao receptor certa mensagem” (GERALDI, 2012, p. 41).  

Partindo desse pressuposto, a língua seria “um instrumento transparente e de manuseio 

não problemático” (MARCUSHI, 2008, p. 60), compatível com a natural transmissão de 

informações, como se a comunicação entre pessoas fosse similar à comunicação entre 

máquinas.  

Como assume meramente a condição de código, os atos de codificar e decodificar são 

legitimados como escrever e ler, respectivamente. A comunicação é transparente, não há espaço 

para mal entendidos ou incompreensões ou subentendidos. Essa visão está na contra mão do 

que diz Costa Val (2005, p. 24), ao se referir ao processo de produção textual, como sendo “uma 

atividade que visa à construção de sentidos na relação que se estabelece entre o enunciador (o 

“eu”) e o enunciatário (o “tu”)”. 
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A consideração da língua como um sistema único favoreceu um ensino cujo único 

objetivo era conduzir o estudante ao desenvolvimento de habilidades de expressão e de 

compreensão de mensagens de cunho pragmático. Como bem assinala Soares (1998, p. 57),  

“Em oposição ao conhecimento puro da gramática era urgente desenvolver habilidades de 

expressão e compreensão de mensagens ”. 
 

Para o ensino de Português, a consequência mais imediata foi o questionamento da 

necessidade de se estudar gramática. O profissional docente que adotasse o ensino de suas 

regularidades e normas era considerado tradicional e ultrapassado, posto que a língua enquanto 

sistema era relegada ao segundo plano (SOARES, 1998, p. 58). 

Todavia, a opção pela abordagem metalinguística foi mantida. Os quadros com os 

elementos da teoria da comunicação, concomitantemente aos conceitos de coesão e coerência, 

foram incorporados pelos manuais didáticos. O que era para se constituir em práticas de 

linguagem acabou se transformando em exercícios de mera identificação do receptor, do 

emissor, do código, do canal, ou em exercícios que propunham aos alunos a identificação dos 

conectores que materializavam a coesão textual. A coesão e a coerência estavam no texto, não 

vistas como princípios a serem processados pelo leitor no processo de textualização. 

 

3.2.3 Língua enquanto sistema vivo e criativo de interação cognitiva, social e histórica em 

processo. 

 

Nessa tendência, a língua é compreendida como atividade sócio-histórica, cognitiva e 

sócio-interativa. Admite-se seu caráter simbólico, seu aspecto sistemático, mas, sobretudo, ela 

“é tomada como atividade sócio-interativa desenvolvida em contextos comunicativos 

historicamente situados” (MARCUSHI, 2008, p. 61). 

 É flexível por ser “sensível à realidade sobre a qual atua” (MARCUSHI, 2008, p. 61); 

é viva por estar em movimento, em processo, se fazendo e se refazendo, produzindo e sendo 

produzida; é criativa, na acepção de Franchi, “por sua condição criadora, reflexiva e dialética, 

desenvolvida no diálogo e na contradição” (1987, p. 11); é histórica por exigir esforço de 

compreensão do passado para o presente, atentando para o seu processo de formação em 

espaços-tempos diferentes ao longo de seu percurso; é cognitiva devido à reflexão, à abstração, 

à compreensão que lhe é intrínseca, à percepção de regularidades que lhe garantem unidade, 

não uniformização (POSSENTI, 2014); é política por representar ideologias e representações 

dos grupos que a compuseram, sendo utilizada como instrumento voltado para a manutenção 

ou transformação de nossas concepções de mundo e sociedade (GERALDI, 2012); e é 
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complexa por envolver todas essas dimensões de forma entrecruzada, interdependente e 

dinâmica. 

De acordo com essa concepção, a língua pode ser sintetizada como um fenômeno 

multifacetado. Concebida em seu uso social, na interrelação entre os falantes, designa o estudo 

das manifestações linguísticas produzidas por indivíduos concretos em condições também 

concretas. Como bem define Bakhtin (1999, p. 112), “qualquer que seja o aspecto da expressão-

enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais de enunciação em questão, 

isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata”. Essa visão se diferencia das duas 

anteriores, que abordam a língua em seus componentes abstratos, fora de qualquer contexto de 

uso.  

Nessa perspectiva de abordagem, chamada de interacionista, a língua é vista como um 

jogo entre sujeitos, como um lugar de interlocução, no qual tanto o locutor quanto o interlocutor 

participam efetivamente do jogo, pois ambos são considerados sujeitos (COSTA VAL, 2005).  

Como cada uma das três “famílias teóricas” elegeu, prioritária ou exclusivamente,  

 

um subsistema da língua: o gramatical, o semântico-cognitivo e o discursivo, 
ofertando ao seu tempo contribuição importante aos estudos dos subsistemas da 

língua, optamos por uma perspectiva integradora assumindo a condição de 

interdependência e de mútua constituição entre os aspectos gramaticais, os aspectos 

semântico-cognitivos e os aspectos discursivos (COSTA VAL, 2002, p. 110).  

  

É importante considerar que essa concepção de língua é a assumida neste trabalho e será 

retomada e detalhada mais à frente.  

Partindo dos pressupostos elencados sobre as diferentes formas de se conceituar a 

língua, reafirmamos a fundamental importância de se ter clareza das noções de língua que 

possuímos, construímos e validamos no dia-a-dia da sala de aula. Essa clareza é importante 

porque essas concepções podem se constituir em instrumento ideológico-teórico que dificulta 

a mudança de paradigmas na escola, o que pode provocar entraves para as formações 

continuadas de professores. A título de exemplo, recorremos a Barros (2012) que, ao apresentar 

um panorama geral do que seria o trabalho com a produção textual no Ensino Fundamental, 

constata que a permanência da crença entre os professores de que o dom explicaria a 

competência para escrever acaba, praticamente, por desobrigar a escola de promover um 

trabalho sistemático com o ensino da produção textual. Segundo a pesquisadora, não foi raro, 

nas entrevistas que realizou, que professores justificassem a falta de proficiência em escrita de 

seus alunos com enunciados do tipo “é que a maioria não tem o dom”. 
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3.3 Concepções de língua e suas implicações para o ensino de português na alfabetização 

 

Atualmente, o processo de alfabetização é compreendido como uma prática complexa, 

contextualizada, cujo ponto de partida deve ser o cotidiano do aluno. Segundo Soares (2001), 

esse processo deve estar associado a outro, o de letramento, definido pela pesquisadora como o 

estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais de leitura e de escrita. Dissociada do letramento, a alfabetização não atende às 

exigências sociais em relação ao ler e escrever.  

Durante muito tempo, ficou posto e inquestionável que a alfabetização se configuraria, 

apenas, como o processo de codificar e decodificar signos, segundo o qual ensinar a ler e 

escrever constituía uma técnica de ênfase estritamente grafo-fônica.  

Esse entendimento de que o ser humano representa o mundo para si através da língua, 

sendo sua exteriorização apenas uma tradução, e que ela é apenas o reflexo do mundo e do 

pensamento humano, de certa maneira, acabou por levar à negação de dimensões essenciais da 

língua, como a social, a histórica e a dialógica. 

Na prática educativa, houve quem assumisse essas premissas de formas variadas: quem 

considerou a língua como instituição pronta e acabada ofertou exercícios de memorização de 

expressões corretas; quem se direcionou para o dom optou por técnicas destinadas ao 

desabrochar desse dom; aqueles que se detiveram ao código, acharam ser necessário apenas 

programar atividades para cifrar e decifrar.  É provável que a permanência dessa concepção de 

língua em nossas escolas, denunciada pela academia, venham sustentando e legitimando as 

discussões em torno da alfabetização ainda nos métodos.  

 Em outras palavras, conceber a língua como expressão do pensamento ou como código 

transparente passível de decodificação repercutiu na escola em uma aula de Português pautada, 

principalmente, na correção de todo uso que não fosse o padrão, na predominância da 

abordagem transmissiva, na compreensão meramente estruturalista do texto e na  permanência 

de métodos sintéticos e analíticos. 

Somente na década de 80, segundo Mortatti (2006), com uma revolução conceitual em 

relação às concepções de alfabetização, fundamentando-se numa perspectiva psicológica e 

psicolinguística, a alfabetização foi entendida como um processo de apropriação da língua 

escrita pensado e refletido pela criança. Nesse contexto, a alfabetização passa a ser concebida 

como um sistema de representação, sendo sua aquisição pautada na formação de conceitos sobre 
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a representação da língua escrita pela criança, sujeito que interage com o objeto do 

conhecimento.  

Essa virada paradigmática encontrou, nas concepções de língua enquanto sistema vivo 

e criativo de interação cognitiva, social e histórica em processo, terreno fértil para se expandir. 

Essa “virada” foi acompanhada por uma complexificação da alfabetização, agora compreendida 

como um processo de múltiplas facetas, como se pode inferir a partir de Frade (2005):  

 

[...] a transformação das discussões foi muito grande e acompanhou o 

desenvolvimento de um vasto campo de conhecimento composto de diversas áreas 

específicas, tais como a Linguística, a Psicologia, a Psicolinguística, a 

Sociolinguística e, sobretudo, a Pedagogia, área de conhecimento que precisa dar 

respostas bem concretas aos professores sobre como organizar o ensino/aprendizagem 

de determinados conteúdos. Com novos conhecimentos produzidos em diferentes 
áreas, passou-se a perguntar: de que adianta um método se não se considera como a 

criança aprende e se também não se avaliam as dificuldades e complexidades do 

próprio conteúdo? Se esse método passa ao largo das transformações da cultura 

escrita?  (p. 10) 

 

As transformações da cultura escrita5 tornaram praticamente insustentável a 

compreensão da alfabetização como mera apropriação do código linguístico. Elas, a nosso ver, 

justificam e reforçam a defesa da indissociação e interdependência entre letramento e 

alfabetização. Essas transformações da cultura escrita também sugerem a necessidade de se 

tomarem e de se retomarem as diferentes concepções de língua e suas implicações para o ensino.  

A língua perpassa quase todas as instâncias de nossas vidas: pensamos para fazer uso 

dela e fazemos uso dela para pensar; por meio dela, agimos, ordenamos, solicitamos, enfim, 

interagimos com o mundo e a cultura escrita. O ensino de Português, portanto, deve estar 

comprometido com uma clara concepção de língua – esse posicionamento é defendido pela 

maioria dos autores citados até aqui.  

A conceituação de que a língua permeia inúmeras práticas sociais é, no nosso 

entendimento, um ponto crucial para a implementação de uma alfabetização crítica e reflexiva, 

a qual defendemos. Assim, ensinar o que se ensina e como se ensina ganham uma dimensão 

ideológica visível e passível de transformação, ao mesmo tempo em que instaura e legitima as 

relações de poder nas interações sociais, pois, como bem afirma Freire (1994), a língua é o 

 
5 De acordo com o Glossário CEALE, Cultura escrita é o lugar – simbólico e material – que o escrito 

ocupa em/para determinado grupo social, comunidade ou sociedade. Essa definição baseia-se na 

acepção antropológica de cultura, considerada como toda e qualquer produção material e simbólica, 

criada a partir do contato dos seres humanos com a natureza, com os outros seres humanos e com os 

próprios artefatos, criados a partir dessas relações. 
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recheio da cultura, daí a sua importância para a manutenção e/ou transformação das relações de 

poder.  

Segundo Frade (2005), hoje, na alfabetização, lidamos com duas ordens de problemas 

no ensino: propiciar a vivência da língua como objeto cultural e tratar o sistema de escrita como 

objeto de reflexão. No desafio para superar o primeiro problema, ela sugere que “devemos nos 

abrir para a multiplicidade de situações e promover uma aproximação com os usos da 

linguagem escrita” (p.12); para superar o segundo, Frade defende que “precisamos ensinar um 

sistema estável de escrita que exige ‘distanciamento’” (p. 12).  

Sendo a alfabetização um processo complexo e multifacetado, Frade destaca que não se 

pode pensar que as decisões nesse campo são tomadas individualmente, de acordo com o modo 

de pensar e de agir de cada professor: 

 
mesmo que possamos ter a impressão de que muitas vezes o professor, ao alfabetizar, 

toma decisões individualmente, não é no âmbito individual que as mudanças mais 

significativas acontecem. As mudanças conceituais no campo da alfabetização são de 

ordem geral e não dependem apenas da adesão de um professor ou de uma escola. 

Num sentido amplo, elas abarcam alterações de atitude e de paradigmas para pensar 

a alfabetização, alteram os projetos políticos de redes de ensino, os currículos, os 

materiais didáticos adotados e modificam as avaliações que os sistemas de ensino 

fazem dos alunos e do trabalho dos alfabetizadores. (FRADE, 2005, p. 11). 

 

As palavras de Frade sinalizam o quão difícil pode ser produzir mudanças no campo 

da alfabetização. Reforçamos que, a nosso ver, parte significativa dessas mudanças só será 

possível se, e somente se, todos os envolvidos no processo tiverem clareza da concepção de 

língua que alimenta suas ações.  

3.4 A aula de português: relações entre o “que se ensina”, o “como se ensina”, o “para que 

se ensina” e o “para quem se ensina”  

 

Ao comentar o livro Aula de Português – discursos e saberes escolares, de Antônio 

Augusto Batista, Magda Soares escreve no prefácio da obra: “[...] vai além da busca, nas 

ciências linguísticas, de suporte, princípios e pressupostos para o ensino da disciplina; na 

verdade, o que ele se pergunta é o que se ensina, quando a aula é de Português; quando se ensina 

português, o que se ensina? – é esta a pergunta que desencadeia o texto”. 

A reflexão provocada até aqui se encaminha para a compreensão de que qualquer fato 

ou prática social só pode ser minimamente desvelada se o investigador se esforçar para 

compreender a complexa teia de relações que se intercruzam e se interpenetram no interior 

desse fato ou dessa prática – tudo parece ter mais de uma faceta, que se comunica com as 
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demais. Entender a “aula de português” pressupõe, portanto, entender suas facetas e como elas 

se inter-relacionam.  

Estudos já desenvolvidos sobre o ensino de língua materna no Brasil apontam a 

constituição histórica e ideológica da disciplina, de modo que a aula de Português não se 

restringe apenas à transmissão / construção de objetos como resultado de um ponto de vista do 

professor sobre um determinado fenômeno da língua (GERALDI, 1991; BATISTA, 1997; 

SOARES, 2002). 

Assim como a concepção de língua orienta os processos de ensino e de aprendizagem, 

existem elementos que igualmente precisam e costumam ser considerados como as condições 

sociais mais amplas a que professores e alunos se encontram submetidos: o livro didático 

adotado, o estatuto profissional dos professores, as expectativas dos alunos e de seus familiares. 

Segundo Batista (1997), há ainda outros elementos, pouco considerados no processo, como as 

formas de avaliação e de propostas de exercício, e a demarcação do tempo e do espaço escolar. 

Considerar essas relações é muito importante neste trabalho, porque “a aula não é construída 

apenas em função de seu objeto – a linguagem, mas também em função das condições 

históricas, sociais e institucionais que a ela se impõem” (SOARES, 1997, p. 14). 

Mas qual é o objeto da aula de Português? Façamos uma breve retomada. Nas seções 

anteriores, dissemos que, no geral, o que se ensina é o conhecimento sobre a língua e não a 

própria língua e seus usos variados, como bem afirma Batista (1997, p. 3): “no ensino de 

Português o que se ensina é o produto de uma visão, entre outras coisas, do fenômeno da língua 

e do papel de seu ensino numa determinada sociedade”.  

Para que se ensina o que se ensina na aula de Português? Começamos nossas reflexões 

com o “para que” a partir de Geraldi (2012), quando ele afirma que “a reflexão sobre o ‘para 

que’ de nosso ensino exige que pensemos sobre o próprio fenômeno de que somos professores 

– no nosso caso, a linguagem -, porque tal reflexão, ainda que assistemática, ilumina toda a 

atuação do professor em sala de aula” (p. 46). 

Há quem considere que as mudanças terminológicas não correspondem a mudanças 

conceituais, caindo no risco advertido por Costa Val (2002) – quando se vestem de “roupas 

novas” coisas velhas.  No entanto, essas terminologias também podem ser indicativos de 

mudanças paradigmáticas, ao menos no campo teórico. Nesse sentido, numa perspectiva 

reflexiva de uso da língua e que considera o aluno enquanto sujeito da aprendizagem, não 

visamos à absorção de conteúdos, visamos à promoção de habilidades e competências. Nesse 

ponto, é flagrante a importância no processo do elemento “para quem” se ensina português: se 
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para um aluno das camadas populares ou se para um aluno advindo das camadas mais 

favorecidas? Esse “para quem” ajuda a configurar aulas de português significativamente 

diferentes, ainda que o objeto seja, aparentemente, o mesmo. 

Para Perrenoud (1999), são três os elementos que compõem as competências: 

conhecimentos, habilidades e atitudes – que precisam ser mobilizadas ao mesmo tempo e de 

forma inter-relacionada. A competência consiste, portanto, em “saber mobilizar” e se destina a 

operar com esses elementos na medida em que o sujeito se depara com uma nova situação. Ele 

acrescenta que a mobilização não é apenas o “uso” ou “aplicação”, mas também, dependendo 

da demanda, a adaptação, a diferenciação, a integração, a generalização ou a especificação, a 

combinação, a orquestração, a coordenação. Em suma, há um conjunto de operações mentais 

complexas, que são mobilizadas pelos sujeitos de acordo com a situação. Nessa perspectiva, o 

sujeito tem um caráter ativo. Os elementos das competências podem ser relacionados com os 

quatro pilares da educação: aprender a conhecer (conhecimento), aprender a fazer (habilidade), 

aprender a viver com os outros e aprender a ser (atitudes) (PERRENOUD, 2014). 

Aprender é o cerne da questão. Se apenas assimilarmos conteúdos, sem operarmos sobre 

seus usos, numa postura passiva, objetivando a mera recepção, futuramente, incorreremos no 

risco de, ficando esses conteúdos obsoletos, ficarmos de “mãos vazias”. Em contrapartida, se 

desenvolvemos habilidades e competências, poderemos operar também sobre o novo, diante da 

compreensão de que o conhecimento é provisório e de que somos sujeitos desse processo e não 

objetos. Nessa perspectiva, o foco da aprendizagem não está apenas no conhecimento científico 

acumulado socialmente, mas no sujeito que queremos formar, uma vez que ele é ativo, pois age 

na construção do seu próprio processo de aprendizagem.  

Dessa forma, precisamos entender, que pode fazer muita diferença eleger como objeto 

de ensino o “conteúdo” ou o “objeto de conhecimento”, por que ambos possuem campos 

teóricos  distintos e exigem práticas também distintas. Um (conteúdo) designa o conhecimento 

científico eleito e acumulado pela sociedade, dividido, apontado e legitimado para ser absorvido 

por sujeitos passivos. O outro (objeto de conhecimento) denota não objetos postos, mas 

pressupõe o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à produção e reflexão 

sobre os conhecimentos científicos pelos sujeitos aprendizes, que se configuram em uma dada 

realidade. Trazendo essa discussão para a realidade da aula de Português, pode-se dizer que 

 

uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em 

situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo as 

diferenças entre as formas de expressão, e outra é saber analisar uma língua utilizando 
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conceitos e metalinguagens através das quais se fala sobre a língua, se apresentam 

suas características estruturais e de uso. (GERALDI, 2012, p. 46) 

 

Vamos dar um exemplo que, no nosso entendimento, pode ajudar na compreensão dessa 

diferença: uma aula sobre o conteúdo “artigo”. Quando o foco é análise sobre a língua, em 

geral: o professor expõe o conceito aos alunos, dá exemplos de artigos inseridos em frases curtas 

e simples e propõe exercícios – um conjunto de frases, nas quais os alunos devem identificar o 

artigo – para a fixação do conteúdo. É provável que esse mesmo aluno não consiga entender o 

fenômeno da definitivização – em um texto, o termo novo é acompanhado pelo artigo 

indefinido; esse termo, ao ser retomado, passa a ser acompanhado pelo artigo definido –, pois 

não desenvolveu habilidades para refletir sobre a língua em uso, produzindo explicações para 

os fenômenos linguísticos: ele vai se limitar a identificar e classificar os artigos em definido e 

indefinido e, provavelmente, não vai entender por que precisa fazer aquilo, mas vai fazê-lo para 

cumprir a tarefa. 

Atividades de mera identificação, segundo Franchi (1987), não criam as condições para 

que os alunos se apropriem de recursos expressivos variados, importantes para o exercício 

profissional e a participação na vida social e cultural. De forma bastante didática, ao defender 

o ensino criativo da língua, já em 1987 – assusta que há mais de três décadas isso tenha sido 

defendido e assusta ainda mais ver que pouco caminhamos na direção desse ensino criativo –, 

Franchi propunha que 

 

Todas as primeiras séries da vida escolar deveriam estar voltadas, prioritariamente, 

para as atividades linguística e epilinguística. A atividade linguística é nada mais que 

o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da 

própria linguagem. Ela já se dá, obviamente, nas circunstâncias cotidianas da 

comunicação no âmbito da família e da comunidade de nossos alunos. E somente pode 

reproduzir-se, na escola, se esta se tornar um espaço de rica interação social que, mais 
do que mera simulação de ambientes de comunicação, pressuponha o diálogo, a 

conversa, a permuta, a contradição, o apoio recíproco, a constituição como 

interlocutores reais do professor e seus alunos e dos alunos entre si.  Em outros termos, 

há que se criarem as condições para o exercício do "saber linguístico" das crianças, 

dessa "gramática" que interiorizaram no intercâmbio verbal com os adultos e seus 

colegas. (1987, p. 32) 

 

As leituras que fizemos deixam subentendido que relacionar “o que se ensina”, “o como 

se ensina”, “o para que se ensina” e o “para quem se ensina” exige que a aula de Português seja 

organizada levando em conta uma coerência didática, epistemológica e ideológica. Ausente 

essa coerência, de pouco ou nada vai adiantar mudar o objeto.  

Por isso, interessa-nos perguntar: a aula de Português – e nos interessa especialmente a 

aula de português da Escola Esperança – emancipa, empodera ou mantém as estruturas sociais 
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e reproduz o conhecimento daqueles que detêm o poder? Em outras palavras, para que aula de 

português? 

Defendemos que a aula de português para alunos advindos das camadas sociais menos 

favorecidas precisa definir com clareza um macro objetivo: emancipar! E não se emancipa se 

não se ensina a língua de prestígio, assim como não se emancipa se a escola ensina seus jovens 

alunos a discriminar aqueles que, por razões várias, mas em geral de fundo social, não usam 

essa variedade de prestígio da língua. Defendemos para esses alunos um ensino criativo de 

português, bem caracterizado por Franchi. Esse ensino criativo não pode se contentar com o 

básico, com a mera garantia de que os alunos vão se apropriar do SEA – embora essa 

apropriação seja condição sine qua non para a emancipação. Já a aula de português para alunos 

advindos das camadas mais favorecidas, embora não devesse se queremos uma sociedade mais 

justa, pode se dar ao luxo de conduzir à manutenção, à reprodução. Por isso, estamos ao lado 

daqueles que defendem, por exemplo, que a aula de português da escola pública não pode, 

ingenuamente, “imitar” a aula de português da escola particular – como se elas têm, na prática, 

objetivos diferentes? 

Soares (1992)6 denuncia que o insucesso das camadas populares na educação pode ser 

explicado pelo alijamento de sua cultura do universo normativo instituído pelas camadas mais 

favorecidas; em outras palavras, a pesquisadora identifica o problema nas relações entre 

linguagem e escola – aliás, título do livro. A própria Soares lamenta que, mais de trinta anos 

depois da primeira edição, o livro tenha sido revisado para reedição, pois esse fato seria, 

segundo ela, uma evidência de que o panorama educacional brasileiro não se modificou em 

profundidade – a escola continua não exercendo uma ação transformadora. Como resume a 

autora no prefácio à nova edição, os problemas da educação brasileira analisados em uma obra 

de 1986 “continuam presentes, não se tendo ainda chegado à equidade de resultados na 

educação, porque ainda são injustas as relações entre a sociedade e a escola pública, 

permanecendo o fracasso escolar das crianças e jovens das camadas populares” (SOARES, 

2016, prefácio).  

Entendemos que os resultados insatisfatórios dos alunos em avaliações que medem a 

proficiência em leitura e escrita não podem ser explicados tão somente pelo “fracasso” da 

escola. Todavia, hoje, nós, professores do Ciclo de Alfabetização, somos desafiados a repensar 

a aula de Português.  

 
6 O ano da primeira edição da obra é 1986. 
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Nossa defesa é que a aula de Português não pode se constituir em espaço para a mera 

transmissão de regras gramaticais da língua padrão, considerada “culta” por todos devido à 

posição social privilegiada de quem a elegeu. Afinal, como bem afirma Soares (2008),  

 

enquanto a posse e o uso plenos da leitura e da escrita forem privilégio de 

determinadas classes sociais – como têm sido – elas assumem papel de arma para o 

exercício do poder, para a legitimação da dominação econômica, social, cultural, 

instrumentos de discriminação e de exclusão. [...] Não há, em sociedades 

grafocêntricas, possiblidade de cidadania sem o amplo acesso de todos à leitura e à 

escrita, quer em seu papel funcional – como instrumentos imprescindíveis à vida 

social, política e profissional – quer em seu uso cultural – como forma de prazer e 

lazer (p. 58). 

 

Somos nós, professores de Português formados em Pedagogia, os responsáveis por 

mediar a construção de um conhecimento que liberta ou transmitir um conhecimento que 

aprisiona. Somos nós que devemos buscar “encontrar caminhos para que o acesso à leitura e à 

escrita seja marcado pelo significado que o vincula à conquista e ao exercício da cidadania” 

(SOARES, 2008, p. 59). Afinal, de nada adianta uma aula de Português que pouco depende de 

“para quem” acontece, como a descrita por Almeida (2012): 

  

E assim vemos muitos professores de português, tragicamente, ensinando análise 
sintática a crianças mal alimentadas [...], que acabam depois de aulas onde não faltam 

castigos e broncas, condicionadas a distinguir o sujeito da oração. Essas crianças 

passarão alguns anos na escola sem saber que poderão acertar o sujeito de uma oração, 

mas nunca serão o sujeito de suas próprias histórias. A menos que... (p. 16) 

 

 

3.5. Afinal, em que consiste dar Aula de Português? 

 

Por vezes, somos exigidos pela própria prática docente a repensar nosso objeto de 

ensino, mediante às pesquisas, aos estudos recentes e à condição intrínseca do conhecimento 

em se refazer e se recriar. Essa condição imutável de sujeito aprendente nos obriga a (re)definir 

constantemente o que estamos ensinando, a considerar o para que estamos ensinando e a refletir 

sobre o como estamos ensinando. Para tanto, tomamos como parâmetro o nosso saber-fazer e 

os documentos, estudos que tratam sobre o que se espera que se ensine, o como se espera que 

se ensine e o para que se espera que se ensine, bem como avaliamos se nossas posturas teórico-

metodológicas estão condizentes com as exigências espaço-temporal que estamos inseridos.  

Nesse sentido, cabe questionar: em que consiste a Aula de Português?  
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Nesse sentido, discutiremos sobre essa aula do ponto de vista acadêmico (muito embora, 

já tenhamos detalhado muitos aspectos) e do ponto de vista dos marcos legais, com especial 

atenção para a Base Nacional Comum Curricular.  

 

3.5.1 O que diz a academia 

 

A implantação maciça das teorias linguísticas nas instituições de ensino superior do 

Brasil vem provocando, no último meio século, profundas transformações nos modos 

de encarar o ensino da língua nas escolas fundamental e média. As milenares noções 
e prescrições da doutrina gramatical tradicional, materializadas arquetipicamente nas 

páginas dos compêndios normativos, foram submetidas a um amplo processo de 

crítica, revisão e reformulação. (BAGNO, 2002, p. 13-14) 

 

Em linhas gerais, é inegável que a aula de Português foi, ao longo do percurso destacado 

por Bagno, se transformando, impulsionada por novas correntes teóricas, por novos estudos e 

pesquisas. A grande área “linguística” se desdobrou e multiplicaram-se as visões em torno do 

objeto de sua investigação. Bagno (2002) destaca também esse movimento: 

 

As contribuições das novas disciplinas surgidas dentro do campo maior da linguística 

[...] ampliaram enormemente o objeto mesmo dos estudos da linguagem: o tradicional 

exame “da língua em si” (que se detinha, exclusivamente, na gramática da frase; 
considerada apenas em suas dimensões fonético-fonológicas, morfossintáticas e 

lexicais) deixou de ser o foco exclusivo das investigações científicas da linguagem, 

que tem se lançado cada vez mais na busca da compreensão dos fenômenos da 

interação social por meio da linguagem, da relação entre língua e sociedade, da 

aquisição da língua pela criança, dos processos envolvidos no ensino formal da língua, 

do controle social exercido pelas ideologias veiculadas no discurso, etc. (p. 14) 

 

 Com o avanço dos estudos linguísticos e as contribuições de Bakthin, a partir da teoria 

enunciativo-discursiva, a língua passou a ser entendida também como forma de interação, o que 

trouxe para a aula de Português a produção dos textos, os diversos gêneros discursivos/textuais7, 

as diferentes situações de comunicação, a compreensão e a intenção dos interlocutores, 

considerando que “a língua é uso e também resultado do uso” (BAGNO, 2002, p. 26).  

A fim de apresentar uma visão panorâmica – não mais que isso – dos pressupostos 

teórico-metodológicos produzidos no seio da academia sobre o ensino de Português mais 

 
7 Para este estudo, tomamos gênero discursivo por gênero textual. Sabemos que, conceitualmente, são elementos 

diferentes. Entretanto, para o escopo dessa dissertação, a diferença não importa, tanto é que a própria BNCC, 

versão homologada, e várias coleções didáticas usam “gêneros discursivos/gêneros textuais”. Para se informar 

sobre o assunto, ver ROJO, Glossário ceale, disponível em http://www.ceale.fae.ufmg.br. 
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recentemente, a partir da conferência de encerramento do X SELIMEL8, listamos alguns pontos 

importantes que merecem ser considerados:  

 

• A abordagem metodológica defendida é a reflexiva, baseada na indução (observação de 

casos particulares para a conclusão das regularidades).  

 

Franchi (1987) é pioneiro em advertir sobre a metodologia escolar fundada na repetição 

inconsciente de fórmulas gramaticais que marcou a Pedagogia Tradicional.  Assim, ao afirmar 

que a criatividade “se manifesta quando o falante ultrapassa os limites do ‘codificado’, e 

manipula o próprio material da linguagem, investindo-o de significação própria” (p. 13), 

plantou as sementes da reflexão enquanto meio para se construir o conhecimento da língua.   

Ainda sobre a importância da abordagem reflexiva, concordamos com Bagno (2002) 

quando afirma que são muitos os que defendem a garantia na escola de “um tempo-espaço para 

a reflexão linguística consciente e sistematizada, para a abordagem da língua como objeto 

merecedor de teorização e investigação” (p. 58). Daí a preferência por utilizar questões que 

exigem observação, comparação e reflexão sobre a adequação na seleção dos recursos 

linguísticos e os efeitos de sentido decorrentes dessa seleção. 

 

• Trabalho paralelo com atividades linguísticas, metalinguísticas e epilinguísticas 

 

Nesse ponto reside o reconhecimento que uma prática docente eficiente necessita de um 

corpo teórico sólido e bem definido, capaz de entender como funciona a língua.  

As atividades linguísticas compreendem o exercício pleno, circunstanciado e 

intencionado da língua. Essas atividades envolvem ações como conversar, discutir, questionar, 

argumentar, descrever, narrar, ensinar a fazer algo etc. 

As atividades metalinguísticas compreendem o exercício sobre a língua. Assumindo as 

palavras de Franchi (1987), a metalinguagem, em termos práticos constitui-se, quando nas aulas 

de Português, busca-se, por exemplo:  

 

"classificar" as orações (em interrogativas, exclamativas, afirmativas) ou em estudar 
séries de pronomes pessoais (do caso reto e do caso oblíquo) ou de rever a 

 
8 Seminário Nacional sobre ensino de Língua Materna e Estrangeira e de Literatura língua(gens), ensino e formação 

docente: políticas e profissionalização, realizado na UFCG, Paraíba, no ano de 2017. A conferência foi proferida 

pelas professoras Costa Val e Barros (2017). 
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concordância (nominal e verbal com as categorias de gênero e de número, listas de 

regras de formação do plural, etc.) ou de estudar formas cultas de orações relativas e 

seus pronomes (quem, que, o qual, os quais, a qual, as quais e cujo), ou de aprender 

paradigmas de conjugações verbais (regulares e irregulares, no presente, no pretérito, 

no futuro, no indicativo e no subjuntivo), em decorar listas de preposições (a, ante, 

até, após, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás...). (p. 

41) 

 

É muito provável que a maioria das pessoas com mais de vinte anos de idade 

identifiquem, em seu tempo de escola básica, exercícios com finalidade meramente 

metalinguística.   

As atividades epilinguísticas pretendem levar os alunos a “operar sobre sua própria 

linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais da sua língua (FRANCHI, 1987, p. 

41). Consistem em refletir sobre o uso dos recursos expressivos em situação 

sociocomunicativa. Trata-se de uma prática em que o aluno vai operar sobre as atividades 

linguísticas, refletindo sobre os efeitos de sentido sinalizados por uma palavra ou por uma 

expressão em um texto. 

 
Chamamos de atividade epilinguística essa prática que opera sobre a própria 

linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de 
construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas 

de novas significações. (FRANCHI, 1987, p. 41) 

 

 

Muitos pesquisadores escreveram sobre as atividades meta e epilinguísticas. 

Escolhemos Franchi como nossa principal referência por duas razões: primeiro, por seu 

pioneirismo; depois, com o fim de demarcar o considerável tempo que já se fala o assunto – 

não é exatamente o que se pode chamar de novidade. O segundo ponto nos obriga a perguntar: 

por que as atividades epilinguísticas ainda não se consolidaram como uma prática recorrente 

nas aulas de Português, como apontam as pesquisas realizadas nas últimas três décadas? 

Na conferência de encerramento do X SELIMEL, realizado na UFCG, Paraíba, Barros 

e Costa Val mostraram que, em diversas universidades, já se fala faz tempo em um outro ensino 

de gramática. Nesse mesmo trabalho, as conferencistas fazem referência a dissertações e teses 

que falam sobre o ensino de gramática, apresentadas em diferentes universidades e em 

diferentes momentos – UFBA (1990), UNICAMP (1999), UFPB (2003), UFPE (2006), UFCG 

(2008), UFMG (2012), UFT (2015), UESC (2017). Embora a pesquisa tenha percorrido um 

período de aproximadamente três décadas, as conclusões às quais os trabalhos chegaram sobre 

a aula de Português configuram um contexto pouco animador: i) no trabalho com a gramática, 
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a prática pedagógica dos professores se constitui no cumprimento de tarefas rotineiras, distante 

do que propõe Franchi em “Criatividade e gramática”; ii) os professores têm consciência das 

propostas de mudança, mas parecem não se dar conta das inconsistência entre suas aulas e seu 

discurso; iii) a presença do texto em sala de aula tornou-se apenas símbolo de uma perspectiva 

inovadora de ensino-aprendizagem de Português, ditada pelo discurso oficial, pelos livros 

didáticos, pela academia e até pelo próprio professor – na maioria das vezes, ele (o texto) é 

usado apenas como pretexto para o trabalho descontextualizado com conteúdos gramaticais; iv) 

falta clareza aos professores acerca da concepção de língua que norteia o seu fazer pedagógico, 

decorrente de lacunas em sua formação teórica; v) o paradigma tradicional ainda continua firme 

nas concepções e práticas dos professores, pois, ao ensinar gramática, eles têm como objetivo 

principal propiciar aos alunos a fixação dos conceitos abordados, apresentam a metalinguagem 

como a abordagem predominante, adotam uma tendência metodológica transmissiva, de 

natureza prescritivo-normativa.  

Como se pode constatar, estamos longe da fazer a “virada pragmática”, que no início do 

anos 2000, Bagno considerou “inevitável”. Segundo Franchi, “interessa pouco descobrir a 

melhor definição de substantivo, ou de sujeito, ou de qualquer que seja [...] mas interessa muito 

levar os alunos a operar pela linguagem”. Corroborando com essa premissa, Geraldi (2012) 

afirma ser um tanto caótico para o ensino de Português  ofertar  a análise de uma variedade 

padrão da língua (metalinguagem) com exercícios contínuos de descrição gramatical, estudo de 

regras e hipóteses de análises de problemas técnicos, para alunos que não dominam essa 

variedade. Muito provavelmente, a expectativa, que acabou não se concretizando, era de que, 

pela análise sintática de períodos extraídos de textos escritos na variedade padrão, os jovens 

aprendizes se tornassem usuários dessa variedade.   

É importante destacar que hoje é praticamente consensual entre os estudiosos que 

devemos partir da abordagem epilinguística para chegarmos, quando necessário, à abordagem 

metalinguística.  

 

• O entendimento da língua como prática social e do aluno como sujeito que opera sobre a 

língua 

 

Essa necessidade encontra respaldo nas palavras de Soares (1999, p. 4) quando afirma 

que o objetivo do ensino de língua na escola é promover o desenvolvimento de “habilidades de 

uso da língua escrita em situações discursivas diversificadas”. Ainda segundo Soares, na escola, 
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os alunos devem ter “motivação e objetivo para ler textos de diferentes tipos e gêneros com 

diferentes funções; motivação e objetivo para produzir textos de diferentes tipos e gêneros, para 

diferentes interlocutores, em diferentes situações de produção” (p. 5).  

 

• Centralidade dos efeitos de sentido 

 

Novamente, assumimos as palavras de Soares (1999) para explicar a razão pela qual o 

trabalho com os efeitos de sentido deve ocupar lugar central na aula de Português. Soares  

defende a ideia de que o objetivo do ensino da língua na escola é  

 

criar situações em que os alunos tenham oportunidade de refletir sobre os textos que 

lêem, escrevem, falam, ouvem, intuindo, de forma contextualizada, a gramática da 

língua, as características de cada gênero e tipo de texto, o efeito das condições de 

produção do discurso na construção do texto e de seu sentido” (SOARES, 1999, p. 5). 

 

Pedir aos alunos que identifiquem o verbo no título de uma notícia e que indiquem em 

que tempo ele está flexionado é uma atividade de cunho meramente metalinguístico. Entretanto, 

convidar os alunos a pensar sobre por que, em títulos de notícias, os verbos estão sempre 

flexionados no presente é promover a reflexão sobre os efeitos de sentido do uso do presente 

no gênero notícia – uma atividade de viés epilinguístico. 

 

• Unidade privilegiada: inicialmente, o texto; agora, o gênero discursivo/textual.  

 

Inicialmente, o ponto de partida para o trabalho foi o texto, por sua condição de unidade 

de sentido, em contraposição à gramática da frase e da palavra. Agora, o ponto de partida é a 

função social desse texto (para que ele foi escrito?), o que faz com que cada texto seja analisado 

na perspectiva dos gêneros discursivos/textuais. Bagno (2002) explica o que significa essa 

opção pelos gêneros: 

 

Não há lugar para o ensino tradicional da gramática da palavra, nem da gramática da 

frase, havendo, sim, uma insistência no exame e na prática de textos falados e escritos 

em situação social de comunicação e interação, de textos autênticos (e não inventados 

pelo professor e pelo livro didático), o que implica o estudo cada vez mais amplo e 

pormenorizado dos gêneros em que esses textos empíricos se estruturam, e também 

das condições (sociais, históricas, situacionais, culturais etc.) de produção destes 

textos. (BAGNO, 2002, p. 57-58, Grifo do autor) 

Nas variadas práticas de linguagem, não escrevemos e lemos textos; escrevemos e lemos 

cartas, notícias, receitas, poemas etc.  
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• Integração entre os eixos de ensino: a análise linguística é ferramenta para a leitura e a 

escuta de textos e a produção de textos orais e escritos. 

 

A aula de Português, segundo a academia, precisa está alicerçada em quatro eixos 

estruturantes: leitura, produção textual escrita, oralidade e análise linguística. E mais, o trabalho 

com esses eixos deve ser norteado por uma perspectiva integradora e articulada – o trabalho 

com a gramática (análise linguística) deve ser posto a serviço do trabalho com os demais eixos. 

Esse ponto tem sido bastante difundido e está bem fundamentado nos documentos 

legais. Ele será melhor detalhado em seção posterior desse estudo, que trata dos eixos 

estruturantes à luz da BNCC. 

 

• Ter um olhar crítico quanto à imposição da língua-padrão 

 

No bojo dessas discussões, temos atualmente a aceitação (se não plena, mas certamente 

hegemônica) no meio acadêmico de que “as variedades não são erros, mas diferenças” 

(POSSENTI, 2012, p. 52) e que “é preciso dizer, com todas as letras, que todas as variedades 

são boas e corretas, e que funcionam segundo regras tão rígidas quanto se imagina que são as 

da língua clássica dos melhores autores” (POSSENTI, 2012, p. 52).  

Também é hegemônica a defesa de que a língua padrão, por ser aquela de prestígio, 

precisa ser ensinada na escola. Entretanto, é importante que ela seja garantida aos nossos alunos 

sem que eles sejam submetidos ao constrangimento do preconceito linguístico. 

Concluímos essa breve síntese sobre as contribuições epistemológicas da Academia 

com as palavras de Bagno (2002): 

 

diante da impossibilidade de encontrar todas as respostas num único lugar, cabe ao 

ensino de língua criar condições para que os indivíduos possam produzir seu próprio 
conhecimento linguístico, aprendendo a praticar a investigação-teorização sobre os 

fatos da língua e da linguagem” (p. 61).  

 

3.5.2 O que dizem os marcos legais 

 

A LDB nº 9.394/96, em acordo com as mudanças instauradas pela política neoliberal 

frente aos índices de “fracasso” obtidos pela escola pública, concebeu a educação como 

estratégia para ascensão do país na agenda global. Desse modo, determinou em seu artigo 22 

que a Educação Básica tinha por finalidade: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
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comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores” (BRASIL, 1999, p. 17). 

Em seu art. 26, preconiza que o currículo do ensino fundamental será constituído por 

uma Base Nacional Comum a ser complementada por uma parte diversificada, de acordo com 

as características regionais (BRASIL, 1999), o que resultou na implementação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais que sustentam que: 

 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação 

social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, 

expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização 

social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os 

seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos. [...] cabe à escola promover a sua ampliação 

de forma que, progressivamente, durante os oito anos do ensino fundamental, cada 

aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de 

assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas 

situações (PCN, 1997, p. 22). 

 

Antunes (2003), ao pensar sobre “a aula que queremos” – reflexiva, interativa, voltada 

para a participação do indivíduo em seu meio social –, constata que essa proposta constitui-se 

em “um querer legitimado” (p. 21) em algum tempo. Ao comentar os PCNs, ela deixa 

subentendido que o documento está de acordo com o que defende a academia para o ensino de 

língua materna: “as concepções teóricas subjacentes ao documento já privilegiam a dimensão 

interacional e discursiva da língua e definem o domínio da língua como uma das condições para 

a plena participação do indivíduo em seu meio social” (ANTUNES, 2013, p. 22).   

Em relação ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a 

pesquisadora destaca que a orientação não é diferente, posto que a forma como os descritores 

definem as matrizes de referência, segundo as quais se organizam as questões, coaduna com 

um conjunto de habilidades e competências voltado para a reflexão e a compreensão, sem 

atentar para definições ou classificações gramaticais correspondentes a uma perspectiva 

tradicional (ANTUNES, 2013, p. 22). 

   Se referindo ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), Antunes enfatiza a 

qualidade das exigências e orientações para a produção dos manuais de ensino em Língua 

Portuguesa. Segundo ela, as competências textuais exigidas demonstram que o centro de 

interesse da análise não é mais a abordagem metalinguística (ANTUNES, 2013, p. 23). 
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A BNCC seria, então, a base comum referendada pelos documentos citados. De forma 

sistemática e concreta, ela também  materializaria uma compreensão de aula de Português por 

meio de uma  perspectiva reflexiva, interativa.  

De um modo geral, a BNCC opta por uma perspectiva enunciativo-discursiva, que 

concebe a língua como interação social, assume o texto como unidade central do trabalho de 

ensino-aprendizagem. Considerando as práticas contemporâneas de linguagem, o documento 

normatiza enfaticamente o trabalho com os textos e portadores textuais multimodais, e 

“cristaliza” o trabalho com os gêneros textuais numa perspectiva de uso e não de transmissão, 

a partir da eleição de campos de atuação: campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, 

campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da vida pública. A escolha por se trabalhar no 

contexto desses campos é assim justificada no documento:  

 

A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por entender que eles 

contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora 

dela e criam condições para uma formação para atuação em atividades do dia-a-dia, 

uma formação que contempla a produção do conhecimento e a pesquisa. (BNCC, p. 

80) 

 

 

Em termos didáticos, os campos de atuação contemplam e indicam uma progressão de 

aprendizagem que parte da compreensão, reflexão e produção das práticas mais cotidianas para 

as mais institucionalizadas de uso da língua, bem como fornecem indicativos para a seleção dos 

gêneros textuais e dos procedimentos possíveis para trabalhá-los na sala de aula. 

A BNCC tem sido alvo de muitas críticas no que se refere à alfabetização. Acusada de 

reducionismo, de destacar excessivamente a faceta linguística, de representar um retrocesso.  

Por enquanto, optamos por considerar que devemos refletir intensamente quanto aos 

riscos de assumir a BNCC e suas exigências (e suas coerções), numa atitude reprodutora e 

mecânica. O trabalho com a base deve ser precedido, constituído e consolidado pelas vias da 

reflexão profissional.  

Se, por um lado, concordamos que as especificidades do processo de alfabetização 

precisam ser consideradas, por outro, defendemos que, para isso, não precisamos retomar 

antigos paradigmas – é possível considerar essas especificidades em um contexto com práticas 

mais elaboradas. Em sua busca por legitimação, a BNCC vai enfrentar fortes batalhas – e é bom 

que seja assim. Nesse embate entre avanços e retrocessos, é sempre esclarecedor retomar 

Magda Soares:  

Se temos uma vara encurvada e queremos que ela fique reta, curvamos a vara para o 

lado contrário para que ela fique depois na posição vertical. Isso é uma metáfora para 



 
 

69 
 

mostrar um movimento que acontece com frequência – se não sempre – na educação. 

Fomos para o lado do construtivismo, nada de método etc., depois vimos que não é 

nada disso. A tendência pode ser curvar a vara para o outro lado, à espera de que ela 

fique reta. Mas é preciso saber se é isso mesmo o que teria de ser feito. É preciso saber 

o que significa esse “curvar para o outro lado. Pode significar voltar ao antigo – e é o 

que tem acontecido. As pessoas dizem: “Ah isso não funciona, e os meninos não estão 

aprendendo a ler e a escrever, então vou voltar àquele meu velho método silábico, 

alfabetizar na cartilha, porque tudo corria muito bem...” Entretanto, voltar para o que 

já foi superado não significa que estamos avançando. Avançamos quando 

acumulamos o que aprendemos com o passado, juntando a ele as novidades que o 
presente traz. (SOARES, 2003, p. 17) 

 

 

A curvatura da vara, ora pra um lado, ora pra outro, ou mesmo, do pêndulo, ora pra um 

lado ora para outro (SOARES, 2016) costuma restringir as discussões sobre a alfabetização à 

escolha do método. Entretanto, a questão não é nem nunca foi puramente metodológica. É 

preciso agregar à discussão fatores como o que se ensina e para que se ensina.  

Segundo Soares (2016), a alternativa é alfabetizar com método. Observemos que essa 

compreensão demanda do professor uma atitude reflexiva, ideológica, teórica, conceitual ativa 

e efetiva, segundo a qual não se concebe que a prática educativa alfabetizadora sucumba a um 

método e sirva-o cegamente. Ao contrário, é a partir da definição de objetivos de aprendizagem 

e dos objetos de conhecimento que definimos o como fazer: “Só vamos educar os outros se 

quisermos que eles fiquem diferentes, pois educar é um processo de transformação de pessoas. 

Se existem objetivos, temos de caminhar para eles e, para isso, temos de saber qual é o melhor 

caminho. (SOARES, 2003, p. 17). 

 Acreditamos que “alfabetizar com método” implica um trabalho reflexivo e crítico de 

sistematização, planejado e desenvolvido por profissionais docentes que não se constituem na 

adoção mecânica de modelos rígidos e pré-estabelecidos. 

De certo, podemos concluir, servindo-nos das palavras de Antunes (2013), que não 

faltam 

ao professor o respaldo das instâncias superiores, que assumiram o discurso de novas 

concepções teóricas, de onde podem emergir novos programas e novas práticas. Pelo 
menos, para os professores, já não tem sentido transferir  para as Secretarias de 

Educação, para o vestibular, para os livros didáticos, a responsabilidade de ter de 

“rezar” o velho rosário das classes de palavras, conta a conta, uma a uma” 

(ANTUNES, 2013, p. 23-24). 

 

No entanto, como já destacamos neste trabalho, não parece ser tão fácil assim se livrar 

do velho rosário.  
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4. A TECELAGEM E SUAS ESPECIFICIDADES: O CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

[...] O moço [...] foi entrando em sua vida. 

E feliz foi durante algum tempo. 
Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu [...] descoberto o poder 

do tear, em nada mais pensou [...] Exigiu [...] Ordenou [...]  

A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o Sol. A noite chegava e ela 

não tinha tempo para arrematar o  dia.  

Tecia e entristecia... 

Marina Colasanti 

 

 

 

Neste capítulo, tratamos dos conceitos de alfabetização e de letramento, no intento de 

perceber como eles implicam no saber-fazer da aula de Português. Além disso, propomos uma 

reflexão sobre a necessidade e os cuidados que devemos ter na garantia de aprendizagens 

específicas da alfabetização sem, no entanto, retroceder aos métodos tradicionais, mas avançar 

para uma alfabetização com método. 

As falas e as concepções dos sujeitos responsáveis por essas aulas de Português no 

contexto desta pesquisa se farão presentes ao longo dessas reflexões, numa atitude, a nosso ver, 

justa e coerente com a crença de que teoria e prática são partes indissociáveis de um mesmo 

processo, não havendo possibilidade de tratar de uma desconsiderando a outra. 

 

4.1 Alfabetização e letramento na aula de português  

 

A escola atua, na área de alfabetização, como se esta fosse uma aprendizagem 

“neutra”, despida de qualquer caráter político. Aprender a ler e escrever, para a escola, 

parece apenas significar a aquisição de um “instrumento” para a futura obtenção de 

conhecimentos; a escola desconhece a alfabetização como forma de pensamento, 

processo de construção do saber e meio de conquista de poder político. (SOARES, 

1985, p. 13) 

 

 

Há vinte sete anos, em uma conferência9, Magda Soares (1991) afirmava que tratar de 

qualidade na Educação Básica era tema reincidente na alfabetização, já havia se tornado lugar-

comum, erigindo inúmeras e diversas produções científicas numa busca desenfreada por 

 
9 O texto “A Reinvenção da Alfabetização”, que fundamentou essa discussão, foi uma transcrição e edição de 

José Miguel Teixeira de Carvalho e Graça Paulino de parte de uma palestra proferida na FAE/UFMG, em 

26/05/2003, pela professora Magda Soares. Disponível em 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/programa_aceleracao_estudos/reivencao_alfabetizacao 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/programa_aceleracao_estudos/reivencao_alfabetizacao
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denunciá-la e compreendê-la.  A hipótese da pesquisadora é que a inocuidade das discussões 

sobre o tema poderia estar no fato de o foco desses estudos ter sido direcionado para a qualidade 

de um objeto cuja definição não estava definida com suficiente clareza. (SOARES, 1991).  

De lá pra cá, muito tem se discutido sobre as definições de alfabetização e de letramento. 

Diversas áreas do conhecimento – Psicologia, Linguística, Sociologia, dentre outras –, 

referendados centros de pesquisa e estudos – com destaque para o Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita (CEALE/UFMG) e o Centro de Estudos em Educação e Linguagem 

(CEEL/UFPE) – contribuíram de forma profícua com esse debate. Segundo Soares (1985), a 

complexidade do fenômeno, resultado de sua natureza multifacetada, demanda essa diversidade 

de pessoas e áreas envolvidas:  

 

Não há como fugir, em se tratando de um processo complexo como a alfabetização, 

de uma multiplicidade de perspectivas, resultante da colaboração de diferentes áreas 

de conhecimento, e de uma pluralidade de enfoques, exigida pela natureza do 

fenômeno, que envolve atores (professores e alunos) e seus contextos culturais, 

métodos, material e meios. (p. 14) 

 
Uma teoria coerente de alfabetização exigiria uma articulação e integração dos 

estudos e pesquisas a respeito de suas diferentes facetas. Essas facetas referem-se 

fundamentalmente, às perspectivas psicológica, psicolinguística, sociolinguística e 

propriamente linguística do processo. (p. 18) 

 

 

Historicamente, a alfabetização foi conceituada de modos distintos, a depender das 

exigências sociais: conhecer o alfabeto, escrever o próprio nome, produzir um bilhete, sempre 

ligado à perspectiva puramente linguística; mais recentemente, assumindo um caráter menos 

instrumental, passou a designar um saber, o desenvolvimento de um processo de apropriação 

de um sistema de escrita alfabético e ortográfico que envolve processos cognitivos, linguísticos, 

psicológicos e sociais (SOARES, 1992, 2016).  

Já o Letramento diz respeito ao caráter político da alfabetização, ao uso social 

competente da escrita e da leitura. De forma clara, o letramento se opõe a uma postura restrita 

que marcou a trajetória da alfabetização pelos métodos e que consistiu em tratá-la em sua 

dimensão apenas instrumental, mas alheia à real função que a aprendizagem da leitura e da 

escrita ocupa e representa nas práticas sociais.   

Soares (2006) afirma que, para atingir a proficiência em leitura e escrita, o aluno precisa 

de dois passaportes: dominar o sistema de escrita alfabético ortográfico (alfabetização) e fazer 

uso social desse sistema que ele domina (letramento).  

Diferentemente de Magda Soares, Emília Ferreiro e Paulo Freire assumem essas 

concepções (alfabetização e letramento) sob a nomenclatura de alfabetização, negando a 
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existência de dois processos. No entanto, cabe considerar que Soares também assume os 

processos de letramento e alfabetização em sua condição de unicidade, quando enfatiza a 

relação de interdependência e o necessário desenvolvimento simultâneo dessas competências. 

Todavia, opta por reconhecê-los em processos diferentes para fins didáticos, como meio mais 

seguro de garantir que a escola vai se ocupar das duas dimensões do processo.  

Dessa maneira, não há entre Freire, Ferreiro e Soares, fundamentalmente, uma diferença 

de compreensão quanto à natureza verdadeira do processo, apenas quanto à forma de abordá-

lo. Compreendido e assumido de forma genuína na prática pedagógica ou subdividido (para 

fins didáticos) em dois processos, ambas as compreensões, de igual modo, consideram a 

amplitude e importância do mesmo na e para a vida humana.  

Acreditamos que, de fato, sob o viés didático, é mais consistente pensar nos dois 

processos, pois, conforme Soares (1985), 

 

Pedagogicamente, atribuir um significado muito amplo ao processo de alfabetização 

seria negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na caracterização de sua 

natureza, na configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, na definição da 

competência em alfabetizar (SOARES, 1985, p. 15) 

 

 Esse reflexo indesejável foi denunciado por Soares (2003) pelo nome de “Desinvenção 

da alfabetização”:  

 

Não é preciso primeiro aprender a técnica para depois aprender a usá-la. E isso se fez 

durante muito tempo na escola: “primeiro você aprende a ler e a escrever, depois você 

vai ler aqueles livrinhos lá”. Esse é um engano sério, porque as duas aprendizagens se 

fazem ao mesmo tempo, uma não é pré-requisito da outra. Mas, por outro lado, se a 

alfabetização é uma parte constituinte da prática da leitura e da escrita, ela tem uma 

especificidade, que não pode ser desprezada. É a esse desprezo que chamo de 

“desinventar” a alfabetização. É abandonar, esquecer, desprezar a especificidade do 
processo de alfabetização. A alfabetização é algo que deveria ser ensinado de forma 

sistemática, ela não deve ficar diluída no processo de letramento. Acredito que essa é 

uma das principais causas do que vemos acontecer hoje: a precariedade do domínio 

da leitura e da escrita pelos alunos. (p. 17) 

 

 

Se, numa época, o conceito restrito designou práticas e intenções de ensino que 

desconsideravam o uso social da leitura e da escrita e seu real sentido, em outro momento, a 

defesa do letramento produziu um esvaziamento da especificidade do processo de apropriação 

do SEA, resultando em um certo desprestígio do ensino sistemático das correspondências grafo-

fônicas, bem como do ensino da ortografia (Morais, 2012).  

Conforme sinalizamos no capítulo anterior, com base nos estudos de Geraldi (2012), 

Antunes (2013), Marcushi (2008) Costa Val (2002), a concepção de língua que se adota 
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influencia nessa compreensão. Em um contexto no qual prevaleça a concepção da língua como 

expressão do pensamento, dom ou instrumento de comunicação, não caberia um entendimento 

do letramento; em contrapartida, em um contexto no qual prevaleça a concepção da língua como 

interação, o letramento é salutar posto que incide sobre o uso social das competências esperadas 

para a alfabetização.  

Em nossa pesquisa, quando questionamos professoras sobre suas concepções de 

alfabetização, houve considerável consenso: “é quando a criança está apta a ler e escrever” 

(Professora I); “é o processo de aprender a ler e escrever” (Professor II), “é um processo 

contínuo que começa com o aprender a ler e a escrever, mas que tem que se consolidadas no 

3º ano” (Professora III); As respostas revelam conhecimento sobre as especificidades do 

processo, muito embora, sinalizem o apagamento do caráter político do processo. 

No que concerne às concepções acerca do letramento, no entanto, não foi verificado o 

mesmo consenso. Duas conceituaram fazendo referência ao uso social da escrita: “é quando ele 

utiliza essa leitura , essa escrita que ele fez ou faz, é... para algum uso social, ele vai além de 

uma simples decodificação de um símbolo ou imagens” (Professora I); “tem que desenvolver 

textos com finalidades distintas,  já que estamos vivendo numa sociedade letrada, e eu entendo 

que o aluno já chega na escola com algum domínio disso” (Professora III); enquanto a terceira 

confessou demonstrou desconhecimento: “letramento é uma coisa nova, só ouço falar... vou 

até olhar no dicionário o que é letramento, sabe? Sou daquele tempo do tradicional” 

(Professora II). 

Mas qual é a implicação desses conceitos para a aula de Português? Por que, afinal, 

precisamos ter clareza do que é alfabetização e do que é letramento? Vamos a um exemplo que 

pode ilustrar a importância de entender esses conceitos em termos práticos. Ensinar a ordem 

alfabética é uma necessidade (dimensão da alfabetização), mas isso pode acontecer, por 

exemplo, a partir da organização de uma agenda telefônica com os nomes dos alunos da turma 

(dimensão do letramento) – não é necessário que, primeiro, os alunos aprendam a ordem 

alfabética para, só então, organizarem a agenda. Entretanto, não basta organizar, 

mecanicamente, essa agenda, é preciso discutir com os alunos a função social desse texto. É 

importante mostrar, inclusive, que, hoje, por causa das novas tecnologias em comunicação, usa-

se muito mais a agenda do celular do que a agenda de papel – as crianças precisam entender, 

por meio de atividades, que, assim como a língua, o uso da língua é dinâmico, que alguns tipos 

de textos vão caindo em desuso e outros vão ocupando seu lugar. (MACIEL, 2009; MORAIS, 

2012).  
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Nossa convicção é que trabalhar na perspectiva do alfabetizar letrando orienta para o 

conhecimento que empodera, que cumpre com o objetivo de, nas palavras de Antunes, garantir 

que nossos alunos assumam a palavra e, ao assumi-la, se tornem “autores de uma nova ordem 

das coisas” (2013, p. 37). 

 

4.2 Ciclo de alfabetização: Quanto tempo? Qual método? 

 

 

O regime de Ciclo nos oferece possibilidades de repensarmos os tempos escolares, de 

modo a encontrarmos formas diversificadas de abordar os conhecimentos, rumo a um 

ensino mais problematizador. Um ensino que estimule estudantes a agir na sociedade. 

(LEAL, 2012, p. 8) 

  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), ao regulamentar o Ensino Fundamental de 

nove anos, estabeleceram que, nos três anos iniciais desse nível, cabe assegurar: a) a 

alfabetização e o letramento; b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo 

o aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e demais artes, da Educação 

Física, assim como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; c) a 

continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e 

os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo, e, 

particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro. (BRASIL, DCN, p. 38-69) 

 A partir das DCN, os três primeiros anos do Ensino Fundamental foram organizados em 

um bloco pedagógico contínuo, com vistas ao desenvolvimento ininterrupto dos processos de 

alfabetização e letramento, que deveriam ter suas habilidades e competências introduzidas, 

ampliadas e consolidadas em espiral, tendo em vista a sistematização e o aprofundamento dos 

objetivos de aprendizagem. A esse período convencionou-se chamar de Ciclo de Alfabetização 

(CA).  

Com a entrada dos alunos de seis anos no Ensino Fundamental de Nove Anos, esse Ciclo 

de organizado em três anos (I, II e III) passou a atender alunos com faixa etária entre seis e oito 

anos.  

O objetivo central do CA constitui-se na garantia do direito à leitura e à escrita até o 

terceiro ano e não no terceiro ano. Partindo dessa premissa, e negando à repetência, a opção 

pelo ciclo representou a necessidade de continuar o trabalho de reflexão com os alunos que não 

demonstrassem o domínio esperado para o ano, embora estivessem em processo de construção. 
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Afinal, a complexidade do processo de alfabetização requer respeito aos diferentes tempos de 

desenvolvimento, embora, ao final do CA, a criança deva estar alfabetizada (CRUZ, 2012). 

Duas professoras admitiram a complexidade do processo de alfabetização e da aula de 

Português no CA, sob o argumento de que essa “é a base de tudo” (Professora I e Professora 

III) e que, por isso,  

É mais complexo ensinar português porque nesse momento a criança tá aprendendo... 
é mais difícil meeeesmo! É muito difícil. Você começar com esse processo de 

alfabetização, com uma criança que não tem ainda esse domínio... diferente das 

crianças que já dominam a leitura como as do quinto ano, do Ensino Médio. A criança, 

na alfabetização, precisa de mais tempo, de mais atenção do professor, sabe? Ele tem 

que tá bem instruído, bem orientado, ter mais conhecimentos de uma forma dinâmica, 

mais atraente para que a criança possa adquirir as aprendizagens, né? (Professora III) 

 

 

A fala da professora parece estar em consonância com as recomendações do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para o CA: que os professores assumam práticas educativas que 

promovam uma maior reflexão, a partir da exploração das diversas linguagens artísticas, a 

começar pela literatura, e da utilização de materiais que possam ser manuseados e explorados 

em suas características e propriedades. 

 Em contrapartida, para a professora II ensinar a disciplina de Português com foco na 

alfabetização e no letramento “é mais fácil... depois vai ficando mais difícil” já que “os 

assuntos são mais difíceis... assim: predicado verbal, predicado nominal, substantivo... essas 

coisas têm regras que a gente precisa saber” (Professora II). De acordo com suas 

considerações, demonstra acreditar que as regras dos conteúdos de gramática dos anos 

posteriores são mais complexas para serem ensinadas, pois exigem domínio de conceitos por 

parte das professoras, enquanto na alfabetização “é mais tranquilo” (Professora II), deixando 

subentendido que o ato de alfabetizar não requer conhecimentos teórico-metodológicos 

próprios e complexos. 

Apenas a professora I pensou a complexidade do CA na perspectiva do aluno, 

considerando o desafio que é apropriar-se do SEA: “Acredito que, para o aluno também, é 

muito mais difícil por que é um caminho novo, é algo que ele vai descobrir, que vai seguir por 

toda vida e a forma como ele aprender, vai definir depois, o seu caminho” (Professora I). 

Considerando o trabalho do professor, mostram-se oportunas as orientações de Cruz 

(2012) sobre o que fazer no CA: “É preciso tomar decisões básicas que envolvem questões 

relacionadas ao “o quê, “para que” e ao como ensinar articuladas ao “para quem”. Tais questões 

estão atreladas ao conteúdo, às experiências, aos planos de ensino, aos objetivos, aos 

procedimentos e aos processos avaliativos (CRUZ, 2012, p. 9). 
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Quanto à avaliação no CA, o ideal é que ela fosse compreendida em várias dimensões: 

processual, formativa e participativa, cumulativa e diagnóstica. Para tanto, os educadores 

podem valer-se de vários instrumentos e procedimentos, como destacam as DCN:  

 

Ainda que já dito em termos mais gerais, vale enfatizar que no início do Ensino 

Fundamental, atendendo às especificidades do desenvolvimento infantil, a avaliação 

deverá basear-se, sobretudo, em procedimentos de observação e registro das 

atividades dos alunos e portfólios de seus trabalhos, seguidos de acompanhamento 

contínuo e de revisão das abordagens adotadas, sempre que necessário. (BRASIL, 
DCN, p123) 

 

É importante dizer que o estabelecimento do CA não garantiu o direito de aprendizagem 

a todas as crianças. Muitas crianças concluem os três primeiros anos do Ensino Fundamental, 

como indicam os resultados da ANA mostrados no capítulo I desse estudo, sem terem atingido 

o grau de proficiência esperado para seu nível de escolaridade. Como, objetivamente, os 

resultados não sinalizaram um ganho no grau de proficiência das crianças, o tempo destinado 

ao CA continua sendo uma questão controversa. 

Entretanto, a questão da duração do Ciclo não é a única controversa no que se refere à 

alfabetização: questões de viés conceitual e também metodológico têm ocupado espaço 

importante no debate.   

De acordo com Frade (2005), desde as duas últimas décadas do século XX, a discussão 

restrita aos aspectos metodológicos da alfabetização cedeu lugar à discussão dos conceitos de 

alfabetização e letramento, com ênfase no processo de construção do conhecimento. Os 

desdobramentos dessa mudança de eixo exigiram a ampliação da discussão da didática da 

alfabetização, redimensionada em novas bases teóricas.  

 

Consciente da necessidade de se organizar para melhor ensinar, o professor não deve 

prescindir de uma direção, não deve confundir método com controle da aprendizagem, 

com ausência de teorias, com escolha rígida de um só caminho e um só material 

didático. (FRADE, 2005, p. 18) 

 

 

Soares (2016), ao se perguntar sobre as causas da persistência de tantas controvérsias 

em torno dos métodos de alfabetização ainda nos dias atuais, explica que “métodos de 

alfabetização têm sido sempre uma questão porque derivam de concepções diferentes sobre o 

objeto da alfabetização, isto é, sobre o que se ensina quando se ensina a língua escrita” (p. 25).  

Segundo Soares, o peso atribuído na alfabetização a uma ou outra faceta do processo 

representa diferenças quanto ao objeto da aprendizagem e, consequentemente, diferenças 

quanto ao que se ensina quando se ensina a língua escrita. Assim, ao assumir a faceta linguística 
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(alfabetização, propriamente dita), assume-se como objeto o sistema alfabético-ortográfico e as 

convenções da escrita. Nessas duas grandes formas de conceber o ensino da língua e sua 

aprendizagem inicial, vemos a prevalência da “representação visual da cadeia sonora da fala”, 

pois a “faceta linguística é predominante nos métodos sintéticos e analíticos” (SOARES, 2016, 

p. 28-31). 

 Quando se assume a faceta interativa, o objeto é constituído pelas habilidades para a 

compreensão e a produção de textos, desenvolvidas a partir da consideração de aspectos 

cognitivos e linguísticos, embasados na Psicologia do Desenvolvimento. Investiga-se o 

processo, que ocorre por meio das operações cognitivas envolvidas na aprendizagem e da 

identificação dos estágios pelos quais as crianças passam no processo de aquisição da língua 

escrita (SOARES, 2016). Essa faceta é a que predomina nas teorias construtivistas. 

Em contrapartida, ao adotar a faceta sociocultural, que privilegia os usos, as funções e 

os valores atribuídos à escrita em contextos socioculturais, o objeto são os eventos sociais e 

culturais que envolvem a escrita, exigindo o desenvolvimento de habilidades, competências e 

atitudes específicas, capazes de garantir a inserção em diferentes situações e contextos de uso 

da escrita. Aqui os estudos se voltam para o “contexto de práticas e usos sociais e culturais de 

leitura e escrita e sua influência nas práticas escolares de alfabetização” (SOARES, 2016, p. 

28-31). 

Vale a pena destacar o que diz Soares (2016) sobre o que explicaria o fato de os 

métodos constituírem uma questão: 

 

[...] como foi dito, as diferentes facetas da língua escrita implicam seleção de 

diferentes objetos para o processo de ensino aprendizagem, gerando controvérsias 

sobre os métodos. [...] Cada faceta da língua escrita tem gerado estudos e 

investigações sobre objetos diferentes, a partir de quadros teóricos específicos; 

multiplicam-se e diversificam-se, assim, resultados de pesquisa e quadros teóricos, e, 

consequentemente, multiplicam-se e diversificam-se também as implicações para os 

métodos de introdução da criança à língua escrita” (p. 30). 

 

Historicamente, elegeu-se uma ou outra faceta da alfabetização: os linguistas, uma; os 

psicólogos, outra; os interacionistas, uma outra. Esse não parece ser o melhor caminho. Se um 

fenômeno é reconhecidamente multifacetado, ele precisa ser considerado em sua inteireza. Por 

isso, Soares responde assim à questão dos métodos:  

 

Se reconhece e se defende que a resposta à questão dos métodos requer que se 

considere não só a aprendizagem da língua escrita como um todo, mas também a 

especificidade de cada uma de suas facetas, as diferentes implicações metodológicas 

que decorrem dos princípios e teorias que esclarecem cada uma. Assim, afirma-se que 
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a resposta à questão dos métodos é plural: há respostas, não uma resposta, e a questão 

não se resolve com um método, mas com múltiplos métodos. (SOARES, 2016, p. 35) 

 

Embora se entenda a alfabetização enquanto processo multifacetado, Soares (2016) 

defende que a aprendizagem inicial da língua escrita deva ser conduzida em sua inteireza, por 

ser essa a natureza real das várias e simultâneas competências do ler e do escrever. Por isso, ao 

pensar sobre a constituição da aula de Português no Ciclo de Alfabetização, precisamos pensar 

no que e no como a partir do para quê e do para quem. Isso implica que a discussão não deve 

centrar-se no método, mas na busca de atividades que, levando em conta as diferentes facetas, 

possam promover a aprendizagem da criança, considerando seus processos de desenvolvimento 

cognitivo, linguístico e social. Isso seria o que Soares (2016) chama de alfabetizar com método.  

Alfabetizar com método, a nosso ver, significa ir além dos jargões que marcam o 

ensino da língua nos anos iniciais, como “parto do que o aluno já conhece”, “uso uma mistura 

de métodos, sou eclética”, e compreender, na prática e de fato, que é preciso ter clareza sobre 

o para que se ensina, o que se ensina e o como se ensina. 

Desde a década de 80, as pesquisas na área da alfabetização, diante da importância da 

garantia desse aprendizado que é um direito historicamente negligenciado ou burlado (refiro-

me ao analfabetismo funcional), permitiram avanços significativos. Por exemplo, a Psicogênese 

da Língua escrita, que, a nosso ver, é um divisor de águas, pois elevou a criança à condição de 

sujeito do processo. Teberosky e Ferreiro (1985), ao concluírem suas pesquisas, constataram: 

 

Para chegar a compreender a escrita, a criança pré-escolar raciocinou 

inteligentemente, emitiu boas hipóteses a respeito de sistemas de escrita (ainda que 

não sejam boas hipóteses a respeito do nosso sistema de escrita), superou conflitos, 
buscou regularidades, outorgou significado constantemente. A coerência lógica que 

elas exigiram de si mesmas desaparece frente às exigências do docente. A percepção 

e o controle motor substituirão a necessidade de compreender; haverá uma série de 

hábitos a adquirir no lugar de um objeto para conhecer. Haverá que deixar o próprio 

saber linguístico e a própria capacidade de pensar até que logo se descubra que é 

impossível compreender um texto sem recorrer a eles (p. 290). 

 

Essas conclusões apontam um caminho, não o da identificação das hipóteses para 

classificar os alunos em uma classe, mas um caminho para a reflexão, para a compreensão do 

processo. Entender que a criança pensa sobre a escrita significa conceber o ponto de partida 

para o processo de apropriação do SEA, ou seja, entender o que precisa ser assumido como 

objeto de conhecimento num dado momento. Teberosky e Ferreiro retomam ideias centrais dos 

estudos de Piaget e Vigotsky: o conhecimento se constrói na ação do sujeito sobre o objeto, e o 

homem se produz na e pela linguagem, ou seja, na interação com outros.  
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Os estudos sobre Letramento igualmente vêm influenciando os saberes sobre o ensino 

de língua materna no Ciclo de Alfabetização, com destaque para o trabalho de Magda Soares, 

que defende a importância de um trabalho metodológico sistemático, sistematizado, intencional 

e claro voltado para a apropriação do Sistema de Escrita Alfabético-ortográfico, sem que se 

percam as outras facetas do processo.  Isso é o que esperamos que a aula de português garanta!  

4.3 A formação continuada de professores alfabetizadores: um olhar para o PNAIC 

Considerada como uma via alternativa de acesso à melhoria da qualidade do ensino, a 

formação continuada de professores tem ganhado notoriedade nos últimos anos. Nesse 

contexto, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos no sentido de favorecer a construção de 

políticas públicas que venham de fato reverter os indicadores de desempenho dos alunos (como 

os apontados pela ANA e analisados no 2o capítulo deste trabalho). Um dos caminhos apontados 

é a formação continuada de professores (GATTI, 2003).  

Em 2012, o Ministério da Educação instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC. Governo Federal, Estados e Municípios assumiram um pacto formal 

voltado para assegurar a alfabetização de todas as crianças brasileiras até os oito anos de idade, 

ao final do 3º ano do ensino fundamental. Com base no  artigo 5º da Portaria nº 867, de 4 de 

julho de 2012, são destacados três objetivos do PNAIC:  

 

I – garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino 

fundamental; II – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

e III – contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores. 

 

 No intuito de alcançar esses objetivos, o MEC disponibilizou um conjunto de 

materiais e referenciais pedagógicos e curriculares. As ações do Programa têm como alicerce 

quatro grandes eixos de atuação: de formação continuada de professores alfabetizadores, de 

materiais didáticos e pedagógicos, de avaliações e de gestão, controle e mobilidade social. 

Vejamos o que prioriza cada eixo: 

a) O eixo de formação continuada de professores alfabetizadores do PNAIC constitui-se 

no carro chefe do programa. Há, inclusive, quem se refira ao PNAIC apenas como uma 

política pública de formação de professores. Nessas formações, são realizados cursos 

presenciais, com carga horária de 120 horas por ano, portanto, de longa duração. Com 

uma metodologia que envolve  estudos e atividades práticas, a formação é desenvolvida 

por  orientadores de estudo que, por sua vez, são professores das redes municipais que 
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fizeram um curso específico, ministrado por professores de universidades públicas. Os 

encontros ocorrem no município e, portanto, devem considerar as  realidades locais, o 

que dá uma certa autonomia na gestão das formações.  

b) O eixo de materiais didáticos e pedagógicos é constituído por conjuntos de materiais 

específicos para a alfabetização: livros didáticos, obras pedagógicas complementares, 

jogos pedagógicos de apoio à alfabetização, obras de referência, de literatura e de 

pesquisa.   

c) O eixo de avaliações orienta o professor a inserir os resultados da Provinha Brasil, 

instrumento de natureza diagnóstica, que é aplicada no início e no final do 2o ano, em  

um sistema informatizado; essa “provinha” favorece o monitoramento da 

aprendizagem. Já, ao final do 3o ano, a escola é instruída a aplicar a ANA, avaliação 

elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

cujo objetivo é aferir o nível de alfabetização alcançado ao final do ciclo; esse sistema 

de avaliações possibilitaria às redes implementar medidas e políticas corretivas 

(BRASIL, 2013, p. 13).  

d) O eixo gestão, controle e mobilidade social contempla quatro instâncias: um comitê 

gestor nacional, uma coordenação institucional, uma coordenação estadual e uma 

coordenação municipal. No contexto desse eixo, destaca-se a importância do sistema de 

Sistema de Monitoramento do PNAIC, SisPacto, e a ênfase do MEC no fortalecimento 

dos conselhos de educação. 

 

Entender o PNAIC e abordá-lo nessa pesquisa se mostrou uma ação necessária, pois 

duas das professoras sujeitos da pesquisa integram o Programa desde 2013. As duas, como já 

foi assinalado, apontaram o PNAIC como influenciador de suas práticas em sala de aula: “A 

gente tá sempre em aprendizado... Eu aprendi muito com o pessoal do Pacto” (Professora I). 

Nos cadernos de formação do PNAIC, são abordadas questões de temáticas variadas, 

que interessam ao professor do Ciclo de Alfabetização: a apropriação do SEA, o currículo, a 

rotina, o planejamento, a ludicidade, a literatura, dentre outras.  

Nós tivemos a oportunidade de atuar na formação do PNAIC, entre 2014 e 2016, como 

orientadora de estudos dos professores do ano 1. Em nossa avaliação, o PNAIC foi fundamental 

para que boa parte dos professores compreendesse a teoria como ferramenta essencial para a 

construção de novas práticas em sala de aula.  
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5. A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DA ESCOLA 

ESPERANÇA  -  ANÁLISE DOS DADOS 

 

[...] Afinal o palácio ficou pronto.  Tecer era tudo o que fazia [...] 

 Tecer era tudo o que queria fazer. 

  Marina Colasanti 

 

 

 Há uma expectativa quanto ao instante em que a tessitura toma forma em nuances de 

cores e tons. Seja uma rede, um tapete, um tecido, é distinto o momento em que essa tessitura 

se materializa! Chegamos a ele... 

 Neste capítulo, apresentamos a análise das aulas de Língua Portuguesa da Escola 

Esperança. Para dar sustentabilidade às discussões, optamos por, inicialmente, apresentar 

pontos que interferem na operacionalização da aula e, só, a partir de então, descortinarmos a 

concretude dela. 

 Esperamos que os dados coletados e a análise propiciem informações relevantes para 

traçar um panorama da aula de português no Ciclo de Alfabetização na escola, e que possam 

contribuir, de alguma maneira, para uma melhor identificação dos obstáculos, das fragilidades 

e dos méritos do trabalho com as práticas de alfabetização e de letramento empreendidas. 

 

5.1 A organização do tempo escolar na Escola Esperança 

 

 O tempo destinado à aula de português é um aspecto importante a ser destacado. As 

professoras alfabetizadoras precisam de tempo para o ensino sistemático das habilidades de 

leitura e escrita, já que as crianças necessitam de atividades que permitam a elas se apropriarem 

do sistema de escrita alfabético, considerando os usos sociais desse sistema.  

De um modo geral, no Ciclo de Alfabetização, não é comum uma organização pré-

estabelecida do tempo escolar a ser dedicado a cada componente curricular, a não ser quando 

esse ensino é realizado por professores diferentes. No entanto, a realidade da Escola Esperança 

é distinta – apenas as aulas dos componentes Educação Física e Ensino Religioso são 

ministradas por professores diferentes. Seguindo orientação da Secretaria de Educação, foi 

instituído um horário semanal com tempos definidos para cada disciplina em determinados dias 

da semana: 
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Figura 5. Quadro de horário para organização do tempo semanal destinado ao trabalho com 

componentes curriculares do Ciclo de Alfabetização 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

13:00-15:30 

 

PORTUGUÊS 

 

 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA 

 

PORTUGUÊS 

 

 

ARTES /  

MATEMÁTICA 

 

15:30-15:45 LANCHE     -     MOMENTO DE RECREAÇÃO 

 

15:45-17:00 

ED. FÍSICA 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS 

NATURAIS 

CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

HISTÓRIA 

ENSINO 

RELIGIOSO 

CIÊNCIAS 

SOCIAIS  

GEOGRAFIA 

CULTO 

Fonte: Fornecido pela coordenação pedagógica da Escola Esperança 

 

Nesse contexto, temos uma carga horária de 7,5 horas semanais para as aulas de 

português no Ciclo. Para a Professora II, “essa organização não é a ideal, porque apenas três 

dias de aula de português não são suficientes”. Ela revela que não segue à risca essa proposta, 

já que sempre extrapola o tempo, quando trabalha com português: “português é o que mais 

precisa, então, às vezes, eu mudo” (Professora II). Já as professoras I e III avaliam essa 

organização ideal. A primeira diz que trabalha de forma interdisciplinar: “a gente pode utilizar 

parte das outras disciplinas pra completar a parte de língua portuguesa” (Professora I). A 

Professora III segue a mesma direção e justifica: “eu me aproveito dos textos de história, 

geografia e ciências para estudar a língua portuguesa, tentando aí fazer uma ligação entre 

uma disciplina e outra” (Professora III). Segundo ela, “o horário já prioriza os componentes 

curriculares de matemática e português (os dois somam 12h das 20h semanais), e adverte: “os 

conteúdos de História, Geografia e Ciências também precisam ser estudados” (Professora III). 

Durante as observações das aulas, constatamos que as professoras seguiam a organização dos 

tempos de aula, embora mantivessem o princípio da flexibilidade, inclusive a Professora II.  

Tomando como referência os resultados de uma pesquisa realizada sobre as práticas 

de nove professoras do 1o ano do Ensino Fundamental da rede pública de Recife (Albuquerque, 

Morais, Ferreira, 2008),  Morais (2012) afirma ser surpreendente o fato de as professoras 

dividirem o tempo semanal das aulas entre as disciplinas curriculares (português, matemática, 

ciências, estudos sociais, artes) no Ciclo de Alfabetização. É mesmo surpreendente que, em 

uma etapa da escolarização nomeada “Ciclo de Alfabetização”, que o SEA não seja objeto 

diário de estudo sistemático. Morais (2012) alerta: 
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Isso nos parece absurdo e perigoso, e  o nosso espanto não tem a ver apenas com a 

provável incompreensão de que, quando se lê ou se escreve um texto ou exercícios de 

outras áreas do currículo, também se está fazendo atividades de linguagem. Nossa 

reinvindicação é outra e mais específica: pensamos que cada dia, de segunda a sexta-

feira, nas aulas dos anos de alfabetização é necessário que os alunos tenham atividades 

de reflexão sobre palavras voltadas ao aprendizado do SEA (ou, depois do primeiro 

ano, à aprendizagem da norma ortográfica) e que, também a cada dia, de segunda a 

sexta-feira, participem de atividades de leitura e/ou produção de textos que não foram 

escritos para ensinar o SEA. (MORAIS, 2012, p. 122)  

 

 

E isso não significa que as crianças não devam interagir com textos característicos de 

diferentes áreas do conhecimento, afinal, como bem advertiu a Professora III, “os conteúdos de 

História, Geografia e Ciências também precisam ser estudados”. A organização do processo 

de ensino-aprendizagem por meio de projetos temáticos, por exemplo, supõe uma forma 

diferenciada de produção, apropriação e socialização de conhecimentos, no qual os limites entre 

as áreas curriculares se tornam menos relevantes. Entretanto, para que o trabalho com o SEA 

aconteça produtivamente nesse modo de organizar o ensino-aprendizagem no 1o ano, ao 

selecionar os textos, o professor deverá considerar como critério central que parte deles deverá 

conter palavras, vocabulário e sintaxe com os quais as crianças já estejam familiarizadas; outra 

parte dos textos selecionados deverá apresentar novos desafios linguísticos para elas.  

Embora já tenhamos deixado claro que nosso objeto de pesquisa é a aula de português, 

construímos um quadro para ilustrar algumas “habilidades” relacionadas à disciplina de 

português, trabalhadas (mas não objetivadas!) em outros componentes curriculares pelas 

professoras, no intuito de entender o que elas destacaram como prática interdisciplinar. 

Quadro 10. Trabalhando português em outras disciplinas  

Professora 

 

Componente 

Curricular 

   Conteúdo Metodologia ou 

recurso didático 

Habilidade de Português  

 

 

Professora I 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

Trajeto 

Passeio de 

Matema – 

Proposta de 

Alfabetização 

Matemática 

Escrever um bilhete, 

explicando a Matema, o 

trajeto de sua casa para a 

escola; 

 

Professora II 

 

Matemática 

Problemas 

envolvendo 

adição 

Leitura dos 

enunciados dos 

problemas.  

Ler enunciados, 

localizando informações 

explícitas. 

 

 

Professora III 

 

Ciências da 

Natureza 

 

Meios de 

Transporte 

Produção de 

Cartaz e 

Apresentação 

Oral de Pesquisa 

em cartaz 

 

Produzir cartaz 

informativo e apresentá-lo 

para turma. 

Fonte: Diário de campo das pesquisadoras 
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 Assumindo as ideias de Morais (2012), esclarecemos que, do nosso ponto de vista, 

nessas aulas de outros componentes curriculares, as habilidades de linguagem são utilizadas, 

mas seu ensino não foi planejado intencionalmente e de maneira sistemática, como se espera 

no ensino de português a ser desenvolvido no Ciclo de Alfabetização. 

 

5.2  O planejamento da aula de português no Ciclo de Alfabetização 

  

A aula é o lugar onde muitos movimentos se cruzam, se interpenetram. Nela, dialogam 

orientações, concepções, ideologias e fazeres que constituem o currículo em seus vários níveis, 

como esclarecem Moreira e Silva (1997). Assim, antes de qualquer consideração específica 

sobre a aula de português desenvolvida pelos professores (currículo real), é interessante 

esclarecer o ponto de onde os professores partem até chegar à aula propriamente dita. Essa 

lógica é justificável, porque há orientações organizacionais de caráter legal e formal que 

encaminham o fazer da aula (currículo formal), ainda que não objetivemos analisar esses 

documentos ou pressupostos, mas apresentá-los no intuito de situar o leitor no contexto da 

escola. 

Os documentos que servem como base para a organização do currículo da Escola 

Esperança são, segundo a coordenadora pedagógica: o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Escola, o diagnóstico inicial, o Projeto “temático anual” e os indicadores de aprendizagem do 

e-pólis. Todavia, as professoras mencionam apenas os três últimos, e apenas a Professora I 

acrescenta a estes as orientações do Pacto Bahia. Faremos uma breve apresentação desses 

documentos. 

• PPP: é um documento que define a identidade escolar. Traça todo o perfil da escola e 

define objetivos, estabelece metas e ações do trabalho pedagógico. Apresenta em suas 

diretrizes os saberes por área de conhecimento: a aula de português integra a área de 

Expressão, Estética, Língua e Literatura, e institui como principais saberes a serem 

desenvolvidos: aquisição do SEA; identificação e diferenciação das tipologias textuais 

e suas respectivas funções; entendimento de que a leitura e a escrita são práticas 

complementares; expressão em diversas formas de linguagem. A avaliação é definida 

como processo diagnóstico, investigativo, prognóstico e participativo, “onde a tônica é 

fazer e refazer, planejar e re-planejar” (PPP, p. 66). Em anexo, o documento 

disponibiliza os indicadores do processo de ensino-aprendizagem do e-pólis. 
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• Indicadores do Sistema e-pólis: O e-pólis é um software de registro de informações 

relativo às atividades e frequência de informações dos alunos da rede municipal – as 

professoras o definem como “caderneta eletrônica”. Nela, estão listados indicadores de 

aprendizagem para que os professores avaliem cada aluno trimestralmente. 

• Projeto Temático Anual: projeto criado no coletivo escolar com uma temática 

considerada importante, a ser trabalhado durante o ano letivo em todos os componentes 

curriculares de forma transversal. Nos últimos três, os projetos temáticos assumem os 

temas da Campanha da Fraternidade: em 2016, “Casa comum, nossa responsabilidade”; 

em 2017, “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”; em 2018, “Fraternidade 

e superação da violência”.  

• Orientações do Pacto Bahia / PNAIC: correspondem às orientações ou discussões 

realizadas nas formações do Pacto/PNAIC, com destaque para a utilização da Proposta 

Didática Alfabetizar Letrando – PDAL, do Pacto Bahia (trataremos dela mais à frente) 

e de seus materiais. 

 

De um modo geral, observamos nos planejamentos uma compilação dos indicadores de 

aprendizagem que integram o e-pólis. As professoras II e III, por exemplo, não têm cópias de 

seus planejamentos anual e trimestral na sala de aula; elas esclarecem que o planejamento da 

aula é realizado todos os dias, mas não de forma escrita e formalizada. A Professora III, numa 

conversa sobre os planejamentos, socializou uma cópia dos indicadores de aprendizagem do e-

pólis, onde se encontravam destacados em amarelo os conhecimentos que buscaria desenvolver 

ao longo do ano.  

 

Figura 6. “Planejamento” anual da Professora III  
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      Fonte: Material cedido pela Professora  

 

Observe-se que, nos indicadores, os conhecimentos são misturados com procedimentos 

metodológicos. A Professora III seleciona, entre os gêneros sugeridos, que são, 

equivocadamente, chamados de tipologias textuais no documento, listas, fábulas, poesias, 

tirinhas etc., isto é, ela seleciona conhecimentos que serão trabalhados. Entretanto, logo a 

seguir, o documento sugere a realização de “atividades de fixação para utilização desses 

suportes no cotidiano” (figura 6), que a ver com procedimentos metodológicos. A sugestão de 

atividades de fixação, prática recorrente no bojo da abordagem transmissiva, de viés 

metalinguístico, acende uma luz amarela para o que Costa Val (2002) alertara: é o velho 

travestido de roupagem nova. A parte nova é a presença dos gêneros; a parte velha é que os 
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gêneros são abordados como, tradicionalmente, são abordados os conhecimentos gramaticais: 

do conceito para o exemplo, do exemplo para os exercícios de fixação. Em um contexto como 

esse, são comuns em sala de aula, por exemplo, atividades que pedem aos alunos para identificar 

e nomear gêneros textuais.  

A Professora II apresentou uma lista de tópicos gramaticais e outra com páginas do livro 

didático da coleção “Eu gosto”, usada com recorrência por ela. 

 

Figura 7. “Planejamento” anual da Professora II 

 
Fonte: Documento cedido pela Professora 

 

No “planejamento” da Professora II, fica evidente a preferência dela pelos conteúdos 

gramaticais e de ortografia. A seleção das páginas do LD reforça nossa avaliação: apenas as 

páginas 63-64, 68-74, 81-83, 93-101 são portadoras de textos e atividades a partir desses textos. 

O viés metalinguístico fica também bem evidente na lista: classificação de substantivos em 

próprios e comuns, de artigos em definidos e indefinidos. Isso contraria o que defende Franchi 

(1997), que citamos no capítulo 3 deste trabalho: “Todas as primeiras séries da vida escolar 

deveriam estar voltadas, prioritariamente, para as atividades linguística e epilinguística” (p. 32).   

A professora I forneceu os planejamentos, que se encontram afixados no seu caderno, 

juntamente com os planejamentos de aula construídos semanalmente. Para ela, essa é uma 

prática de que não abre mão, mesmo quando não dispõe de um tempo na escola: “faço em casa 
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mesmo, como já tenho o do trimestre, só organizo roteiros... sabe..?! ...uma rotina, que dê para 

organizar tudo na semana, certinho! Uma sequência didática, gosto de trabalhar assim, com 

sequências”  (Professora I). 

 

Figura 8. Planejamento trimestral da Professora I 

 
Fonte: Documento cedido pela Professora  

 

O planejamento da Professora I traz os objetos de conhecimento, os objetivos e os 

procedimentos e recursos metodológicos e contempla três dos quatro eixos de ensino do Ciclo 

de Alfabetização: análise linguística (por ser um planejamento para o 1o ano, o foco, a nosso 

ver, acertadamente, recai sobre o SEA), oralidade e leitura (com a definição das habilidades 

que serão trabalhadas). O eixo da produção textual não é contemplado nem mesmo no 

planejamento anual da Professora II, o que se explica pela crença da maioria dos professores 

dos anos iniciais de que, primeiro, é preciso que os alunos se apropriem dos SEA, para, depois, 

começar a produzir textos. Neste estudo, defendemos que, ao mesmo tempo em que se 

apropriam do SEA, as crianças podem ir construindo um conhecimento sobre o funcionamento 

e a organização composicional e linguística do texto escrito.  

Numa entrevista com a coordenadora pedagógica e nas conversas com as professoras, 

elas informaram que o planejamento só acontece após a Semana Pedagógica, quando se 
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analisam os diagnósticos dos alunos, realizados no ano anterior, e se planeja o diagnóstico 

inicial de leitura e escrita: 

a gente faz um estudo, onde a gente pega os pontos principais do diagnóstico final do 

ano anterior, avalia um pouco, e pensa como vai ser feita a semana de acolhida e o 

diagnóstico inicial de leitura e escrita; faz o planejamento desse diagnóstico; depois 

do diagnóstico feito, a gente conversa de novo e faz o planejamento de curso, do 

trimestre e, cada professor faz o de aula”. (Coordenadora Pedagógica da Escola 

Esperança) 

 

 
Figura 9. Diagnósticos de Escrita de um mesmo aluno, realizados pelas Professoras  II, em 2017, e pela 

Professora III em 2018 

 
      Fonte: Material cedido pela Professora  

 

 

  

 

 



 
 

90 
 

Figura 10. Diagnóstico inicial realizado pela Professora I, em 2018 

 
                                              Fonte: Material cedido pela Professora 

  

 A realização do diagnóstico inicial está prevista no PPP da Escola, nos cadernos de 

estudos do PNAIC, nas orientações da Secretaria de Educação do Município e encontra respaldo 

nos estudos sobre alfabetização e ensino de língua materna. No nosso entendimento, essa é uma 

ação muito positiva empreendida pela Escola Esperança, um dos fatores que também pode 

explicar resultados melhores do que de outras escolas.  

A partir dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1985), Morais (2013) e Soares (2016)  e 

das contribuições de Vigotsky, entendemos que devemos conhecer, entender o que as crianças 

sabem. Só a partir daí, teremos embasamento para propor situações de aprendizagem 

desafiadoras, que sejam “pontes” entre os conhecimentos que elas já têm e os que precisam 

desenvolver. Não se trata apenas de diagnosticar o nível de escrita e classificar as crianças de 

acordo com esses níveis, mas monitorar, acompanhar e propor ações voltadas para o avanço 

contínuo deles rumo à consolidação da base alfabética ortográfica. 

Como a Professora I, em seu planejamento e em suas aulas, usa o material didático da 

Proposta Didática Alfabetizar Letrando (PDAL), uma política pública voltada para a 
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alfabetização, chamada de Pacto Bahia, instituída como resposta aos resultados insatisfatórios 

que analisamos nesta pesquisa, no âmbito do Programa Estadual de Educação, consideramos 

importante analisá-lo, ainda que brevemente. Esse programa compreende formação de 

professores, disponibilização de material didático e de livros de literatura e o estabelecimento 

de uma rotina didática nas aulas de Português.  

Atualmente, essa política encontra-se integrada, no estado da Bahia, às ações formativas 

do PNAIC, voltada para os professores do 1o ano.  Focaremos nossa análise nos seguintes 

elementos: material didático (livro do aluno e manual do professor) e rotina didática, por 

interferirem diretamente no planejamento e na aula de português do 1º ano na Escola Esperança.  

No Manual do Professor (MP), a proposta didática para alfabetizar letrando é assim 

descrita: 

Apresentamos aqui uma proposta didática para alfabetizar na perspectiva do 

letramento. Optamos por utilizar os dois termos, alfabetizar e letrar, para não deixar 

dúvidas sobre o nosso propósito didático. No entanto, não temos dúvidas de que 

devemos conceber a alfabetização e o letramento como dois processos de ensino e 

aprendizagem diferentes, porém simultâneos e inseparáveis. (SIMONETI, 2011, p. 

11) 

 

No MP, a obra mostra-se perfeitamente alinhada à perspectiva teórica de Magda Soares, 

que compreende a alfabetização e o letramento como processos distintos e indissociáveis. Cabe 

analisar se, no livro do aluno, a obra propõe atividades coerentes com o que anuncia e defende 

no MP.  

A proposta de alfabetizar letrando da PDAL é sintetizada no esquema a seguir.  
 

Figura 11. Esquema didático da Proposta Didática para Alfabetizar Letrando - PDAL 

 

Fonte: Extraído da Proposta Didática Alfabetizar Letrando, p17. 
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As atividades de letramento e de alfabetização, segundo o MP, são tomadas em situações 

práticas de oralidade e escrita situadas na cultura letrada, para, a partir de uma análise sobre a 

língua, com foco em sua estrutura e na consciência fonológica, propiciar atividades 

alimentadoras (mais ligadas ao uso social) e estruturantes (designando aspectos puramente 

linguísticos). É importante esclarecer que esse material fez parte das ações do Eixo 

Alfabetização do PAIC no Ceará em 2004. A proposta organiza a rotina didática da aula de 

português no 1º ano em três dias, organizados em cinco tempos diários: 1) tempo para gostar 

de ler, 2) roda de leitura e oralidade, 3) Lendo e compreendendo, 4) Aquisição da escrita e 5) 

tempo Escrevendo do seu jeito. Segundo informações do MP, as atividades realizadas em cada 

tempo objetivam a interação com os diferentes suportes e gêneros textuais nas práticas de leitura 

e oralidade, o desenvolvimento da fala, a leitura com compreensão e enquanto prática social, a 

apropriação do SEA e a escrita espontânea.  

Os cadernos dos alunos estão organizados em etapas bimestrais chamadas de fase (1ª 

fase, 2ª fase, 3ª fase e 4ª fase) e são acompanhados de dois outros cadernos, um de fichas, com 

gravuras e cartelas, e outro que se organiza em torno do personagem “Lobo”, intitulado 

“Parece... mas não é!”. Para o professor, são disponibilizados esses mesmos cadernos, mais a 

PDAL, com as rotinas didáticas diárias de cada semana, cada mês e cada bimestre já prescritas, 

um kit de livros de literatura de escritores regionais, além de  um conjunto de cartazes com 

alfabeto (2), calendário (1) e textos diversos para serem trabalhados com os alunos. 
 

Figura 12. Material da Proposta Didática Alfabetizar Letrando para o Aluno e para o Professor 

 

 

 

 

Figura 7. Material da Proposta Didática Alfabetizar Letrando para o professor 

 
 A 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografias do acervo das pesquisadoras 
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Todos os materiais são utilizados de acordo com as rotinas diárias pré-estabelecidas. 

Como esse processo é planejado e como é a utilização do livro didático pelo aluno? Na PDAL, 

o professor tem o planejamento dos tempos a partir da exposição do objetivo didático voltado 

para o que se vai ensinar e não diretamente o para quê, e a orientação didática designando o 

como se deve ensinar e os recursos a serem utilizados em cada tempo, antes da atividade 

seguinte que será realizada pelo aluno no LD, como se pode apreender pela observação da figura 

13. As atividades da rotina didática da 2a etapa, 7a semana, 1o dia, foram escolhidas 

aleatoriamente. 

 

Figura 13.  Rotina da PDAL - Parte I  

 
Fonte: Extraído da PDAL, p13. 
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A rotina se inicia com a seção “Tempo para gostar de ler”. O professor deve selecionar, 

segundo o MP, um texto qualquer, pode ser “histórias, poesias, parlendas, músicas, bilhetes, e-

mails, cartas, receitas, listas” (MP, p. 24) para ler para a turma. Sob o pretexto de inserir o aluno, 

como leitor, na cultura escrita, o texto deve ser lido, sem que se proponha, a partir dele, qualquer 

atividade didática: “(…) ler por prazer, ler o quiser para desenvolver o hábito de leitura” (MP, 

p. 24). Vamos criticar, a partir de Dalvi (2017), esse tipo de proposta. A pesquisadora da UFES 

pergunta: “Qual é o nosso problema em assumir que tudo o que acontece na escola tem, sim, 

uma finalidade pedagógica (que não é sinônimo de finalidade restritiva)?”. Ainda podemos 

recorrer a Soares (2011, p. 20), para quem 
 

 

não há como ter escola sem escolarização de conhecimentos, saberes, artes: o 

surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição de “saberes 

escolares”, que se corporificam e se formalizam em currículos, matérias e disciplinas, 

programas, metodologias, tudo isso exigido pela invenção, responsável pela criação 
da escola, de um espaço de ensino e de um tempo de aprendizagem.  

 
 

Não bastassem os argumentos de Dalvi e Soares, é possível ainda questionar a leitura 

de um texto pertencente a qualquer gênero por prazer: é possível mesmo desenvolver o prazer 

pela leitura lendo um bilhete ou uma lista? 

A segunda seção da rotina é “roda de leitura e oralidade”. As orientações didáticas para 

o professor sugerem que o objetivo é promover o desenvolvimento da fluência leitora e da 

capacidade de decodificação. Em fase de apropriação do SEA, atividades como as propostas 

são importantes. Entretanto, não identificamos pontos que favoreçam o desenvolvimento das 

habilidades orais das crianças. 

Lisboa (2017) defende que, assim como a alfabetização, o trabalho com a oralidade 

envolve múltiplas facetas: as práticas de oralização, o trabalho com os textos da tradição oral, 

a exploração da relação entre a oralidade e a escrita, o trabalho com a variação linguística e o 

trabalho com os gêneros orais públicos. Em nossa avaliação, a seção “roda de leitura e 

oralidade”, por sua configuração, que se repete ao longo da PDAL, dificilmente vai conseguir 

propor atividades além de conversas sobre o texto lido, o que a remeteria tão somente às práticas 

de oralização. 

A terceira seção, “Lendo e compreendendo”, chama a atenção, sobretudo, pela falta de 

questões que explorem a dimensão da produção de sentido da prática de leitura. Mais uma vez, 

o foco é a dimensão da decodificação, pois, na questão 1, os alunos são convidados a fazer a 

correspondência entre as partes de um mesmo texto em portadores diferentes: onde está a 

compreensão? 
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Ler com compreensão implica uma série de ações por parte do leitor: localizar 

informações explícitas, produzir inferências, identificar o assunto do texto, refletir sobre os 

efeitos de sentido decorrentes do uso de um determinado recurso linguístico, relacionar 

informações do texto com informações que fazem parte de seu conhecimento de mundo, 

identificar a função social do texto, dentre outras – por isso, ler é uma atividade complexa. A 

quarta seção, “Aquisição da escrita”, em nossa avaliação, é coerente com o que é declarado no 

MP (p. 20). O objetivo dela é promover 
 

A apropriação do sistema alfabético, levando o aluno a compreender o que e como a 

escrita representa, ou seja, são atividades estruturantes, controladas didaticamente 

com o foco de reflexão metalinguística: análise estrutural e fonológica das unidades 
linguísticas, em especial das palavras.  
 

 

A única questão da seção pede aos alunos que identifiquem o número de sílabas de 

algumas palavras, o que colabora para o desenvolvimento da consciência fonológica, além de 

trabalhar com a concepção de sílaba (saber metalinguístico). 

Figura 14. Rotina  PDAL – Parte II  

 

Fonte: Extraído da PDAL, p13 
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A última seção, “Escrevendo do seu jeito”, segundo MP, objetiva criar condições para 

que o professor identifique as hipóteses de escrita dos alunos, a partir da escrita espontânea de 

palavras. Não vemos razão para a criação dessa seção, pois, como o próprio MP (p. 20) admite: 

“Deixamos claro que a escrita espontânea do aluno é também atividade de aquisição da escrita”. 

A PDAL se anuncia como uma proposta didática para alfabetizar letrando.  Entretanto, 

o “o quê” ensinar está centrado tão somente nos conhecimentos linguísticos voltados à 

apropriação do SEA (o para quê). Avaliamos que o LD não apresenta uma proposta com essa 

característica, pois, em momento algum, os usos sociais da escrita foram abordados nas 

atividades. Ao contrário, eles foram ignorados, desconsiderados. Não se propõe uma atividade 

de uso situado da língua. 

Na Manual do Professor, a autora não apresenta a concepção de língua com a qual a 

PDAL vai trabalhar. Pelas características das atividades, infere-se que o trabalho se sustenta na 

concepção de língua como código e instrumento de comunicação. 

As professoras gostam da proposta, principalmente, por ela indicar, segundo elas, o 

como fazer, embora reconheçam seu caráter pouco flexível. A PDAL é bastante usada em sala: 

das quatro aulas de Português que observamos, o LD foi utilizado em três.  

 

5.3 Aula de português no ciclo de alfabetização: o que dizem e o que fazem as professoras? 

 

 
 

Nesta seção, apresentamos nossas reflexões sobre as aulas de Português das professoras 

sujeitos da pesquisa, a partir do diálogo entre as entrevistas (o que dizem?), as observações e o 

uso do Livro didático (O que fazem? Como fazem?), buscando centrar nossa atenção nos 

objetos de conhecimento, objetivos e nos encaminhamentos metodológicos de cada aula 

realizada. A intenção é entender a aula em suas singularidades.  

Cada uma das três subseções tem como título um recorte da fala das respectivas 

professoras acerca do “fazer” a aula de Português. Também optamos por trazer, agora, por 

professora, as informações sobre a formação e a experiência de cada docente. 
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5.3.1 “vai além do ler e escrever, do codificar e decodificar, é saber que no contexto social 

que a criança vive, vai ter alguma finalidade”10 (Professora I) 

A fala da professora I destacada no título da subseção deixa subentendida uma 

preocupação em garantir nas aulas de Português, além de habilidades de leitura e escrita, um 

destaque para a finalidade social do que é estudado, já que, segundo a Professora I “não se trata 

de uma simples reprodução aleatória sem sentido”.  

A Professora I faz questão de enfatizar os aspectos linguísticos do processo, embora 

sempre ressalte a necessidade de ir além dessa aprendizagem, rumo à reflexão sobre a utilidade 

desse aprendizado na vida cotidiana do aluno. Segundo ela, o destaque destinado à apropriação 

do SEA é uma orientação das formações das quais tem participado (PNAIC/ Pacto Bahia11) e 

de um entendimento próprio, construído ao longo dos 25 anos de exercício profissional na 

alfabetização. No nosso entendimento, a Professora I tem razão em suas considerações: ela é 

uma daquelas docentes que, mesmo sendo receptiva ao letramento, combate a “desinvenção” 

da alfabetização. 

Ao definir língua com a palavra “comunicação”, ela evidencia, em seu discurso, a 

importância do caráter utilitário, instrumental da língua. Geraldi (2014) esclarece que aquele 

que compreende a língua como ato comunicativo, acredita que “a língua constitui-se em um 

código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor 

certa mensagem” (p. 41). As palavras da professora autorizam nossa interpretação: “Acredito 

que seja a dificuldade inicial de perceber como é que é feito a escrita e a leitura das palavras, 

o código mesmo, para depois é... ver todo o sentido que essas palavras podem gerar, criando 

textos”.   

A rotina inicial diária desenvolvida pela Professora I foi idêntica em todas as aulas 

observadas: oração, cântico e coreografia de uma música infantil; registro colaborativo do 

calendário, leitura de um episódio da “Bíblia da criança”; comentários sobre o ensinamento 

moral, a partir do texto bíblico lido.  

A seguir, analisamos dez aulas de português de cada professora, começando pela análise 

das aulas da Professora I. 

 
10 Resposta da Professora I à pergunta oito da entrevista, sobre o que ensina nas aulas de Língua Portuguesa no 

Ciclo de Alfabetização. 

11 Na Bahia, o Pacto Nacional na Idade Certa (PNAIC) dividiu espaço com o um programa que já vinha sendo  

desenvolvido pelo Estado (Pacto Bahia) nos  primeiros anos do Ciclo de Alfabetização, voltado ao 

desenvolvimento da Base Alfabética, ao estabelecimento de uma rotina didática, e a disponibilização de materiais 

para o aluno e professor no componente curricular Língua Portuguesa. Por um tempo, os dois ministraram 

formações com  professores isoladamente, depois realizaram uma integração que remonta a atualidade. 
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1a AULA 

 

A Professora utilizou a PDAL (MP, p. 227; LA, p. 53). Ela  iniciou retomando a aula 

anterior do componente Ciências da Natureza, sobre o tema “animais em extinção”, destacando 

o “lobo-guará”.  

Em seguida, seguindo as orientações da PDAL (LA, p. 53), convidou os alunos a 

produzirem coletivamente um texto sobre animais em extinção e assumiu, no quadro, o papel 

de escriba (embora a produção textual não tenha aparecido em seu planejamento, na prática, o 

eixo se faz presente). A professora provocou os alunos com algumas perguntas: “quais são 

animais em extinção?”, “por que alguns animais estão em extinção?”, “o que a gente pode fazer 

para evitar a extinção dos animais?”. A professora registrava as respostas das crianças, cuidando 

ela mesma da organização sintática e da pontuação do texto, que ficou assim: “Os animais 

estão em extinção, pois os caçadores estão matando, maltratando, vendendo e eles estão 

desaparecendo. Nós precisamos cuidar da natureza e dos animais”. 

 

Figura 15. Livro do Aluno, PDAL, atividade realizada pela Professora I 

 

Fonte: Extraído do Livro do Aluno do Material da PDAL 

 

Observe-se que a instrução para produzir o texto é a única atividade da seção “Lendo e 

compreendendo”. Entretanto, o mais revelador sobre a despreocupação da PDAL com os usos 

sociais da língua está no enunciado da atividade: “Produza com sua turma um texto sobre 
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animais em extinção”. A proposta não indica o gênero textual, assim como não esclarece para 

quem e para que o aluno vai escrever. Que papel o aluno deve assumir nessa interação? De um 

poeta que quer expressar os perigos da extinção, de um narrador que quer contar uma historieta 

envolvendo animais em extinção, de um jornalista que quer informar sobre os animais em 

extinção? – na aula, ocorre o que chamamos de escolarização excessiva da produção textual; o 

aluno escreve apenas para cumprir uma tarefa escolar. Por trás do enunciado da proposta, fica 

subentendida a crença de que, para escrever um texto, discutir sobre o tema sobre o qual se vai 

escrever é suficiente. Embora conhecer sobre um tema seja condição sine qua non para escrever 

sobre ele, está longe de ser suficiente. Da forma como a proposta é apresentada na PDAL e o 

modo como a professora a conduz, não se criam condições para que os alunos reflitam sobre os 

elementos discursivos tampouco sobre a construção da materialidade linguística do texto. 

2ª AULA 

A Professora utilizou a PDAL (MP, p. 288; e o LA, p. 54). Ela explorou o cartaz do 

material com um texto que falava sobre o Lobo-guará (nessa aula, esclareceu-se o destaque 

dado a esse animal na aula anterior): propôs a realização da leitura coletiva do texto, solicitou 

às crianças que decodificassem algumas palavras do texto. A professora solicitava a leitura a 

partir do conhecimento prévio que tinha sobre o “estágio” de desenvolvimento das crianças; 

assim, algumas liam frases e palavras, enquanto outros apenas se esforçavam para identificar 

sílabas e letras. Embora no LA houvesse a indicação para as crianças lerem individual e 

silenciosamente o texto, a professora não realizou essa etapa. 

Figura 16. Cartaz do Lobo Guará da PDAL 

 

Fonte: Fotografia das pesquisadoras 
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Para o trabalho com a seção “apropriação da escrita”, a professora reproduziu na lousa 

o quadro do livro (figura  17). Com os alunos, ela realizou  a contagem do número de sílabas 

de cada palavra, pedindo às crianças que batessem palmas. A professora pronunciava cada 

sílaba pausadamente, alongando as vogais (looo - booo, guaaa - rááá). Só, então, os alunos 

registraram a primeira sílaba de cada palavras e o número de letras dessas sílabas. 

Figura 17 – Atividade de apropriação da escrita proposta pela PDAL 

 

Fonte: Extraído do Livro do Aluno do Material da PDAL, p54 

A professora ainda pediu aos alunos para ordenar palavras de modo que elas formassem 

frases: um exercício bastante tradicional de sintaxe (PDAL, LA, p. 55). No nosso entendimento, 

o lugar privilegiado para o trabalho eplinguístico com a sintaxe são as próprias produções 

textuais dos alunos, o que poderia ter sido feito na 1a aula, na escrita do texto sobre animais em 

extinção. 

Figura 18. Atividade da PDAL realizada pela professora  
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Fonte: Extraído do Livro do Aluno do Material da PDAL, p55 

 

Os alunos fizeram a atividade com facilidade, pois esse é um conhecimento 

internalizado que todo falante tem de sua língua materna. Importante seria propor aos jovens 

aprendizes atividades que, de fato, promovessem o entendimento sobre a organização sintática 

do texto escrito em uma atividade significativa de escrita. 

3A AULA 

A professora não utilizou a PDAL. Ela anunciou que iria trabalhar com Língua 

Portuguesa e Matemática. Já na entrevista, ao comentar sobre o tempo destinado à aula de 

Português, a Professora I esclareceu:  
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O tempo é ideal e mesmo porque a gente pode utilizar da parte das outras disciplinas 

pra complementar a parte da língua portuguesa. Na realidade, eu gosto muito de 

trabalhar com a interdisciplinaridade, por que aí a gente vai longe (Professora I). 

 

A Professora convidou os alunos para se sentarem em semicírculo no cantinho da 

leitura: espaço organizado no fundo da sala com livros de literatura, material para teatro de 

fantoches, cartazes. Ela apresentou a capa do livro “A menina que não gostava de frutas” 

(Figura 19), explorando as impressões das crianças sobre a mesma e solicitando que 

expusessem hipóteses sobre o enredo da história – a nosso ver, a professora fez um movimento 

interessante para o “antes da leitura”, uma das etapas da sequência didática para o ensino da 

leitura elaborada por Isabel Solé. 

Figura 19. Capa do Livro de Literatura utilizado pela Professora I como pretexto para aula 

 

Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

Após ouvir os alunos – “a história vai falar de uma menina que não come frutas”, “a 

menina tá chateada porque não quer comer só isso”, “essa menina é igual minha prima, não 

gosta de frutas” – a Professora leu a história inteira. Como no desenrolar da história acontecem 

muitos diálogos entre as frutas, para descobrir por que a personagem não gostava delas e para 

tentar convencê-la dos benefícios que cada uma propicia, a Professora leu mudando o tom de 
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voz, fazendo gestos com as mãos, alterando as expressões faciais, em suma, ela propiciou a 

seus alunos a experiência com uma leitura expressiva e dinâmica.  

Ainda na rodinha, a professora questionou sobre a relação das crianças com as frutas: 

se gostam, se não gostam, se já experimentaram as frutas descritas na história. Ao final, destaca 

os benefícios do consumo de frutas para o bom funcionamento do corpo e para o crescimento 

infantil. 

Com as crianças já sentadas em suas cadeiras, a professora apresentou uma pirâmide 

representando uma cadeia alimentar, indicando os alimentos, a quantidade e a frequência que 

eles devem ser consumidos. As crianças iam relatando espontaneamente suas preferências e 

experiências, tanto positivas como negativas com relação aos alimentos sugeridos: tomate, 

alface, leite etc. 

Em seguida, a professora fez uma pesquisa sobre a fruta preferida das crianças. Ela 

explicou para os alunos que, com a colaboração deles, iria registrar uma lista das frutas 

preferidas da turma do 1º ano no quadro. À medida que cada aluno informava sua fruta 

preferida, a professora solicitava que os alunos falassem como se escrevia a palavra e a 

registrava no quadro. No processo de escrita, ela repetia a palavra várias vezes, silabando, 

alongando as vogais, esforçando-se para que as crianças superassem eventuais erros. Quando 

mais de uma criança escolhia a mesma fruta, a Professora I questionava: “é preciso escrever 

novamente a palavra?” e, diante da negativa dos alunos, sugeriu que uma alternativa seria 

registrar ao lado do nome da fruta o número de crianças que gostavam dela. A ação da 

professora configurou uma aula de escrita produtiva, capaz de despertar a participação das 

crianças. 

Por fim, ela explicou às crianças que havia um jeito de organizar essas informações de 

um jeito mais fácil e escreveu os nomes das frutas, de forma horizontal na parte inferior do 

quadro, contou, com a turma, quantos alunos haviam escolhido cada fruta. Para cada criança, 

ela desenhava um quadrinho acima do nome da fruta. No final, lá estava o gráfico de colunas 

no quadro. A professora perguntou às crianças como elas poderiam dizer para as pessoas, sobre 

as informações que colocaram ali? Perguntou se dar um título ajudaria? Uma criança sugeriu 

“As frutas preferidas do 1o ano” e assim ficou o título. 

No final da aula, a professora disse aos alunos que o texto que eles fizeram no quadro 

se chamava gráfico e que eles iriam encontrar muitos na vida, no dia-a-dia, nos postos de saúde, 

por exemplo. Disse às crianças que eles retomariam o assunto depois, mas que era para eles 

ficarem atentos se vissem algum texto desse tipo “dando sopa por aí pra gente conversar mais”.  
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Em nossa avaliação, não há dúvidas de que a Professora I implementou uma proposta 

que alfabetiza letrando, justamente a que ela não utilizou o material didático da PDAL. Com 

isso, não estamos dizendo que o uso de livro didático é um equívoco. Há livros didáticos que 

favorecem uma abordagem integradora entre os processos de alfabetização e letramento, sem 

“desinventar” a primeira ou sem esquecer o segundo. Enquanto a coleção PDAL parece se 

colocar na contramão dos que defendem uma aula de Português que valorize os usos sociais da 

língua, sem desprezar sua condição de estrutura, como Antunes (2003), Soares (2008),  Geraldi 

(2012) – só para citar alguns –, a Professora I ensaia passos no sentido de se alinhar ao que 

propõem esses pesquisadores. 

Por vezes, flagramos essa Professora em um movimento de ampliação do que estava 

posto na PDAL. Quando ela realizava as atividades de leitura e escrita de textos coletivos 

indicadas no LD, anotamos no diário de bordo da pesquisa: 

 

Em seguida, volta-se para o cartaz, realiza a leitura e pergunta: - Ô gente! Esse texto 

do Lobo guará foi escrito com que objetivo? Foi escrito para quê?  Aguarda  um 

pouco e continua:  - Hein, pessoal, serve pra contar uma história? Pra falar de 

emoção como a poesia que estudamos? Serve para que mesmo, hein?! As crianças 

vão expondo suas opiniões: “Pra falar do lobo de verdade”, “pra dizer como são os 

lobos, as pernas, os ouvidos”, “pra ensinar a gente como o lobo é”. A professora os 

ouve, questiona-os e conclui: - Esse texto é pra isso mesmo, gente! Como estão 

sabidas essas crianças... Ele foi escrito pra informar, pra falar pra gente sobre o lobo 

guará.  

(Observação da aula da Professora I, anotações do Diário de Bordo) 

 

 

A Professora I não seguiu a PDAL linearmente: selecionou temas que pudessem ser 

correlacionadas com o projeto anual temático. Ela lançou mão de outras alternativas, para 

alcançar esses objetivos como exposição de documentários sobre o lobo-guará e outros animais 

em extinção, exploração de painel em formato do mapa brasileiro, contendo imagens da fauna 

e flora de cada bioma destacado. Ela recorreu a atividades em folhas avulsas, projetor, livros de 

literatura, cartazes com textos. Segundo a Professora I, “a proposta do Pacto é boa, o material 

é bom, é uma mão na roda, facilita o trabalho. Mas a gente não pode só ficar nele, né? Tem 

que ampliar”. 

Consideramos importante dizer que a seleção daquilo que será visto e do que vai ser 

descartado do LD – que tem a ver com a autonomia do professor – não é tarefa simples, pois 

pode conduzir ao descontinuísmo e dificultar o ensino sistemático e a aprendizagem segura. 

Por isso, essa seleção demanda um professor experiente, ciente de seus objetivos. A Professora 
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I, formada em Letras, 25 anos de docência, participante e entusiasta dos programas de formação 

continuada, em nossa opinião, reúne condições para exercer essa autonomia. 

 

4ª Aula 

  

A professora iniciou esta aula, distribuindo para as crianças o livro didático da coleção 

“Eu gosto” e informou que realizariam uma produção de texto coletiva (figura 20).  

 

Figura 20. Atividade proposta pelo LD 

 
Fonte: Extraído do livro didático do aluno 

 

A professora relembrou alguns poemas trabalhados em momentos anteriores com a 

turma, salientou aspectos composicionais dos mesmos (versos, estrofes) e ressaltou a 

especificidade que a leitura desse gênero exige: “tem que ler diferente, poema a gente lê com 

emoção!”. Assim, realizou a leitura do poema em voz alta, tentou dar vida a ele, entonando sua 

voz em ritmo de ciranda, fugindo ao modelo quando leu a palavra SCATAPLUN, à qual deu 

intensidade na voz para produzir o efeito de explosão. Em seguida, destacou alguns aspectos 

estruturais e composicionais do poema: organização das linhas, presença ou não de rimas e 

número de estrofes e, por fim, foi enfática ao afirmar que o poema serve para “tocar o coração, 

falar da vida”. 
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Concordamos com a professora que a leitura de um texto requer posturas diferentes, 

seria demasiado estranho que alguém, ao ler uma notícia de jornal, o fizesse de forma variando 

a entonação, salientando o ritmo.  O trabalho realizado por ela com o gênero poema ultrapassa, 

e muito, o que costuma ser feito na escola: mera exploração de aspectos estruturais e 

composicionais. A esse respeito, Antunes (2013) nos ajuda, ao afirmar que “a leitura envolve 

diferentes processos e estratégias de realização na dependência de diferentes condições do 

texto lido e das funções pretendidas”( p.77) – diferentes tipos de textos demandam diferentes 

modos ler. Isso significa, por exemplo, que pode ser inadequado ler um poema que expressasse 

luto, raiva ou descontentamento numa entonação semelhante a que a Professora I utilizou – o 

trabalho realizado pela Professora, no nosso entendimento, tem potencial para produzir 

encantamento do jovem aprendiz com o texto literário.  

 Conforme orientação do LD, a professora propõe a escrita de novos versos para o 

poema lido, sugerindo fazê-lo a partir de outras profissões. Explora as profissões ilustradas no 

livro (marceneiro, cozinheiro, mecânico e pintor), problematizando quanto aos materiais e aos 

instrumentos próprios de cada uma. Pouco a pouco, as crianças vão colaborando. É notória  a 

naturalidade com que os diálogos são estabelecidos, as posturas de escuta e de colaboração 

assumidas entre a professora e os alunos, e destes entre si nesses momentos.  

Coletivamente, decidem fazer o poema sobre um cozinheiro preparando uma saborosa 

pizza! Antes, porém, a professora solicitou que listassem ingredientes para a pizza. À medida 

que os alunos vão indicando os ingredientes, fingindo ter esquecido como se escreve as 

palavras, ela solicita que eles informem as letras que vai registrar. Nesse processo, ela instiga, 

provoca, questiona e auxilia seus alunos durante a escrita, chamando atenção para a relação 

som-grafia. Concluída essa etapa, a Professora lê as palavras com as crianças, destacando o som 

final e pede para encontrar palavras que rimem com esses ingredientes – uma atividade que 

favorece o desenvolvimento da consciência fonológica em um contexto significativo. Explica 

que rima é quando as palavras têm o mesmo som no final e trava um diálogo com as crianças, 

que foi gravado e transcrito a seguir.  

 

Professora I: Esse ingrediente, fa-ri-nha, rima com o quê? 

Aluno I: Farinha. 

Professora I: Farinha já é a palavra. 

Alunos: Linha! Cozinha! Figo! 

Professora I: Vamos escolher uma dessas palavras para colocar nesse texto então: 

linha ou cozinha?  
Aluno: Linha!  

Aluno 2: Cozinha! 

Professora I: Linha? Cozinha? 

Grupo de alunos: Cozinha! 
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Professora I: Ah! Então olha aqui.... (apontando para a palavra no quadro) fa-ri-nha 

rima com co-zi-nha! Olha aqui oh, termina com o mesmo som, com as mesmas letras 

também, tão vendo? Fa-ri-nhaaa, co-zi-nhaaa (circula o final das palavras no quadro). 

Professora I: Vamos escolher outro ingrediente e outra palavra que rima com ela. Não 

é para escrever nada agora, viu? Estamos procurando as palavras. Vai escrever já já, 

depois que a gente inventar. Outro ingrediente aqui da lista é quei-jo! Que palavra 

combina com o mesmo som de queiii-joo? 

Aluno 3: Pinha! 

Professora I: Não, que termina com o mesmo som de queijoo, queijoo, queijoo. 

Aluno 4: (Lê alto as letras) Q- U – E –I- J-O,   -  JO.  
Momento de silêncio  

Professora I: Palavra que rima com queiii- JOO!   Tá na minha mente (rsrsrs), mas 

não posso falar... Vamos?! 

Aluno 4: Eu tava pensando peixe. 

Professora I: Mas peixe termina com XE, olha PEI - XEEEE e queijo termina com 

JOO, QUEIIIJOO. Tem que falar uma que termina com o som igual. Olha aqui farinha 

e cozinha! 

Aluno 5: BEIJO! 

Professora I: Isso mesmo! Vamos ver aqui... (escreve a palavra no quadro ao lado de 

queijo) BEI – JO. Queijo e beijo terminam com o som igual, têm as mesmas letrinhas, 

tão vendo? Êta que agora nós vamos colocar na receita do cozinheiro, farinha, queijo 
e rimar com cozinha e beijo. Já achamos as palavras do nosso texto, vamos inventar 

agora. 

                                                                                  

  

De acordo com Ferreiro (2003), a notação escrita por si só facilita o desenvolvimento 

da consciência fonológica, acreditamos, em sintonia com Morais (2013), que atividades 

envolvendo rimas, como a  realizada pela professora, ou aliterações, ou repetições, ou outros 

recursos que aliam unidades escritas a unidades sonoras, auxiliam na apropriação do SEA.  

Por fim, a professora registrou no quadro o início da poesia ERA UMA VEZ... e foi 

organizando com as crianças, a partir das palavras escolhidas, a produção do texto:  

 
Professora I: Era uma vez um... co (acena para as crianças completarem) 

Alunos em coro: zinheiro mágico! 

Professora I: Que fazia o quê?  

Aluno 1: Comida, tia, comida! 

Professora I: Que fazia comida! Muito bem, vamos lá! (registrando o verso no quadro) 

Professora I: E aí? (aguarda um pouco, lê o texto construído) Pegava farinha, queijo... 

e o que mais que tá na nossa lista?  

Grupo de alunos: Calabresa! Tomate!  

Professora I: Não vai escrever agora não, viu? É só construir aqui primeiro! 

Professora I: Vambora! Aqui com a gente (dirigindo-se a um aluno que estava 

distraído) Pegava o que mais gente? Farinha a gente deixa por último pra poder 
rimar... (registrando no quadro, pegava tomate, calabresa e farinha) 

Professora I: Agora, temos que pensar em algo que rime com farinha, mas que 

combine com nosso texto. Assim, o que a farinha fazia na cozinha? Que sujava a 

cozinha? 

Aluno 2: Que melava, tia, que melava a cozinha! 

Professora I: Todos concordam? 

Alunos em coro: Siiiiim. 

Professora I: Então, fica assim: que melava a cozinha! “Depois colocava” o quê? 

Alunos: O queijo! 

Professora I: Isso mesmo. (registra no quadro “Depois colocava o queijo”) E agora 

para rimar? 

Aluno 3: Queijo! 
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Professora I: Queijo já é a palavra, qual foi a outra que a gente encontrou para rimar 

com queijo? 

Alunos em coro: BEIJO! 

Professora I: Então, misturava com beijo? Mexia com beijo? Fazia o que mesmo? 

Hein, gente? 

Alunos 4: Que tinha sabor de beijo! 

Professora I: Ah... que legal, posso colocar assim, com sabor de queijo? 

Aluno 4: Pode, fica igual! 

Professora I: Pronto! E SCATAPLUN... a palavra mágica do outro poema, lembram?!  

A pizza estava...? 
Grupo de alunos: Pronta! 

A professora conclui o texto no quadro, realiza a leitura com os alunos e pede a eles 

que o transcrevam para o LD. 

 

 

Figura 21. Produção coletiva registrada no quadro 

 
Fonte: Fotografia do acervo das Pesquisadoras 

 

 

 

Figura 22. Imagem da transcrição da produção textual realizada por um aluno no Livro Didático  

 
Fonte: Fotografia do acervo das Pesquisadoras 
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Observe-se que os alunos já fazem uso da letra cursiva. Perguntamos à Professora por 

que optou por esse tipo de letra já no 1o ano e ela respondeu que “usar logo letra facilita o 

aprendizado nos anos seguintes”; na minha opinião, argumentou a Professora, “trabalhar só 

com a letra bastão limita a aprendizagem”. Esse posicionamento da Professora I é mais um 

indício de que ela conquistou uma autonomia bastante significativa com relação ao LD na 

condução de suas aulas: ela usa o livro, mas extrapola o que ele traz. 

 

Aula 5 

 

 A Professora I nos informou que, nesta aula, iria trabalhar com uma sequência didática. 

Iniciou expondo um cartaz com parte do texto “A Foca”, de Vinícius de Moraes.   

 

Figura 23. Cartaz com parte do texto “A Foca”, de Vinícius de Moraes 
 

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

Ela leu o texto em voz alta, quase recitando-o. Destacou o título e o autor, e informou 

que se tratava de um poema, retomou os conceitos de verso e de estrofe, e os identificou no 

poema. Então, a professora leu o texto pela segunda vez, apontando, palavra por palavra, 

pedindo que as crianças acompanhassem. Em seguida, ela pediu que as crianças lessem o texto 

e identificassem as palavras que rimavam. Depois, desafiou os alunos a participar do jogo das 

rimas. 
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Professora I: A palavra é LEÃO. 

Aluno 1: Leoa 

Professora I: Leoa rima com leão? Termina com as mesmas letras? (registra no quadro 

as palavras, uma embaixo da outra) termina? A leoa é parceira, mulher do leão, mas 

as palavras não rimam, pois o final delas não é igual! Olha, leOA – leÃO. Leão 

combina com... com... pão. Olha, leÃO, pÃO (escreve uma palavra embaixo da outra) 

Professora I: E agora vamos lá?! Leão rima com.... 

Alunos: Mão! Peidão! (rsrsrs). Melão! Feijão! Tigrão! (a professora repete as palavras 

com ênfase no final) 

Professora I: Tem até um mercado aqui em Itabuna que termina com ÃO. Qual é? 

Alunos: Itão.  

Professora I: Outra agora: PAPEL! 

Aluno 1:  Chapéu! 

Aluno 2: Papai. 

Professora I: Papai não.  É o que termina, o que tá no final da palavra... pa- PEL... O 

p-a tá no começo, aí já é outra coisa! Não rima. Rima só é com o final da palavra. Pa 

PEL! Assim ó... chapéu, carretel, mel, pastel, papai não termina com “el”. Quê mais? 

Aluno 3: Céu! 

 

 É interessante presenciar esses momentos em que vemos se materializar o processo de 

ensino aprendizagem da leitura e da escrita por meio de jogos, valiosos recursos para a 

apropriação do SEA, sobretudo aqueles que tratam da consciência fonológica. Nas formações 

do PNAIC, os professores são motivados a trabalhar o SEA com jogos e brincadeiras: no 

contexto desse programa, as escolas das redes públicas receberam uma caixa com um conjunto 

de Jogos de Alfabetização, sobretudo aqueles voltados para o desenvolvimento da consciência 

fonológica. Morais (2012) destaca a importância dos jogos na alfabetização. 

 

apesar de não terem a preocupação de sistematizar o ensino de correspondências 

grafema-fonema, em diferentes ocasiões os jogos apresentam às crianças não só 

gravuras, cujos nomes vão analisar e comparar, mas a forma escrita daquelas palavras, 

de modo que, sem que lhes seja transmitida uma “aulinha sobre correspondência letra-

som”, possam refletir sobre a relação entre pautas sonoras e sequências de letras a elas 

equivalentes (p. 100). 

  

 

Ainda sobre o diálogo estabelecido no jogo da rima, quando os alunos responderam que 

leoa rimava com leão e que papai rimava com papel, pareceu-nos que eles estavam realizando 

outras operações fonológicas por trás dos “erros”, que não foram diagnosticadas pela Professora 

– a identificação de sons iniciais iguais.  

 No encerramento da aula, a professora lembrou as crianças de que a turma já trabalhara 

com outros poemas de Vinícius de Moraes: “O Gato”, “O relógio” e “As abelhas”. Feito isso, 

ela entregou os cadernos aos alunos com uma cópia do texto “A Foca” e ditou palavras para 

eles circularem no texto. 
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 Ao término da aula, ficamos com uma sensação de que a leitura do texto poderia ter sido 

encaminhada por um viés mais crítico, seria a Foca realmente feliz com as sugestões do poema, 

se ela seria mais feliz estando livre, em seu habita natural? O clima de diálogo instaurado na 

aula era, no nosso entendimento, oportuno para que as crianças pudessem, fazendo valer seus 

conhecimentos de mundo, manifestar seus pontos de vista a respeito desse assunto, 

extrapolando o texto, mas sem perdê-lo de vista, pois, como bem afirma Antunes (2003):  
 

Os sinais (palavras e outros) que estão na superfície do texto são elementos 

imprescindíveis para sua compreensão, mas não são os únicos. O que está e o que 

constitui o saber prévio do leitor se completam nesse jogo de reconstrução do sentido 

e das intenções pretendidas pelo texto. É preciso  que o professor entre pelo 

conhecimento pragmático, para “abrir” os horizontes com que vai perceber esse jogo 

da linguagem (p. 69). 

 

6ª AULA 
 

A professora iniciou a aula expondo um cartaz com o texto “A Foca”, agora na íntegra. 

Ela colocou o poema musicado para tocar e solicitou que as crianças acompanhassem, cantando 

junto. 

 

Figura 24. Cartaz com o texto “A Foca”, na íntegra 

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

As crianças vão tentando acompanhar pela leitura do texto a música, auxiliadas pela 

professora, que vai apontando o trecho correspondente com o dedo. Repetem essa atividade por 

três vezes, na última as crianças já ensaiam um cântico.  Então, a professora lê o texto com os 

alunos, aguardando que eles, pouco a pouco, realizem a decifração. Por último, ela propõe às 

crianças a leitura de outras palavras do texto, nomeando o aluno que vai realizar a leitura. 
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Aparentemente, ela direciona para cada aluno uma palavra mais próxima do seu nível de 

desenvolvimento em leitura: alguns leem palavras com sílabas simples; outros, com sílabas 

complexas, outros, apenas identificam letras de uma palavra. Interpretamos essa ação da 

professora como mais uma evidência de que ela tem um diagnóstico preciso da turma, o que 

favorece a participação de todos, pois ninguém é reiteradamente solicitado a fazer uma coisa 

que ainda não dá conta.  

A professora identificou que alguns alunos apresentaram dificuldades de segmentação 

entre palavras, durante a transcrição de um texto produzido pela turma para o LD. Em função 

disso, ela propôs mais uma atividade com o poema “A Foca”. Para nós, a atividade foi acertada, 

pois ela propôs o trabalho com um texto que as crianças já sabiam de cor, o que facilita a 

identificação do limite de cada palavra escrita – limite que, muitas vezes, se anula na fala. 

 

Professora I: Vejam aqui oh... (mostrando os espaços em branco), Quer-ver-a-foca-

ficar-feliz? Quando termina uma palavra e vamos escrever a outra, é preciso separar, 

afastar... estão vendo? Tem um espaço aqui... aqui ó (pinta os espaços no cartaz). Se 

a gente escrever sem o espaço, fica assim... assim tudo junto (faz o registro no quadro: 

querverafocaficarfeliz?), e aí, como a gente vai ler? Fica difícil entender porque está 

tudo colado. Aí, tem que separar as palavras. (Lê o verso escrito no quadro e com um 

traço separa as palavras e solicita que uma criança mostre os espaços vazios do verso 

seguinte). Então, ela entrega uma folha avulsa com o poema “A Foca” e pede às 

crianças para fazer um traço no espaço em branco entre palavras: vamos ver se vão 

conseguir... Quero ver quem vai fazer tudo certinho! Vão ser os detetives encontrando 

os espaços vazios... fazendo um traço assim.... (risca no quadro um traço separando 

palavras) ... com lápis de cor. 

 

Figura 25. Aluno realizando atividade de segmentação de palavras  

 

Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 
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As crianças tinham que colar a folha no caderno e escreverem o nome no alto da página. 

Chamou nossa atenção o fato de muitas crianças recorrerem à ficha com o nome que receberam 

no início do ano, como ilustra a figura 26. 

 

Figura 26. Aluno utilizando a ficha com o nome próprio 

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

 A imagem revela mais um ponto positivo das aulas de português da Professora I, 

suportes importantes como o alfabeto (afixado nas cadeiras individuais e na parede), o cantinho 

de leitura, o calendário, os combinados constituem um ambiente alfabetizador: são funcionais, 

pois podem ser utilizados pelas crianças no processo de apropriação do SEA. 

 Na correção, a Professora pediu que os alunos a ajudassem a fazer o mesmo 

procedimento no texto do cartaz. Um aluno se dispôs a fazê-lo. A professora leu o texto, 

enfatizando a pausa entre palavras e o aluno foi fazendo um risco nos espaços em branco entre 

as palavras.  

  

7ª AULA 

 

O cartaz com o texto “A Foca” continua exposto no quadro e a professora informa aos 

alunos que vão continuar trabalhando com o texto. Ela inicia, pedindo às crianças que leiam o 

poema e distribui uma atividade em folha avulsa : 
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Figura 27. Atividade em folha avulsa 

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

A Professora leu a atividade, explicou a ação que desejava que as crianças realizassem 

e orientou-as a respondê-la sem o seu auxílio, mas em parceria com um colega próximo. Nesse 

momento, nossa expectativa era de que, com a experiência de vinte anos de magistério e a partir 

das formações do PNAIC, a Professora fosse propor os chamados agrupamentos produtivos. 

De acordo com esse modelo, as crianças são organizadas com base nas reflexões e 

compreensões proporcionadas pelo diagnóstico inicial realizado, o que permitiria que 

compreensões diferentes, complementares e/ou próximas pudessem, ao convergir para um 

mesmo registro, permitir conflitos que resultassem em avanços cognitivos (FERREIRO e 

TEBEROSKY, 1985; FERREIRO, 2010; MORAIS 2012).   
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A professora realizou a correção em colaboração com os alunos, convidando-os a 

identificar as sílabas das palavras, “cada pedacinho da palavra que sai da boca”,  batendo 

palmas. 
 

Professora I: FO – CA! (batendo palmas a cada sílaba), FO – CA! Quantas vezes eu 

abri a boca para falar? Olha só... presta atenção... FO – CA. 

Grupo de crianças: Duas! 

Professora I: Se a gente for separar na hora de escrever fica assim... (escreve com o 

pincel atômico no quadro) FO – CA. Fica com dois pedaços, que a gente chama de 

sílaba, não é a quantidade de letras tão vendo? Repara! Letras são uma, duas, três, 

quatro (contando as letras com os alunos). Aqui são os pedacinhos, são as partes, os 

pedacinhos que saem da boca. 

Professora I: E o nome sar-di-nha? Vambora?! Sar-di-nha (acompanha com as 

palmas) 

Alunos: SAR – DI – NHA (batendo palmas) Três. 

Professora I: EN_COS_TA_DA? 

Alunos: EN – COS – TA _ DA (com palmas).  

Grupo de alunos :Três. 

Professora I: Três? Contem de novo... Vamos 

Alunos: EN – COS – TA – DA, Quatro. 

Aluno 1: Não falei?! Eu falei! 

Professora: PALMINHAS?  

Alunos: PAL – MI- NHAS ( com palmas) Três. 

Professora I: FELIZ? 

Alunos: FE – LIZ. Duas. 

 
 

 Esse exercício de reflexão sobre a pauta sonora das palavras encontra nas aulas da 

professora destaque e é apontado, por Morais (2012), como uma habilidade no nível fonológico: 

A consciência fonológica não é uma coisa que se tem ou não, mas um conjunto de 

habilidades que varia consideravelmente. Uma primeira fonte de variação é o tipo de 

operação cognitiva que fazemos sobre as partes das palavras: pronunciá-las, 

separando-as em voz alta; contar as partes das palavras, comparar palavras, etc. (p84) 

 

8ª AULA 

 

Indagando sobre o título do texto trabalhado nas aulas anteriores, a Professora escreveu 

o nome FOCA no quadro e pediu para as crianças informarem o número de sílabas. Ela separou 

as sílabas da palavra no quadro e circulou a sílaba FO. Então, ela apontou para o silabário 

exposto ao lado do quadro e pediu às crianças para lerem: “FA – FE – FI – FO – FU”; ela 

repetiu o procedimento com as sílabas alternadamente.  A professora registra a família silábica 

do “F” no quadro e pede à classe para formar palavras com essas sílabas. Aos poucos, alguns 

vão arriscando: Fita!, Fofo!, força!, forte!   
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Figura 28. Silabário exposto na sala de aula 

 
 

Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

Após o registro das palavras, a professora solicita, aluno por aluno, que leiam algumas 

palavras indicadas por ela no quadro. Por fim, distribuiu uma atividade avulsa de caça–palavras, 

tendo como referência a família silábica trabalhada. 
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Figura 29. Atividade de caça-palavras 

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

 

A Professora demonstra não ter medo de críticas ao trabalhar com famílias silábicas. 

Segundo ela, isso tem que acontecer, porque embora se trabalhe com o texto no geral, o 

conhecimento da sílaba e das letras que compõem a palavra é fundamental para a sistematização 

da aprendizagem, uma vez que “a criança tem que ter propriedade sobre o código, aprender 

mesmo!” (Professora I) – alguém se habilita a discordar? 

 

9ª Aula  

  

 A professora propõe uma atividade conhecida como “texto fatiado”. Ela distribuiu o 

texto que vem sendo trabalhado há duas semanas nas aulas de português, com os versos 

embaralhados, e solicitou que as crianças o organizassem na sequência correta. 
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Figura 30. Atividade com texto fatiado  

 
Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 
 

 A primeira fase, de cortar o texto, as crianças realizaram com bastante autonomia, mas 

no momento de organizar o texto, elas precisaram de muita ajuda da professora. 

Figura 31- Texto fatiado sendo ordenado por um aluno do I ano 

 

Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

 Nesse dia, a aula de português se estendeu até o segundo tempo, quando todos 

concluíram suas atividades e a professora leu o texto “A Foca” no cartaz, para que eles 
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pudessem acompanhar se haviam ordenado os versos adequadamente, e ainda se haviam 

correlacionado, devidamente, a estrofe e a imagem da foca. 

Figura 32. Atividade do texto fatiado concluída por dois alunos  

 

Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

 

 A atividade foi demorada e mexeu com os ânimos das crianças, que ficaram inquietas e 

agitadas diante do desafio de decifrarem, com autonomia, o texto. A professora tentou atendê-

los e pediu ajuda daqueles alunos que iam encerrando a tarefa. Não consideramos esta, como a 

professora pareceu considerar, uma simples atividade de decifração. A nosso ver, há pistas que 

a professora poderia ter dado para aumentar a eficiência dos alunos no cumprimento da tarefa: 

todas as estrofes começam com um mesmo verso; os dois primeiros versos de cada estrofe são 

perguntas; os dois últimos versos de cada estrofe respondem à pergunta, sempre com palavas 

que rimam. Esse tipo de pergunta ajuda o aluno a aprender a pensar fora da “caixinha” da 

decifração. 

  

Aula 10 
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 Após a rotina inicial, a Professora anunciou que, para encerrar o trabalho com o texto 

“A Foca”, seria realizado um “bingo de palavras” e que o vencedor seria premiado com uma 

caixa de chocolate. Então, ela começou a fixar no quadro palavras, impressas em papel sulfite, 

iniciadas com a família silábica do “F”: FELIZ, FUMAÇA, FIGO, FOCA, FUBÁ, FURO, 

FEIJOADA, FADA, FOFO, FIO, FIGURA, FOI, FAMA, FACA, FALA, FOME, etc. – foram 

trinta no total.  Ela pediu às crianças que fizessem a leitura silenciosa das palavras. Então, a 

professora distribuiu uma ficha com três colunas e três linhas, compondo uma tabela com nove 

espaços, e orientou as crianças a escolherem do grupo de palavras exposto no quadro apenas 

nove para copiar na ficha e formar, cada uma, a sua cartela de bingo. Assim que as crianças 

copiaram, a professora cantou o bingo, retirando de um copinho as palavras embaralhadas. A 

professora fazia mímica, para ajudar os alunos a adivinharem a palavra sorteada: isso deixou os 

alunos em estado de euforia.  

 

Figura 33. Cartelas construídas pelos alunos 
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Fonte: Fotografia do acervo das pesquisadoras 

 

 Assim que um aluno “bingou!”, a professora entregou-lhe a caixa de chocolate e, ao 

passar por cada cadeira, ofertou alguns outros chocolates a todos que lessem uma palavra de 

sua cartela.  

 No nosso entendimento, as aulas de português da professora I podem ser divididas em 

dois momentos: aquele no qual ela usa os materiais do PDAL e aquele no qual ela usa recursos 

didáticos variados, mas conectados na forma de sequência didática – uma das propostas 

metodológicas mais destacadas nas formações do PNAIC. No primeiro momento, predomina a 

abordagem metalinguística, de viés pouco reflexivo. No segundo, há um certo equilíbrio entre 

a abordagem metalinguística e a epilinguística; além disso, mesclam-se o discurso transmissivo 

e o reflexivo.  

Muitos podem se precipitar e classificar a prática da Professora I como tradicional. 

Entretanto, as conversas que tivemos com ela e as aulas observadas sinalizam que nós estamos 

diante de uma professora que tem plena consciência do seu fazer, reconhecendo nele, sem 

problemas, traços da tradição: “só sei alfabetizar assim, tenho segurança, sei fazer assim e dá 

certo! Vou mesclando as coisas, mas tem horas que tem que ser mais no método tradicional 

mesmo”. Essa consciência também se revela quando ela traça, em poucas palavras, o 

encaminhamento que dá às aulas sequenciadas: “parto de um texto escolhido, exploro o gênero 

textual, estudo uma família silábica através de uma palavra chave, para, depois, por último, 

formar novas palavras”.  



 
 

122 
 

Nas aulas da Professora 1, nem o letramento foi abandonado, nem a alfabetização 

“desinventada”. Entretanto, a nosso ver, ela deixa de aproveitar situações em que seria oportuno 

promover o senso crítico dos alunos. Por exemplo, no caso da exploração do texto “A Foca”. 

Ainda que ele não tenha sido usado como pretexto para o trabalho com o SEA, a Professora 1 

desprezou a última estrofe – “Quanto trabalha / a coitadinha / pra garantir / sua sardinha” –, que 

tem força para promover a releitura do poema: até então ingênuo, a crítica vem ao final – a foca 

é explorada pelo senhores do entretenimento (equilibrar bola no nariz, comer sardinhas, levar 

espetadas na barriga, dançar no circo, subir escada: é tudo trabalho, muito trabalho). 

Em nossa avaliação, não seria exagero concluir que a Professora I está no meio do 

caminho para a adoção de um novo paradigma no ensino de Português. 

 

5.3.2 “ensinar a saber ler, saber escrever, saber redigir [...] ensinar português é seguir 

todos os padrões da gramática no 1º ano, no 2º ano, no 3º... é o que eu não vejo hoje” 

(Professora II) 

 

Essa fala da Professora II é bastante significativa, porque traz, explicitamente, uma 

defesa do ensino tradicional da gramática. Entretanto, ao rememorar as aulas de português de 

seus professores, gestadas nesse formato, relatou experiências de pouco aprendizado: 

 eu procuro fazer diferente dos meus professores. Porque eu mesmo tenho um 

trauma... por causa dos verbos, que eu não aprendi verbo como deveria aprender, eu 

era muito esforçada, mas eu tinha dificuldade, quando ia cair na prova alguma coisa 

de verbo, eu colocava só o primeiro:  Indicativo: Eu já sabia de cor, mas eu não aprendi 

como deveria aprender, como usar no texto, hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade 

em empregar os verbos quando eu escrevo. (Professora II) 

 

 

A palavra selecionada pela professora para definir língua foi “idioma”. O idioma é 

uma língua própria de um povo. Está relacionado, por exemplo, à existência de um estado 

político, sendo utilizado, inclusive, para identificar uma nação entre as demais. A oficialidade 

que perpassa a noção de idioma pode ajudar a explicar o gosto da Professora II pelo “saber 

português”. 

A rotina inicial da Professora II pode ser assim definida: oração, cântico de uma música 

religiosa com auxílio de uma caixinha de som, leitura em voz alta de textos bíblicos pela 

professora de textos bíblicos e conversa a respeito da moral veiculada no texto. Essa prática de 

leitura de textos bíblicos é condizente com o PPP da Escola, que declara ser também sua missão 

a formação espiritual, como já expusemos no capítulo 2 deste trabalho, ao apresentar à Escola 

Esperança.  
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De um modo geral, o eixo da oralidade foi trabalhado apenas nesses momentos iniciais 

da aula, restringindo-se ao intercâmbio de informações, compreensões e vivências dos alunos 

em relação à temática ou moral religiosa dos textos. Os alunos se mostraram familiarizados 

com essa rotina e sentiam-se à vontade com o fato de se exporem à frente dos colegas, 

realizando leituras e socializando impressões e vivências, demonstrando uma disposição em 

fazê-lo.  

Em uma conversa com a professora, ela pontuou que nas suas aulas priorizava a leitura 

e a escrita, porém, como parte significativa da sua turma era composta por bons leitores, mas 

que, escreviam muito mal a língua padrão, (“escrevem tudo errado”) ela organizava o seu 

trabalho tendo em vista o desenvolvimento da escrita e da interpretação de textos, já que “ler 

sem entender o texto não adianta, aí não é leitura. Tem que entender o que leu” (Professora II). 

Isso sinaliza que, ao dizer que sua turma era formada por “bons leitores”, significa que ela quis 

dizer que sua turma era formada “bons decodificadores”. A Professora II aproveitou ainda para 

explicar que tem feito um trabalho de transcrição de atividades do quadro para o caderno com 

o objetivo de ensinar as crianças “a usarem o caderno, não sabem as margens, o afastamento, 

usam uma letra enorme, se a gente para no quadro, mas eles têm espaço ainda nas linhas, eles 

param igual no quadro. Isso não pode, gente! já tão no 2º ano, sabem ler e não sabem nem 

escrever, mas até que já estão melhorando viu” (Professora II).   

  

1ª Aula, 2ª Aula, 3ª Aula, 4ª aula 

 

 Como os encaminhamentos metodológicos propostos pela Professora foram muito 

parecidos nas aulas 1, 2, 3 e 4, decidimos descrevê-los e analisá-los em um único bloco, sob 

pena de nos tornarmos muito repetitivas.  

As ações realizadas pela professora nessas aulas podem ser assim enumeradas: i. 

apresenta um pequeno texto narrativo, característico de livros didáticos tradicionais; ii. solicita 

a leitura em voz alta de trechos do texto por  alunos que já possuem habilidades de leitura (os 

outros são chamados a realizar decifração na sua cadeira); iii. propõe atividade de “interpretação 

de textos” com questões de identificação de informações explícitas no texto; iv. lê as questões 

propostas para o coletivo e explica o que elas pedem; v. dá um tempo para os alunos 

responderem; vi. certifica-se de que boa parte da turma respondeu a atividade, dando um “visto” 

(assina) na atividade; vii. corrige o texto no quadro, lendo cada questão, ouvindo as respostas 
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dos alunos, registrando  no quadro a resposta correta; viii. passa atividade de  “para casa” no 

quadro com exercícios de separação silábica, formação de frases, plural e gênero do substantivo. 

Em consonância com as ações da professora, as ações dos alunos nas aulas são também 

pontuais: i. respondem ou escrevem o cabeçalho das atividades todos os dias; iii. copiam ou 

apenas leem o texto; iv. respondem as questões sobre o texto; v. Copiam a resposta correta; vi. 

copiam atividades de para casa. 

Esse conjunto de ações configura um quadro tradicional de trabalhar a leitura e a escrita: 

a aprendizagem se dá por treino e repetição; ler se resume a decifrar e identificar informações 

explícitas no texto, e escrever o registro a partir de um padrão; as atividades raramente 

extrapolam o contexto escolar, “matando” a função social da leitura e da escrita. A inevitável 

travessia, à qual Bagno (2011) se referiu ainda não foi iniciada na prática da Professora II.  

A partir de Soares (2016), entendemos que práticas como essas, que desprezam  a 

dimensão social e interativa da língua, não são aceitáveis diante da cultura escrita que 

vivenciamos hoje no mundo, pois, ao desprezar a interação, fecha as portas para o letramento.   

Não estamos com isso dizendo que realizar uma cópia, identificar informações 

explícitas no texto, realizar a decifração e a codificação, desenvolver a caligrafia, e sejam 

habilidades desnecessárias ou de pouca relevância – tudo isso é necessário. O que defendemos 

é que, para além de tudo isso, a criatividade defendida por Franchi (1987) precisa se fazer 

presente, é necessário que o trabalho contemple as múltiplas facetas do processo de 

alfabetização, como defende Soares (2016).  

Antes de nossas críticas parecerem levianas ou exageradas, apresentamos um conjunto 

de atividades realizadas nas quatro aulas da Professora II (figuras 33, 34 e 35 ). 

 

Figura 34. Atividade de “interpretação” de texto 
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                                                   Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

 

Figura 35. Atividade de cópia de texto 

 
Fonte: Acervo das pesquisadoras 
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Figura 36. Atividade extraclasse 

 
Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

A prática da Professora II está entre aquelas denunciadas Geraldi (2012) e Marcushi 

(2008), que orienta para um ensino voltado para o “desabrochar” de aptidões, bastando apenas 

para isso, apenas, que os alunos exercitem, pratiquem. 

Os textos selecionados são bem característicos dos textos dos livros didáticos que 

marcaram os estudos anteriores à função e uso social dos textos em práticas sociais. A opção 

por esses textos se justifica pela falsa ideia de que a comunicação de um texto é de fácil 

manuseio, no intuito de direcionar a aprendizagem mais para a decifração e o registro de 

informações explícitas – o que é contrário ao que defende Costa Val (2005) e tantos outros, 

quanto o manuseio do texto, já que, por ser esse uma relação entre o enunciador e o enunciatário, 

não pode ser tratado de maneira simplória. 

Sobre os gêneros textuais e seu uso na organização do trabalho pedagógico em classe, a 

Professora esclarece:  

 

Pra dizer a verdade, eu nunca trabalhei com muitos não. Eu já trabalhei com poemas, 
para o aluno saber o que é um poema, o que é uma fábula, como é que escreve. Ontem 

mesmo um aluno que foi  meu do ano passado ia dizer que o texto era poema, mas eu 

não deixei, falei pra ele esperar que eu ia explicar para os que não foram meus alunos 

aprenderem. Então, ele lembrava o que era um poema, por causa do jeito do texto que 

é dividido em estrofes, mas eu não me aprofundei. Esse ano já vou dizer o que é verso. 

Esse ano vou dar um lembretezinho para eles saberem quando é que é uma fábula, que 

é uma história curta, que os personagens são animais que agem com uma lição de 

moral, um ensinamento, pra eles identificarem. (Professsora II) 
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No trecho, a professora deixa clara sua opção por uma abordagem metalinguística, ao 

falar do trabalho com texto, com o gênero – inicia conceituando e dando exemplos – com uma 

metodologia assumidamente transmissiva, centrada na exposição e na figura da professora. 

É preciso ficar claro que, ao dizer que os objetivos das aulas de português do 2º ano são 

“ensinar a leitura, a escrita e a gramática, além de ensinar a ‘redigir’, a Professora II não está 

considerando as dimensões sociais da leitura e da escrita. O que está consoante com a 

dificuldade da professora, durante a entrevista, ao definir letramento: “Agora o letramento é 

uma coisa nova, só ouço falar... Vou até olhar no dicionário o que é letramento, sou daquele 

tempo do tradicional”. 

Outro ponto a ser considerado é o tipo de atividade geralmente proposto de para casa: 

dividir as palavras em sílabas, passar uma palavras do singular para o plural ou do feminino 

para o masculino, e vice versa. Para Franchi (1987), atividades desse tipo não criam condições 

para que os alunos reflitam sobre a língua em uso e se apropriem de recursos expressivos, 

importantes à participação no meio social, com vistas à emancipação que almejamos. 

5ª Aula  

 Após a rotina inicial – verificação da frequência e das atividades de para casa, leitura 

de uma narrativa da bíblia infantil e um momento de conversa sobre a moral veiculada no texto 

bíblico –, a professora anunciou um ditado de palavras. Registrou no quadro o cabeçalho do dia 

e escreveu o nome da atividade (Ditado de palavras), aguardando as crianças copiarem no 

caderno, para iniciar o ditado. De posse de um livro didático, a professora ditou vinte palavras 

com o dígrafo  “nh” para as crianças. Ao ditar as palavras, ela enfatiza as sílabas: MON –TA-

NHA, A-MA-NHE-CER.  

 

Quadro 11. Lista das palavras do ditado 

NENHUMA  CEGONHA  BANHEIRO  NINHO  GALINHEIRO COZINHA 

CAMINHO   REBANHO    SARDINHA   MINHA   MADRINHA   PINHA ARANHA     

MINHOCA    DINHEIRO  SENHORA   MONTANHA   AMANHECER  CARINHOSO     

LINHAÇA 

Fonte: Diário de campo da pesquisadora 

 Algumas crianças repetem as palavras pausadamente na tentativa de descobrir as letras 

correspondentes ao som das sílabas, sobretudo, daquelas que contém o “nh”. Após o ditado, a 

professora convidou as crianças, uma a uma, nomeando-as, a escreverem as palavras no quadro. 

Diante do registro de palavras grafadas de forma incorreta, ela solicitava a outro colega que 
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mostrasse como escreveu ao lado, destacando, posteriormente, qual grafia era a correta e 

enfatizando a relação som-grafia. Concluída essa parte, a professora circulou o dígrafo “nh”, 

informando que “dígrafo são letras que têm o mesmo som, por isso, o “nh” é um dígrafo que 

não se separa”. Por fim, propôs a separação silábica das palavras e passou corrigindo nos 

cadernos dos alunos. 

 

Figura 37. Atividade realizada no caderno por um aluno do 2º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

   

 

 
 Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

 

A atividade de ditado de palavras com o dígrafo “NH” não favorece a reflexão sobre o 

som que, juntas, essas letras representam. A crença por trás da atividade é de que os alunos vão 

memorizar como se escrevem as palavras do ditado – mas e todas as outras palavras com NH 

que não fizeram parte do ditado? Como as crianças vão operar com generalizações? –. Não seria 

mais lógico que os alunos pudessem observar o que acontece quando palavras como “ninho”, 

“cegonha”, “dinheiro” perdem a letra “H”? Com fica a pronúncia dessas palavras? Isso, no 

nosso entendimento, poderia conduzir as crianças a concluírem que, no contexto dessas 

palavras, a letra “H” se junta à letra “N” para representar um som e que, portanto, sua perda 

traz prejuízos. Não estamos condenando o ditado como uma prática que deve ser esquecida. O 

ditado de palavras com “NH”, por exemplo, poderia ter sido usado ao final, para verificar se os 

alunos compreenderam como o sistema funciona. 
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O trabalho com a ortografia é importante para a consolidação da alfabetização. Para 

Morais (2012), esse trabalho deve ser iniciado com um diagnóstico acerca das dificuldades 

ortográficas dos alunos: as mais recorrentes no plano coletivo e, posteriormente, no individual, 

para somente depois, percebendo de que ordem são essas dificuldades quanto às normas 

ortográficas (regulares diretas, contextuais, morfológicas ou irregulares), propor um trabalho o 

mais adequado e coerente possível. Segundo a Professora II,  a opção em trabalhar com o 

dígrafo “nh” pautou-se nas orientações dos conteúdos planejados para o 2º ano e na dificuldade 

dos alunos nas sílabas complexas.  

No que se refere à atividade posterior ao ditado de palavras, de separação das sílabas, 

entendemos que ela poderia ter sido mais produtiva se a professora, na correção, tivesse 

convidado os alunos a observarem que as letras “NH” não se separam, ficam sempre na mesma 

sílaba. A professora preferiu ela mesma informar isso ao final da correção, o que reforça, mais 

uma vez, sua opção pela abordagem de viés transmissivo. 

 

6ª Aula 

 

Motivada pela temática da Copa do Mundo, a Professora II iniciou a aula expondo para 

as crianças o momento em que as nações, em especial o Brasil, disputam uma competição que 

mexe muito com as pessoas, porque envolve uma paixão: o futebol. Ela foi conversando com 

as crianças e explicando sobre o evento, destacando as atitudes cívicas da sociedade brasileira 

nessa época, e informou que iriam trabalhar um texto sobre o mascote da Copa. Então, registrou, 

no quadro, o cabeçalho, o texto e a atividade de interpretação para as crianças transcreverem 

para o caderno, advertindo quanto ao bom uso das margens e das letras maiúsculas. Por fim, 

solicitou que, seguindo as características do mascote fornecidas no texto, as crianças o 

pintassem – a professora distribuiu um desenho do mascote para colar no caderno. 

 

Quadro 12. Texto e atividade de interpretação escritos no quadro 

 

Mascote da copa – Zabivaka 

                Zabivaka em russo significa “aquele que marca gol”. O mascote oficial da copa 

do mundo é um lobo marrom antropomórfico, ou seja, com características humanas.  
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                Ele se apresenta com um par de óculos esportivos de cor laranja que seria uma 

espécie de amuleto da sorte e um uniforme, composto por um calção vermelho e uma 

camiseta branca de mangas azuis. 

 

Interpretação de texto 

1) Responda: 

 

a) Nome do mascote da copa do mundo 2018: 

b) O que significa o nome Zabivaka? 

c) Que animal representa o mascote da copa do mundo? 

d) O que é antropomórfico? 

e) Como o lobo se apresenta? 

                                                           Fonte: Acervo das pesquisadoras 

Figura 38. Texto copiado por um aluno do 2º ano no caderno. 

 
                       Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

A adoção dessa metodologia (cópia do texto no caderno pelos alunos) é confessada pela 

professora como intencional e planejada, uma vez que as crianças não têm a prática de copiar 

atividades no caderno, devendo pois, passar por esse processo para desenvolver essa habilidade,  

que “é muito importante”. Sobre isso, destaca quando denuncia a suposta não “aprendizagem” 

de português no Ciclo de Alfabetização: “Eu trabalhei português lá na outra escola. No quinto 

ano, chegava menino lá que não sabia de nada: quantos parágrafos tem um texto, onde começa 

a escrever, o que é uma margem, o que é um parágrafo...” (Professora II). 
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Movida por essas crenças, a professora se esforçava para que os alunos organizassem o 

texto no caderno: cuidado com as margens, com o afastamento no início de parágrafo, o uso de 

letra maiúscula em seu início e o aprimoramento do uso da letra cursiva. Entretanto, como se 

pode observar na figura 38, alguns alunos ignoravam as instruções recorrentes da professora: o 

aluno emendou os dois parágrafos. 

Algo importante a ser destacado nessa aula é a escolha do texto para a aula. Um dos 

motivos que conduziram a professora a selecionar esse texto foi abordar a temática da Copa do 

Mundo, todavia, outros critérios poderiam pautar essa escolha. O texto trabalhado na aula, 

embora descreva para as crianças o mascote dessa competição, não cumpre com o objetivo 

proposto no ato da escolha, de socializar informações sobre a copa do mundo.  

Um bom texto alimenta um desejo pelo novo, pela descoberta, pela novidade e pela 

história contada, aguça a imaginação. Afinal leitura é, acima de tudo, um conjunto de 

significados, como nos fala Marisa Lajolo apud Geraldi: 

 

[...] ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a 

partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os 

outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu 

autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se 

contra ela, propondo outra não prevista (2002, p. 91). 

 

 

Na condição de professores, sobretudo, de professores alfabetizadores somos 

mediadores da leitura, seja pela postura leitora exigida ou pela oferta de textos e gêneros a 

serem disponibilizados para serem lidos pelos alunos. Assim, precisamos conhecer, selecionar 

e indicar a leitura de bons textos em nossas aulas, a fim de que os alunos, a partir do texto 

selecionado, sejam capazes de buscar, com ou sem ajuda de um leitor experiente, a ampliação 

de seu repertório. Nos questionamos se o texto utilizado nessa aula é capaz de cumprir esse 

intento. 

Quando o texto não tem grande potencial, o trabalho do professor pode ser ainda maior. 

Por que o mascote se veste com um calção vermelho e uma camiseta branca de mangas azuis? 

O texto não explica, mas essa pode ser uma curiosidade de parte dos leitores. Uma hipótese é: 

como a copa 2018 foi na Rússia, o mascote se veste com roupas nas cores da bandeira desse 

país – vermelha, azul e branca. Entretanto, no lugar disso, o que se propõe aos alunos é um 

conjunto de perguntas que demandam tão somente a localização de informações explícitas na 

ordem em que essas informações aparecem no texto. 
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7ª Aula 

  

O eixo selecionado para a aula foi gramática, o assunto escolhido foi adjetivo. Com 

muitos alunos em fase de apropriação do SEA, nos perguntamos o que orientou  essa escolha. 

O título ADJETIVO foi escrito no quadro, seguido de seu conceito e de exemplos de frases com 

os adjetivos sublinhados para as crianças copiarem no caderno. Assim que eles terminaram de 

copiar, a professora explicou o conceito e, para se fazer melhor entender, pegou objetos na sala 

(óculos, lápis) e solicitou que os alunos apontassem características (“como ele é, o jeito, gente, 

se é bonito, cheiroso, rosa”) desses objetos. As crianças demonstram oralmente ter entendido 

a lógica.  Essa organização, conceito–exemplo–exercício, é a espinha dorsal da abordagem 

transmissiva, de viés metalinguístico.  

Na ótica de Franchi (1987), essas atividades de mera identificação não criam as 

condições para que os alunos se apropriem de recursos expressivos variados, importantes para 

a interação na vida social. 

Assim que encerrou a explicação, a professora colocou as atividades no quadro. Foi 

pedido aos alunos que escrevessem frases com os adjetivos sugeridos, que circulassem adjetivos 

em frases, que completassem lacunas com adjetivos. O objetivo, segundo a professora, “era 

fixar a definição trabalhada”. 

 Para Franchi (1987), para crianças que estão cursando os anos iniciais, interessa pouco 

saber a definição, seja de substantivo, de artigo, de pronome, mas interessa muito levar os 

alunos a operar sobre a linguagem. Nesse aspecto, Perrenoud (1999) também colabora, ao 

chamar atenção para o caráter ativo do sujeito que aprende, daí a mera assimilação de conteúdo 

veiculada por uma perspectiva transmissiva não constituir o melhor caminho para a 

aprendizagem. 

 

8ª Aula  

 Nessa aula, temos mais um recurso didático frequentemente utilizado nas aulas de 

português, as folhas avulsas, que, com o advento da internet, se tornaram um material de fácil 

acesso, diverso e tentador. Essa condição o torna perigoso, pois seu uso pode não ser precedido 

de uma devida análise, que avalie sua potencialidade para promover reflexões e desafios em 

realidades próprias e únicas. 

 A professora II, ainda em clima de copa do mundo, distribuiu uma cópia de um texto  

de “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo. Na nossa ótica, esse texto dialoga muito mais com os 
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alunos do 2º ano que o texto do “Mascote da Copa – Zabivaka”, no que se refere à linguagem, 

ao propósito, à faixa etária, à estética, à temática e ao aspecto motivacional.  

 

 Figura 39. Atividade em folha avulsa   

 
Fonte: Material cedido pela professora 

 

Soares (1999) afirma que o trabalho com o texto deve criar condições para os alunos 

refletirem sobre os textos que leem. Embora o texto tenha a “cara” de crianças de oito anos, as 

perguntas feitas não as colocam na condição de interlocutoras legítimas, pois não convidam ao 

deleite, às descobertas. Tampouco as crianças são convidadas a expressar sua subjetividade: 

gostaram do texto, o que mais chamou a atenção, quando joga futebol, você gostar de ficar no 

gol? Essas são algumas perguntas que poderiam aproximar texto e leitor. Em momento algum, 

a professora fez referência a Ziraldo e ao Menino Maluquinho, personagem mais famoso do 

escritor. 
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Entretanto, uma coisa a Professora II faz e colhe os resultados: ela promove a fluência 

leitora. Todos os alunos do 2o ano vão à frente para ler e não se mostram acanhados com isso – 

ao contrário, mostram-se familiarizados com essa prática, sentindo-se confortáveis e boa 

fluência. 

 

9ª Aula  

  

 Nessa aula, “o quê” se ensina referiu-se à ortografia: “M” antes de “P” e “B”. A figura 

40 traduz, por si só, “o como” foi a aula. 

 

Figura 40. Atividade de ortografia no quadro 

 
                                              Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

 No primeiro momento, a professora explicou que antes das letras “p” e “b” se usava 

apenas “m”, dando exemplos no quadro e, por fim, seguiu-se a cópia e a realização do exercício 

de fixação. Entendemos que a ortografia é importante ferramenta na consolidação da 

alfabetização, como a regra ortográfica em estudo na aula é de ordem contextual, de fato há 

uma regra a ser ensinada.  
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Contudo, uma simples exposição dessa regra não garante esse aprendizado. 

Perguntamo-nos se não seria mais significativo fazer o caminho inverso, partir da observação 

de um conjunto de palavras, umas escritas com M, outras, com N, para que as crianças 

identificassem a regularidade. 

No segundo momento, os alunos formaram frases com palavras escolhidas pela 

professora. Uma atividade, na verdade, cujo único objetivo era escrever palavras com M antes 

de P e B.  

 

10ª aula 

 

 Na última aula observada, a Professora fez uma atividade que chamou de revisão: ela 

informou aos alunos que aquele momento era para retomar assuntos que já haviam sido 

trabalhados até aquele momento. Ela pediu que os alunos pegassem os cadernos de português 

e fizessem o cabeçalho, sem copiarem do quadro. Eles reclamaram, mas a professora não voltou 

atrás, argumentando que “já era pra terem aprendido” e que olhassem o modelo pelo próprio 

caderno.  

A professora propôs no quadro exercícios variados: divisão silábica, contagem do 

número de sílabas, transformação de substantivos do singular para o plural e do masculino para 

o feminino, identificação do substantivo e do adjetivo, formação de frases a partir de palavras 

dadas.  

O procedimento foi similar ao realizado em atividades de “para casa” e vai na contramão 

do ensino de língua legitimado nos PCNs e na BNCC, defendido pelo PNAIC, sugerido no PPP, 

e nos indicadores de aprendizagem, comentados anteriormente.  

A Professora II não utilizou o LD, embora houvesse disponível para todos os alunos. A 

professora explicou: 

 

Não gosto muito desses livros didáticos não. Tem uns textos muito grandes... não dá 

pras crianças lerem não! Tem muita bobagem! O tempo é curto, tem que ser mais 

direto. Já analisei ele e selecionei o que eu vou trabalhar, só o mais importante. 

(Professora II) 

 

 Essa seleção diz respeito ao planejamento realizado e demonstrado aqui nesse estudo na 

seção 5.1, figura 7, em que a professora lista as seções referentes ao trabalho com a gramática 

do LD.  

Como já dissemos, a professora II iniciou o curso superior de Letras, mas não o concluiu, 

e permaneceu na dinâmica da escola como secretária. Estando fora da docência por vinte anos, 
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apresenta perplexidade com o nível que as crianças apresentam no segundo ano, caracterizando-

os como “fracos” e demonstrando um saudosismo em relação à pedagogia tradicional, aos 

ensinos de gramática, ortografia e caligrafia. Segundo a professora, os pais dos alunos pensam 

como ela e elogiam sua prática, o que a conforta. 

Em meio à crise da educação brasileira, não estranha o fato de os pais apreciarem a 

prática da Professora II, afinal seus alunos decodificam, escrevem usando letra cursiva, “tiram” 

do quadro tudo que se pede, responde às questões de localização de informações explícitas. A 

questão que se impõe é: hoje, isso basta?  

 

5.3.3   “Ensinar português é ajudar os alunos a superar dificuldades apresentadas, já que 

no 3o ano eles chegam sem ter compreendido o sistema alfabético[...] Focar e intensificar 

esse processo é fundamental!” 

 

A professora III leciona no 3º ano e apresenta em seu discurso, cujo fragmento foi citado 

no título desta subseção, uma preocupação com a consolidação do processo de alfabetização. 

Essa preocupação pode ser justificada pela presença, na turma, de dez crianças, de um total de 

25, que, mesmo estando no último ano do Ciclo de Alfabetização, não se apropriaram, de forma 

consolidada, do Sistema de Escrita Alfabético. Há, na fala da professora, em momentos 

diferentes e de modo recorrente, uma angústia em relação à aprendizagem dessas crianças. 

Durante a entrevista, por exemplo, quando questionada sobre as dificuldades enfrentadas para 

ensinar língua portuguesa no Ciclo de Alfabetização, a professora, novamente, se reportou a 

essa realidade: 

“Eu gostaria de dar mais atenção a esses alunos, porque eu sinto que eles têm essa 

necessidade e às vezes têm muito interesse em aprender, mas, como é só uma 

professora, é mais complicado, se pelo menos tivesse uma auxiliar, aí o trabalho iria 

render muito mais e os alunos avançariam.” (Professora III) 
 

 Em função disso, ela diz que prioriza em suas aulas de português o aprendizado da 

leitura e da escrita, embora cite, uma a uma, as classes de palavras e as regras ortográficas 

dentre essas prioridades. Interpretamos isso como uma tentativa da professora de propor 

conteúdos que atenderiam, em sua avaliação, tanto os alunos em processo de consolidação da 

alfabetização, como aqueles ainda em processo de apropriação do SEA. 

Ao conceituar língua como ação, a professora sugere compreendê-la como habilidade 

de expressão e de compreensão de mensagens úteis no cotidiano, transpondo uma ideia rígida 
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de código, pois aceita a língua enquanto produto da ação humana, o que, a nosso ver, é 

significativamente importante. 

As aulas de português da Professora III apresentam uma rotina que se assemelha às das 

Professoras I e II. No geral, ela verifica a frequência, faz a leitura deleite (termo do qual a 

professora se apropriou nos cursos de formação PNAIC) e informa as crianças sobre as 

atividades do dia. Entretanto, diferentemente do que acontecera nas rotinas das professoras I e 

II, houve, nos momentos da leitura deleite, uma alternância entre o texto bíblico e o texto 

literário – algumas vezes, foi utilizado o acervo de livros de literatura do PNAIC. 

 

1ª AULA 

 A Professora leu o livro “A Cigarra e a Formiga”, fábula muito conhecida de Esopo. Ela 

solicitou que as crianças emitissem opinião sobre as posturas assumidas pelas personagens e 

perguntou se conheciam outras versões da história, outros “jeitos de contar a história, 

assim...com final diferente?!” (Professora III). Diante da provocação intertextual da professora, 

os alunos foram participativos, falaram bastante sobre suas impressões, vivências e contaram 

várias versões da história. A professora teve, inclusive, dificuldades de organizar e gerir os 

turnos de fala.  

Figura 41. Livro de literatura utilizado pela professora 

 

Fonte: Acervo das Pesquisadoras 

Em seguida, a professora solicitou que, de posse dos cadernos de língua portuguesa e 

com o cabeçalho realizado, os alunos se organizassem para a próxima atividade da rotina diária. 

Ela registrou o assunto no quadro, “Artigo”, e, assumindo um discurso tipicamente 

transmissivo, fez o seguinte movimento metodológico: apresentou o conceito, “palavra que 
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acompanha os nomes, que vem antes dos nomes”; deu exemplos no quadro com o artigo 

sublinhado, classificando-os em definidos e indefinidos, “assim ó... o leão, a leoa, um leão, 

uma leoa”; solicitou que as crianças contribuíssem com exemplos e algumas ensaiaram 

construções que imitavam as da professora: “o gato, a gata, o cachorro, a cachorra”. Na 

explicação de artigo indefinido, a professora assumiu o seguinte encaminhamento: 

fez uma pergunta à turma: – Gente, porque mesmo que o artigo é indefinido? Por que 
será que tem esse nome: INDEFINIDO? Ela  própria respondeu, explicando com base 

no significado da palavra: – Porque não se define, não dá pra saber. Assim, por 

exemplo, quando fazemos uma festa e um amigo leva UNS salgados, não temos como 

precisar a quantidade de salgados, vai ser 1? 2? 3? 100?, então, não temos como saber, 

por isso são indefinidos. (Diário de Bordo, Observação da aula da professora III) 

 

Nesse momento, é flagrante que, embora assuma o discurso da tradição gramatical, a 

professora tem problemas com o conceito de artigo. No exemplo, ao simular uma situação de 

uso do artigo, ela confundiu o artigo “um” com  o numeral “um”: ao atribuir sentido ao número 

de salgados, “1? 2? 3? 100?”, a professora assumiu o “UNS” como uma quantidade / numeral 

e não ao tipo de salgados – seriam coxinhas, pastéis, empadas? –.  

Essa situação, a nosso ver, só reforça a necessidade de se adotar prioritariamente uma 

perspectiva epilinguística no aprendizado da língua nos anos iniciais, como sugerem os 

documentos legais orientadores e as pesquisas acadêmicas. Entretanto, precisamos considerar 

que essa abordagem não é fácil de ser incorporada à prática de professores que só conheceram 

aulas de português pautadas na abordagem unicamente metalinguística. Sobre as memórias de 

suas aulas de português, a Professora III relata: 

As aulas que tive não são como as de hoje não. A professora trabalha com os assuntos 

do livro, essa questão de produção de textos não se fazia muito. Os assuntos, em geral, 

são os que estudam hoje mesmo: substantivo, adjetivo, artigo – esse tipo de assunto. 

Não se fazia autocorreção da produção de texto, não se fazia uma correção dentro do 

que o aluno escreve, não se fazia reescrita de texto, só correção mesmo, de caneta 

vermelha. Mas, ainda assim, acho que aprendi bastante! (Professora III). 

 

Esse relato nos permite entender duas coisas: a primeira é que, muito provavelmente, a 

professora não aprendeu a refletir sobre a língua em uso; a segunda é que ela tende a manter os 

mesmos assuntos e abordagem em suas aulas de português. Isso nos faz reiterar a necessidade 

de se propiciarem aos profissionais docentes dos anos iniciais uma formação sólida e, de fato, 

continuada, sobre o ensino de língua portuguesa. Depois da exposição sobre o artigo, a 

professora escreveu, no quadro, um poema de José Paulo Paes, que se relaciona com a fábula 

“A Cigarra e a Formiga” e solicitou que as crianças circulassem os artigos encontrados. Além 

disso, ela enumerou e quantificou os versos do poema com a ajuda das crianças. Por fim, a 
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professora leu o poema, em colaboração com os alunos, e, em seguida, apagou várias palavras 

que o compunham, exceto os artigos que ela circulara e os substantivos que eles determinavam, 

fazendo a leitura do que sobrou com as crianças – um clássico exemplo do texto utilizado como 

pretexto para trabalhar um conteúdo gramatical. 
 

 

Figura 42. Quadro com atividade de artigo 

 

Fonte: Acervo das Pesquisadoras 

 

2ª AULA 

 

Nesse dia, a aula versou sobre os sinais de pontuação: exclamação, interrogação e ponto 

final, no contexto de frases. A Professora fez os seguintes encaminhamentos:  Apresentou os 

sinais de pontuação; explicou sua serventia em frases – perguntar, expressar emoção, surpresa, 

e afirmar uma ideia; deu exemplos de frases com esses sinais; leu as frases valorizando a 

entonação; propôs exercícios de fixação e corrigiu com o auxílio das crianças; afixou um cartaz 

na sala com os sinais, seus conceitos e exemplos para as crianças não esquecerem. A figura 43 

ilustra parte da atividade proposta. 
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Figura 43. Imagem de uma questão proposta no quadro  

 

Fonte: Acervo das Pesquisadoras 

 

Assumir o texto em sala de aula é fundamental para o entendimento dos processos de 

funcionamento linguístico, que são característicos dos diversos modos de organização do 

discurso. Isso implica analisar também as estratégias que asseguram a função dos sinais de 

pontuação no texto. Como se pode observar, a aula desenvolvida pela Professora III não esteve 

em sintonia com esses pressupostos. 

Vemos, novamente,  a abordagem transmissiva, de forte viés metalinguístico orientando 

“o como” se ensina nas aulas de português no 3º ano do Ciclo de Alfabetização. Franchi (1987) 

critica o fato de a transmissão ser um dos pilares de nossa educação. 

Para um homem sempre imaturo e inacabado, histórico e atravessado pela história, já 

não se pode pensar a educação como a transmissão de uma herança cultural, nem 
como a transferência de informações e conteúdos. Sem recusar essa história, mas sem 

repetir-se e reiterar-se, o homem deve formar-se em uma contínua readaptação  ( p. 

10-11) 

 

Seria muito mais significativo se esses sinais de pontuação tivessem sido estudados a 

partir das produções textuais dos próprios alunos, o que configuraria a reescrita como uma 

atividade de ensino, e não uma mera ação de “passar o texto a limpo”. Afinal, como defende 

Franchi (1987), quando operamos sobre a própria linguagem, praticamos, refletimos e 

aprendemos sobre “a diversidade dos fatos gramaticais da língua”. 

3ªAULA  
 

A professora começou pedindo às crianças que abrissem o LD na página 143 e informou 

que elas trabalhariam com leitura e compreensão de texto. Então, ela foi indicando pelos nomes 

os alunos que deveriam ler. À medida que o texto era lido por completo pela classe, 
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recomeçava-se a sua leitura. Esse movimento manteve-se até o momento em que todos os 

alunos que possuíam habilidade de leitura já desenvolvidas foram contemplados.   

 

Figura 44. Texto utilizado pela professora para realizar a leitura com a turma 

 

Fonte: Extraído do LD do 3º ano 

 

 Considerando sua experiência e os cursos que realizou (PROFA, Formação pelo 

município e PNAIC ), foi surpreendente o texto que a professora selecionou para a aula de 

leitura. Como se pode constatar pela figura 44, o texto escolhidio não passa de um preâmbulo, 

usado na abertura do capítulo 8 do LD. Como destacamos anteriormente, a escolha do texto é 

uma etapa importantíssima para que a aula cumpra seus objetivos. Pareceu-nos que a escolha 

foi feita, de improviso, no momento da aula. O que nos faz retomar a importância do 

planejamento. Como destacado na seção 5.2 deste estudo, a Professora III opta por não registrar 

ou sistematizar as escolhas que realiza quanto ao para quê, o quê e o como ensinar. Concluída 

a atividade de leitura, a professora solicitou que as crianças realizassem a atividade posterior 

sugerida pelo LD na seção “Leitura 1”: questões relacionadas ao gênero textual capa de revista 
 

 

Figura 45. Atividade do LD proposta pela Professora III 
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Fonte: Extraído do LD do 3º ano 

 

Em poucos minutos, as crianças formaram uma fila ao lado da mesa da professora. Com 

o livro nas mãos, procuravam-na, inquietos, ansiosos por uma orientação. Inicialmente, ela 

tentou atendê-los individualmente, mas logo desistiu, tamanha a aglomeração junto à sua mesa 

e optou por fazer uma exposição no coletivo.  

 A professora foi questionando os alunos, com a imagem da capa de revista erguida e 

voltada para eles:  “A imagem é de quem? A roupa que ele veste é de pessoa comum? 

E essa letra que carrega no peito, o que quer dizer?  
O título qual é? O que são essas palavras aqui? Porque estão em verde e em 

vermelho?”.  

À medida em que ia questionando, boa parte das crianças respondia, e ela fazia a 

correção.  

Professora: – Qual é a editora? Mostra no livro, aguarda as contribuições dos alunos 

e explica que trata-se de quem produz, fabrica, edita a revista.  

Professora: – E isso aqui? (Referindo-se ao endereço eletrônico) e responde: – Serve 

para consultar a revista na internet.  

Professora: – E este aqui? (aponta o código de barras) – Vocês encontram no 

supermercado, nos produtos. Uma criança  identifica o código de barras e explica que 

serve para passar na máquina e ver os preços. A professora completa que serve para 
identificar um produto. [...]  

(Diário de campo, observação da aula da Professora III, outubro de 2017) 
 

Para concluir, a professora declarou para os alunos que eles haviam feito a interpretação 

oral com ela, mas que era chegada a hora de fazerem a parte escrita, sem o seu auxílio.  Passado 

um tempo, ela corrigiu as questões com as crianças, retomando cada elemento que compunha 

a capa da revista. A capa de revista é um gênero multissemiótico, composto por linguagem 
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verbal e  não verbal.  A leitura de ambas é imprescindível para a construção do sentido. No caso 

do texto não verbal, é preciso considerar a imagem e sua riqueza de detalhes, bem como o seu 

aspecto simbólico. No caso da linguagem verbal, é preciso relacioná-la à imagem e atribuir-lhe 

a função no gênero. Embora tenha realizado a exploração oral de alguns desses pontos, a 

ausência de sistematização deixou o processo com aspecto de inacabado. 

  

4ª AULA 

  

A professora trouxe para esta aula  uma atividade em folha, cuja temática era Direitos das 

Crianças. 
 

 

Figura 48. Atividade em follha avulsa utilizada pela Professora III 

 

Fonte: Material cedido pela professora 

 

Quando todos encontravam-se com a atividade em mãos, a professora inciou o 

questionamento: “O que é mesmo ser criança? Me digam o que é mesmo infância?”.  Aos 

poucos, elas foram respondendo: “se divertir”, “brincar”, “estudar”, “jogar”. A professora 

centrou a discussão na infância como tempo de explorar, de estudar, de brincar, atentando 
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também para algumas responsabilidades.  Explorou as imagens da atividade, leu cada direito 

com as crianças e explicou-lhes o sentido de cada um, interagindo com eles a partir de situações 

vivenciadas e de exemplos diários.  

Por fim, escreveu a seguinte atividade no quadro: “escreva um texto sobre o que é ser 

criança para você”. Algumas crianças escreveram, com muita dificuldade, algumas linhas, e a 

grande maioria se envolveu com a pintura dos desenhos da atividade. Concluído o tempo da 

aula de português,  que teve sua carga horária reduzida nesse dia em função da reposição de 

uma aula de ensino religioso, a professora  orientou os alunos a terminarem a atividade em casa.  

Nessa aula, temos dois pontos importantes a serem destacados: um se refere à oralidade 

outro à produção textual. A oralidade foi explorada em seu aspecto de oralização – a leitura do 

texto foi feita com questões orais. A nosso ver, foi um momento profícuo de aprendizagem da 

língua. Entretanto, não pode ser o único aspectos da oralidade trabalhado nas aulas, posto que 

o trabalho com esse eixo de ensino precisa contemplar também a variedade de gêneros orais 

públicos, além de outras habilidades igualmente importantes.  

No que se refere à atividade de  produção textual, temos o que  Antunes (2003) 

denuncia: “Prática de uma escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem 

autoria e sem recepção (apenas para exercitar), uma vez que, por ela, não se estabelece a relação 

pretendida entre a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do texto” (p. 26-27). 

 Barros (2012) auxilia-nos a entender o modelo de atividade de produção textual adotado 

pela Professora III: “(...) existe a crença, por parte do professor, de que estar bem informado 

sobre um tema é suficiente para que se escreva um bom texto sobre esse tema” (p. 70). Ora, se 

os alunos discutiram sobre direitos das crianças, elas estão preparadas para escrever sobre esse 

assunto. Tanto é que a professora sequer se ocupa de definir o gênero textual. 

Nas demais aulas que nós observamos, a professora não retomou com os alunos a 

produção textual que ela pediu para eles terminarem em casa.  

 

 

 5ª AULA 

   

 Nesta aula, a professora escreveu uma frase no quadro: “Brincadeira preferida de Bruno 

é andar de Bicicleta!” e solicitou que as crianças lessem. Em seguida, circulando as sílabas 

“BI”, “BRIN” e “BRU”, chama a atenção para o som inicial delas. Pergunta para as crianças 

qual a diferença entre elas. Algumas crianças respondem que a diferença é a presença do “r”. 

A Professora destaca o fato de uma única letra fazer a diferença e, nomeando aluno por aluno, 
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pede para que eles ditem palavras iniciadas com BRA, BRE, BRI, BRO, BRU. À medida que 

os alunos ditavam, ela registrava-as no quadro em forma de lista. Em especial, nesse dia, ela 

solicitou que as crianças com maiores dificuldades na decifração fossem à frente tentar ler 

algumas palavras. Depois desse preâmbulo, a professora entregou uma folha avulsa para os 

alunos.  

 

Figura 46. Atividade em folha avulsa  
  

 

Fonte: Material cedido pela professora 

 

 Como as crianças concluíram a atividade rapidamente, a Professora propôs um ditado 

no caderno, utilizando as mesmas palavras trabalhadas. Mais uma vez, a nosso ver, a professora 

se viu “apertada” pela ausência de uma planejamento prévio adequado.  

 Uma prática muito comum no Ciclo de Alfabetização, o ditado também figura nas 

orientações direcionadas à prática que visa promover a reflexão sobre as regularidades 

ortográficas. Dependendo do “para quê” e do “o quê” se ensina, esse recurso didático pode ser 

associado a uma prática transmissiva ou reflexiva.  

 Quando conversamos com a professora sobre os motivos pelos quais havia selecionado 

as sílabas bra/bre/bri/bro/bru para realizar a aula, a professora nos informou que percebeu essa 

dificuldade para alguns alunos da turma, mesmo os alfabéticos; além do mais, essa seria, 
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segundo ela, uma oportunidade de dar atenção aos alunos não alfabéticos: por isso, optou por 

desenvolver essa aula.  

 

6ª AULA 

 Essa aula consistiu na leitura da biografia de Romero de Brito. A professora informou 

que iria dar continuidade a uma aula iniciada anteriormente, na qual as crianças haviam pintado, 

na aula de Artes, “réplicas” de quadros de Romero de Britto.  Nesse contexto, distribuiu cópias 

da biografia do pintor. 

Figura 47. Biografia do pintor Romero de Brito  

 

Fonte: Material cedido pela professora 

 

Antes de descrevermos o que a professora realizou, gostaríamos de chamar a atenção 

para a baixa qualidade linguística do texto: ele contém erros de pontuação e de uso, no mínimo, 

indevido de conectivos. O que coloca em xeque, mais uma vez, a seleção de textos da Professora 

III. 

Primeiramente, ela leu o texto inteiro em voz alta. Depois, solicitou que todos os alunos, 

exceto os que ainda não se apropriaram do SEA, lessem de forma sequenciada trechos da 

biografia.  Ao final, perguntou: “o que é uma biografia? Pra que serve? De quem vocês 

escreveriam uma biografia?”. Uma aluna respondeu que escreveria uma biografia sobre a mãe; 

outro, sobre o pai; uma terceira, sobre a avó.  
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Depois dessa breve conversa, a professora pediu às crianças que circulassem no texto 

cinco palavras que consideravam importantes e produzissem frases com elas. Assim que os 

alunos terminaram, a professora solicitou que eles escolhessem uma frase e ditassem para ela 

copiar no quadro.  

 

Figura 48. Frases produzidas pelos alunos e registradas, no quadro, pela professora 

 

Fonte: Acervo das pesquisadoras 

 

 Para Soares (2006), são necessários dois passaportes para a proficiência em leitura e 

escrita: alfabetização e letramento; ou seja, sem o segundo, não temos  como alcançar os 

objetivos do Ciclo de Alfabetização. Essa constatação é desanimador, quando observamos os 

modos como os textos são abordados na maior parte das aulas das Professoras II e III. A nosso 

ver, a professora perdeu uma ótima oportunidade para pedir às crianças que produzissem uma 

biografia sobre pessoas próximas e importantes (pai, mãe, avó). Quantos “conteúdos” não 

poderiam ser trabalhados com uma atividade significativa, com chances de ir além dos muros 

da escola? A organização de um relato em ordem cronológica; o uso do verbo flexionado nos 

pretéritos perfeito e imperfeito; o uso da vírgula para separar adjuntos adverbais longos, só para 

citar alguns – tudo isso, é claro, numa perspectiva, predominantemente, epilinguística. 
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Trabalhar, concomitantemente, com a alfabetização e o letramento empodera, emancipa, 

permite ao aluno “assumir a palavra”, como destaca Antunes (2003). 

 

7ª AULA, 8ª AULA e 9ª AULA 

 

 Nesse bloco de aulas, a Professora utiliza o LD, além de uma atividade copiada no 

quadro. Por esse motivo, consideramos pertinente analisar alguns aspectos do livro, já que esse 

recurso traz, ainda que implicitamente, concepções teórico-metodológicas sobre o ensino de 

português, que precisam ser consideradas.  

No MP, o LD utilizado no 3o ano defende que “nos anos iniciais, o trabalho de reflexão 

sobre a língua deve ser introduzido com atividades de natureza epilinguística” (Cavéquia, MP, 

p. 14), podendo ser introduzidas, progressivamente, as de natureza metalinguística, desde que 

não venham a sobrecarregar o aluno com nomenclaturas excessivas, descontextualizadas e sem 

função. O MP enfatiza, em suas orientações gerais para o professor, que a aula de português 

deve contemplar o trabalho com a leitura, a escrita, a oralidade, a gramática e a ortografia. A 

língua é definida “como um conjunto de elementos responsáveis pela interação entre sujeitos, 

conforme os pressupostos de Bakthin (2010)” (Cavéquia, MP, p. 24).  

 O volume do 3º ano é composto por doze unidades temáticas, subdivididas em seções e 

subseções: “Leitura” – trabalhada por meio de interpretação oral, da interpretação escrita, da 

identificação de palavras no texto e da comparação entre textos –; “Produção escrita”, 

“Pensando sobre a língua”, “Com que letra” e, eventualmente, “Produção oral”.   

A professora escolheu a seção “Pensando sobre a língua”, que se destina ao trabalho 

com a gramática, da unidade 4, intitulada “Esporte para todos”. As demais seções foram 

desprezadas. 

Na 7a aula, a partir do LD, a professora conceituou substantivo e explorou as figuras de 

crianças, animais e objetos, para dar exemplos dessa classe de palavras para os alunos. Depois, 

leu, em outra página, os conceitos e exemplos de substantivos próprios e comuns, 

exemplificando-os, e o conceito de substantivo coletivo. O livro didático dedica oito páginas 

ao estudo do substantivo e a professora trabalhou com todas elas.  

Figura 49. LD, p. 70-77 
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A forma como a professora 

aborda  o ensino sobre substantivo é muito 

semelhante à adotada no livro, embora o 

mesmo tenha declarado no manual que as 

atividades epilinguísticas são o ponto de 

partida. A ordem das atividades, 

propostas e desenvolvidas pela 

professora, como verificamos nas 

imagens compiladas na figura 49, segue o 

modelo da abordagem transmissiva, com 

foco na metalinguagem: definição + 

exemplos + exercícios. 

Fonte: Extraído do LD do 3º ano 

O texto “Esporte: leitura”, página 73 do LD, tem sua função social apagada e é usado 

apenas para que os alunos retirem dele três substantivos próprios e três substantivos comuns.  
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Em seguida, vem uma atividade (página 74 do LD) em que o aluno deve substituir os 

substantivos comuns em destaque por substantivos próprios, seguindo o exemplo dado: modelo 

clássico de atividade descontextualizada e sem função. Na verdade, o LD não simula uma 

situação de uso real da língua, ao contrário, propõe uma atividade que, no nosso entendimento, 

configura-se como um exemplo de escolarização excessiva da língua, desconfigurando-a, pois 

atropela sua função social. Mas a professora se afina com essa atividade, ao menos é o que 

induz sua opção ao selecioná-la para aplicar em sua sala de aula. 

A 8a aula foi tão somente a correção das atividades do LD. Ela solicitou que as crianças 

abrissem os livros, certificou-se de que haviam feito a atividade e foi coletando as respostas dos 

alunos, e, quando achou necessário, escreveu no quadro a resposta correta. 

Na 9a aula, a professora colocou no quadro uma atividade de fixação sobre substantivos. 

As crianças realizaram uma espécie de retomada dos conceitos trabalhados: sublinharam 

substantivos numa frase, classificaram substantivos em comuns e próprios, reescreveram 

substantivos do singular para o plural, do gênero feminino para o masculino. Segundo Antunes 

(2003), é recorrente em nossas salas de aula a prática de uma escrita para fixação  que “se limita 

a oportunidades de exercitar aspectos não relevantes da língua, numa época em que as crianças  

ainda estão se apropriando dela”. (ANTUNES , 2003, p. 27) 

 

10ª AULA 

 

Nessa aula, a professora sugeriu uma leitura compartilhada: um aluno começava o 

parágrafo e um outro completava. Quando o texto terminava, o próximo aluno recomeçava sua 

leitura, até que todos os alunos tivessem lido. Aqueles que ainda não haviam se apropriado do 

SEA foram, ao final, chamados à mesa da professora para ler algumas palavras (nomes de 

objetos), enquanto os outros respondiam a interpretação do texto.  

Figura 50. Atividade de interpretação escrita do LD proposta pela professora 
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Fonte: Extraído do LD do 3º ano 

 

Embora o trabalho com a decifração seja importante, sobretudo, numa fase destinada 

também à apropriação e consolidação do SEA, nos preocupamos com o trabalho de leitura pois, 

embora o LD sugira um trabalho com o gênero textual, o objetivo da aula e  a forma como ela 

foi conduzida pela professora parecem apontar para um tipo de atividade denunciada por 

Antunes (2003): 

 

(...) numa atividade de leitura cuja interpretação se limita a recuperar os elementos 

literais e explícitos presentes na superfície do texto. Quase sempre esses elementos 

privilegiam aspectos pontuais do texto (alguma informação localizada num ponto 

qualquer), deixando de lado os elementos de fato relevantes para a sua compreensão 

global (como seriam aqueles relativos à ideia central, ao argumento principal, à 
finalidade global do texto, ao reconhecimento do conflito que provocou o enredo da 

narrativa, entre outros) (p. 28). 

 

 

Concluída a realização da atividade de interpretação escrita pelos alunos, a professora 

fez a correção registrando as respostas no quadro.  

De um modo geral, a professora abordou durante as dez aulas de português observadas 

os quatro eixos estruturantes do componente curricular de LP: oralidade, leitura, escrita e 

análise linguística, com destaque para os aspectos ortográficos e gramaticais dos conhecimentos 

linguísticos.    
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A abordagem transmissiva, de viés metalinguístico, caracterizou a prática da Professora 

III: ela transmite conceitos, dá exemplos e propõe exercícios de fixação.  

A professora III demonstrou sensibilidade para identificar os alunos com dificuldades, 

bem como preocupação em fazer intervenções que, na sua avaliação, poderiam ajudá-los. 

Segundo a professora, não é por falta de interesse que eles não aprendem. 

Ela fez questão de se pronunciar sobre sua maior dificuldade em sala de aula:  

 
Minha dificuldade é querer atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e 

também dar atenção para os mais avançados, porque o tipo de atividade que se faz 

igual para todo mundo é muito complicado para atender toda a turma, mas ainda assim 

eu tento fazer esse trabalho. (Professora III) 

 

5.4 A que conclusões chegamos! 
 

No capítulo 3 deste estudo, apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada pelas 

professoras Costa Val e Barros, e socializadas na conferência de encerramento do SELIMEL. 

Elas concluíram,  a partir de um mapeamento bibliográfico das produções acadêmicas 

realizadas em diferentes épocas e lugares sobre o ensino de português no Ensino Fundamental, 

que as aulas de português, de um modo geral, se desenvolvem em um contexto pouco animador. 

Acreditamos ser importante, nesse momento, retomar essas considerações:  a) as aulas são 

realizadas, em sua maioria,  por meio de uma prática pedagógica ainda voltada para o 

cumprimento de tarefas rotineiras; b) falta aos professores clareza acerca da concepção de 

língua que alicerça seu trabalho; c) muito embora os professores tenham conhecimento das 

propostas de mudança, parecem não ter consciência da dissociação que há entre o discurso e  a 

ação; d) o paradigma tradicional continua firme no que se refere ao “o quê se ensina” 

(gramática),  ao “como se ensina” (metodologia transmissiva) e ao “para quê se ensina” 

(reprodução). 

Após as análises das aulas observadas, entendemos que o nosso estudo também 

compartilha dessas conclusões, quando nos reportamos às aulas das Professoras II e III. 

Essa realidade, a nosso ver, justifica os índices de proficiência em escrita dos alunos 

divulgados pela ANA em 2014 e apresentados na seção “A Escola Esperança: o universo da 

pesquisa”. Temos um número expressivo de alunos (67,92%) que, ao final do 3º ano, 

concluindo, portanto, o Ciclo de Alfabetização, encontram-se no nível IV, enquanto um número 

bem menor se encontra no nível V (3,77%). Tomando como parâmetro a descrição de cada 

nível, observamos que a principal diferença entre os dois diz respeito à escrita em situação de 

uso (letramento).  
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Logo, não é difícil entender que, se nas aulas de português das Professoras II e III, tivemos 

apenas uma aula em que a produção textual foi pautada e, diga-se de passagem, uma escrita 

puramente escolar, da “língua da escola”, como observou o menino sabido mencionado por 

Antunes (2003, p. 27), sem planejamento, revisão ou retomada. Não é difícil concluir por que 

esse percentual de 67,92% no nível IV não consegue avançar para o nível V.   

Do mesmo modo, ao observarmos nas aulas das mesmas professoras (II e III), a presença 

significativa de atividades voltadas para a alfabetização entendemos por que a Escola Esperança 

tem um grande percentual de alunos no nível IV: as crianças aprendem o que se ensina, assim, 

um bom número se apropria do código, o que é positivo. Mas, se boa parte aprende o que se 

ensina, não estaria na hora de, refletindo sobre o para quem e o para quê ensinamos português, 

aceitarmos a importância de trazer para a aula conteúdos referentes aos usos sociais da leitura 

e da escrita? Afinal, a alfabetização é importantíssima e necessária, mas não suficiente.   

Todavia, o nosso estudo tem a felicidade de concluir que há um outro cenário se 

construindo, se consolidando. Sinais de que existe uma mudança em curso. E isso é animador! 

Referimo-nos à Professora I, que propõe atividades diversificadas, planejadas, que, muitas 

vezes, conduz à correta sistematização do que foi trabalhado. Suas aulas apresentam coerência 

entre teoria e prática. Suas aulas propõem um ensino reflexivo sobre a língua em uso no 1º ano 

do Ciclo de Alfabetização.  A aula de português que temos buscado já acontece! Suas aulas 

carregam uma coerência didática que revela um trabalho com o alfabetizar letrando.  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS E UMA PROPOSTA DE AÇÃO ENTRE TANTAS 

POSSÍVEIS 

 

Além de diagnosticar, é objetivo desta pesquisa propor uma ação pedagógica. Neste 

capítulo, apresentamos a nossa proposta de ação para a aula de português no Ciclo de 

Alfabetização, considerando o alfabetizar letrando e o alfabetizar com método como partes 

centrais da proposta que defendemos ao longo deste estudo.   

É bem verdade, que gostaríamos muito de estar compartilhando nesse espaço também, 

a socialização, a discussão dessa proposta e, quem sabe, ousar a construção de outras com as 

professoras sujeitos da pesquisa, mas nos faltou um elemento crucial no mestrado: o tempo.  A 

tessitura precisou ser (re)construída (voltamos à campo) e esse feedback, infelizmente, não 

comporá este trabalho, mas outros futuros. Não nos furtaremos a essa possibilidade, por um 

comprometimento ético com a Ciência da Educação, com a docência e com as pessoas – em 

específico, com as professoras sujeitos da pesquisa e os alunos e suas famílias. 

 

6.1 De onde partimos? Acertando os ponteiros 

 

Consideramos o período no qual realizamos as entrevistas as observações em sala de 

aula como uma fase diagnóstica.  Um momento em que o “fazer” da aula de português no CA 

pelos sujeitos da pesquisa e as concepções da aula de português que temos se confrontaram, em 

um cenário de profícua interação. Ao elaborar nossa proposta de ação, partimos dessa lógica: 

refletir sobre as práticas desenvolvidas nas aulas de português (a concepção diagnosticada) e a 

que defendemos na pesquisa. 

 Adotamos, por meio do encaminhamento metodológico da pesquisa, a estratégia de 

primeiro ouvir as professoras falando de suas experiências com as aulas de português para 

identificarmos as bases teóricas que alimentavam suas práticas, e, depois, de analisar os objetos 

de conhecimento, os objetivos, as metodologias de ensino e a abordagem linguística que 

materializavam em suas aulas. Essas estratégias nos permitiram traçar um diagnóstico das aulas 

de português no Ciclo de Alfabetização, o que nos instrumentalizou a ousar propor uma ação 

pedagógica capaz de mostrar que existe uma outra perspectiva para essa aula, e para 

socializarmos as concepções de língua e de ensino de português assumidas na pesquisa. 

Sobre as aulas de português reveladas pela nossa pesquisa, destacamos: de um lado, as 

aulas da Professora I, marcadas por um trajeto que caminha solidamente na direção de uma 

mudança de paradigma, que incorpora sensivelmente o movimento de alfabetizar letrando; de 

outro lado, as aulas da Professora II e da Professora III, marcadas pela hegemonia da tradição, 
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com traços episódicos de incorporação do novo – que do ponto de vista da academia e dos 

documentos oficiais, nem é mais tão novo assim –, que, talvez, até considerem o letramento 

algo desnecessário ou uma perda de tempo.   

Nossa pesquisa defende o predomínio da epilinguagem no ensino de Português nos 

anos iniciais (uso-reflexão-sistematização no uso). Tem estudioso que defende que no ciclo de 

alfabetização a metalinguagem seja zero. Outros, como Magda Soares, defendem a 

metalinguagem minimamente necessária – é aqui que nos incluímos.  

Mas deixemos de falar do “como se deve pescar’ e sem a pretensão de ofertar o 

“peixe”, nos dediquemos a sinalizar que é possível pescar e que há um outro modo de fazê-lo. 

Para tanto, elaboramos uma proposta de ação, na modalidade de sequência didática que, a nosso 

ver, constitui uma possibilidade de vislumbrar o trabalho planejado com o gênero textual em 

práticas de ensino que articulam os eixos de língua portuguesa (leitura, escrita, oralidade e 

análise linguística) e, consequentemente, práticas de alfabetização e de letramento.  

Buscamos apoio em Dolz e Schneuwly e  construímos uma versão de um projeto 

de comunicação para apresentar e situar o leitor quanto à nossa proposta: 

 

 
 DEFINIÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO 

 

Gênero 

 

Proposta de Ação 

Situação 

 

Pesquisadoras, à luz das considerações sobre a aula de 

português obtidas no estudo e considerando as concepções 

teóricas que defendem, constroem uma proposta de aula de 

português para o 3º ano do CA com vistas a articular práticas de 
alfabetização e letramento a partir de uma realidade específica. 

Tema Aula de português no ciclo de alfabetização. 

Objetivo Propor uma ação pedagógica que articule os processos de 

alfabetização e letramento. 

Quem somos nós 

 

Pesquisadoras e professoras que têm ampliado os estudos sobre 

a aula de português no Ciclo de Alfabetização e que, com base 

nos pressupostos mais atuais, defendem uma organização 

pedagógica que garanta um trabalho reflexivo, interativo, 

articulado entre as práticas de linguagem, e entre as práticas de 

alfabetização e de letramento, pelas vias da epilinguagem, no 

Ciclo de Alfabetização.  

Para quem Professores alfabetizadores dispostos a discutir possibilidades e 

alternativas para as aulas de português no Ciclo de 

Alfabetização. 
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6.2 Nossa proposta:  Sondando o terreno e planejando ações... 

  

A avaliação diagnóstica é o primeiro passo. É preciso saber o que as crianças sabem e o 

que elas ainda não sabem e, por isso, precisam aprender. Esclarecemos que  a escrita por si só 

não constitui o diagnóstico, como se tem equivocadamente pensado.  Para que a avaliação 

diagnóstica seja feita, é necessário entender o que a criança pensa sobre a escrita.   
 

  

 

 

O diagnóstico não pode ser feito apenas no início e no final do 

processo. 

 

O diagnóstico também deve incluir suas reflexões, suas 

considerações, seus registros durante o processo. 

 

O diagnóstico é fundamental no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

 

 Tomemos as escritas reais de três crianças do 3o ano do Ciclo de Alfabetização da Escola 

Esperança no ano em curso (2018). Elas foram produzidas em contexto de diagnóstico, 

elaborado pela Escola. Esse diagnóstico seguiu um modelo muito recorrente nas escolas: 

escolha de um campo semântico (no caso, animais), ditado de palavras monossílabas, dissílabas, 

trissílabas e polissílabas e ditado de uma frase com uma das palavras ditadas anteriormente. 
 

Escritas das crianças Diagnóstico 

 

Aluno I 

 

Nível alfabético ortográfico 

Hipótese alfabética com algumas regras 

ortográficas. Apresenta necessidade de 

aprender sobre o uso da letra maiúscula 

no início de frases 
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Aluno II 

 

Nível Alfabético 

Aluno em hipótese alfabética (escreve 

como fala) 

Apresenta dificuldades ortográficas 

referentes a se/ce ci/si, an/ã,  s/z 

Faz-se necessário um trabalho voltado 

para a caligrafia 

 

 

Aluno III 

 

Nível  Pré-silábico 

Escreve alfabeticamente “boi” porque já 

se familiarizou com essa escrita. Sabe 

que se escreve com letras, e que elas 

variam numa palavra.  

Repertório de letras b o i s n q i u r e g. 

Em azul as que compõem o seu nome. 

 

No que concerne à leitura, é preciso entender como os alunos decifram (letras, 

palavras, textos, etc.), como utilizam estratégias de leitura, se compreendem o que leem. Para 

esse momento, sugerimos um bingo de palavras ou a leitura de imagens de capas de revista, por 

aliar texto verbal e não verbal. 

Achamos oportuno também ter indícios dos gêneros textuais que estão mais próximos 

das vivências das crianças. Assim, com o auxílio dos pais ou responsáveis, sugerimos que as 

crianças fizessem um rápido levantamento de práticas de leitura e escrita cotidianas que 

integram a esfera doméstica. A partir do registro representado na figura X, podemos propor 

uma conversa com as crianças no intuito de entender como elas se relacionam com esses textos. 
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Figura x. Proposta de Levantamento de portadores textuais na esfera doméstica  

No/na Tem... Isso serve para.... 

Quarto Bíblia Narrar vivências e ensinamentos religiosos 

Cozinha Ímas de geladeira Encontrar o número do telefone do gás, da farmácia 

Armário Rótulos de produtos Indicar características do produto 

 

Pelo perfil dos alunos da Escola Esperança, supomos que eles tenham acesso a uma 

variedade significativa de gêneros textuais, tendo uma noção sobre a função social desses 

textos.  

Até aqui, temos o percurso assim organizado: DIAGNÓSTICO DE ESCRITA     + 

LEVANTAMENTO DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA + DIAGNÓSTICO DE 

LEITURA = DIAGNÓSTICO INICIAL. 

Esse diagnóstico pode ser registrado no caderno do professor e, caso se queira assumir 

uma perspectiva de monitoramento da aprendizagem, defendida por Batista (2005), pode-se 

adotar a prática de organização de um portfólio, que, segundo o autor, constitui-se em uma 

forma de “organização e arquivo de registros de aprendizagens dos alunos, selecionados por 

eles próprios, com intenção de fornecer uma síntese de seu percurso ou trajetória de 

aprendizagem”. O portfólio é conhecido no contexto da Escola Esperança, pois o município já 

o adotou como instrumento avaliativo. 

 

 

 

O diagnóstico não serve nem pode servir para classificar 

os “fracos” e os “fortes”, quem “sabe” e quem “não sabe” 

 

 

É preciso monitoramento e sistematização! 

 

Com o terreno compreendido, estabeleça as metas ! 

 

  

Diagnóstico pronto, é hora de planejar ou de fazer ajustes em um planejamento que já 

está pronto. 
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O planejamento não é o único caminho, rígido e sem 

direito à mudanças no percurso 

 

 

Seja flexível, mas não se desvie dos objetivos. 

 

O planejamento é o momento de escolhas, de decisões 

claras, coerentes e bem fundamentadas.  

 

 

 

6.3 Foi dada a largada!  

Sequência Didática: Sem querer, já leu!  

 

Fonte: http://www.riachodesantana.com/2017/02/locutor-zilvaci-fernandes-entrevistou.html 

 

EMBARQUE (Apresentação da sequência, diagnóstico e produção inicial) 

 É isso mesmo! Sem querer já leu. Chegou a hora de pensar porque, pra todo 

canto que a gente olha, tem tantos anúncios publicitários e, mesmo sem querer, a 

gente dá aquela olhadinha... E algo chama a nossa atenção: aquela boneca que come, 

aquele hambúrguer com refrigerante, o tablet dos sonhos... Huuumm! Que tentação!  

http://www.riachodesantana.com/2017/02/locutor-zilvaci-fernandes-entrevistou.html
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Porque será mesmo que fazem isso com a gente? Será que os anúncios têm 

super poderes? Você é o detetive. Que tal desvendar esse mistério? 

1. DETETIVE, AGORA É COM VOCÊ!  VÁ EM BUSCA DAS PISTAS...  

É preciso que esse momento seja anterior à aula, propriamente dita. 

  

 

Em nosso dia-a-dia, temos contato com muitos textos que buscam 

nos convencer a comprar produtos.   

 

Descubra esses textos no caminho entre sua casa e a escola. Anote 

o nome deles ou o lugar onde ficam. Não deixe escapar nadinha! 

 

       http://soseriadosdetv.com 

Se puder, fotografe. Peça ajuda do papai e da mamãe detetives, para mandar as pistas para o 

zap da professora. Nossa investigação vai ser um SUCESSO! 

 

 

Chegou o momento de desvendar o mistério:  

Professor, sugerimos que, se os alunos enviarem fotografias, você imprima e exponha no quadro na hora de 

desvendar o mistério. É bom que você também faça um levantamento de fotos do trajeto entre sua casa e a 

escola. Elas comporão uma caixa de leitura que utilizará durante essa sequência.  

Para o momento, é oportuno que os alunos estejam em círculo como numa reunião de detetives. 

 

1. Quais mensagens você viu e/ou ouviu no caminho que tentavam convencer você a 

comprar um produto?  

2. Eram muitos textos com esse objetivo?  

3. Eles eram do mesmo jeito? O que tinham de parecido? O que tinham de diferente? 

4. Onde esses textos estavam?  

5. Eram lugares escondidos ou bem fáceis de serem vistos? Por que você acha que 

isso acontece? 

 

A professora vai mostrar algumas imagens desses anúncios, uma de cada vez, e você vai, junto 

com os colegas, usar as mãos para dizer:  
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                       EU CURTI                        EU NÃO CURTI 

 

 É muito importante, detetive, pensar bem, antes de dar sua opinião: Por que você curtiu? Ou 

porque você não curtiu? Converse com seus colegas: 

 

A brincadeira do curti / não curti se assemelha à brincadeira do “Eu tiro meu chapéu para...” 

muito divulgada na TV.  O professor pega as imagens dos anúncios, e uma por vez, vai 

caminhando no círculo expondo-as para os alunos. Depois de uma volta, pergunta ao grupo 

quem curtiu? E quem não curtiu? Quantifica quantas respostas foram “curti” e quantas foram 

não “curti” e, com base na soma, encaminha a imagem para o grupo do curti ou do não curti no 

quadro. Você pode organizar assim o quadro, desenhando ou colando os ícones: 

  

 

 

Por fim, indique dois alunos para justificarem suas escolhas; faça opção por aqueles com 

posicionamentos diferentes. 

 

Detalhando a proposta para o professor:  

 

Para quê? 

(Habilidades) 

O quê ? 

Objetos de 

conhecimento 

Práticas de 

Linguagem 

Identificar a função social de textos que circulam 

em lugares que a criança frequenta (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e na mídia impressa, 

reconhecendo para que foram produzidos , onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam 

Reconstrução das 

condições de 

produção e 

recepção de textos 

 

Leitura / 

Escuta 

Estabelecer expectativa sobre o texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto) apoiando-se em 

seus conhecimentos prévios sobre as condições de 

recepção desses textos, o gênero, o universo 

temático, imagens e recursos gráficos. 

Estratégias de 

leitura 

Leitura / 

Escuta 

Interagindo: Esse é o momento em que a gente espera fazer o aluno se interessar pelo 

que vai ser estudado. 
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E aí, detetive, já tem uma ideia de como solucionar esse 

mistério? 

 Fique de olhos bem abertos! A aventura está começando! 

  

 

 

A VIAGEM 

1ª PARADA:  Olhando com uma lupa para os anúncios...  

 

 

Fonte: http://rebrinc.com.br/noticias/infancia/familias-pedem-o-fim-da-publicidade-infantil/ 

 

1. Forme um grupo com mais três colegas e investiguem a imagem acima. Anotem tudo no 

seu caderninho... 

Professor, escolha para cada pequeno grupo um aluno no nível alfabético para fazer o 

registro.  
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2. Agora, organizem uma reunião de detetives e socializem suas descobertas. Como será que 

anda seu “faro” de investigador? E o de seus colegas? 

Solicite que uma criança apresente as impressões do subgrupo no grande grupo. Nesse 

momento, explore bastante as justificativas para as suposições, direcione as crianças a 

entenderem que a persuasão e o convencimento são os objetivos de anúncios publicitários. 

  

3. Você ou alguém que conhece já comprou alguma coisa porque assistiu a um anúncio do 

produto na TV? 

 

4. Leia a tirinha da Mafalda e desenhe o último quadrinho, respondendo à pergunta que ela faz. 

Socialize com os colegas: 

 

 

✓ O QUE O MENINO ESTÁ 

FAZENDO? 
  

✓ ELE ESTÁ 

CONCENTRADO?  
 

✓ O QUE QUER DIZER 

ESSAS COISAS QUE 

ESTÃO SAINDO DA TV 

NA DIREÇÃO DO 

MENINO?  

 

✓ DEPOIS DE VER TANTAS 

COISAS NA TV O QUE 

VOCÊ ACHA QUE PODE 

ACONTECER COM ELE?  
 

 

Anote tudo! 
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                                                                 Fonte: https://repositorio.ufrn.br/ 

 

5. Leia o texto e converse com o professor e com os seus colegas sobre as perguntas:  

 
Fonte: https://www.pelando.com.br/ofertas/2-mcofertas 

a. Para quem esse texto foi feito? Qual pista no texto ajudou você a responder? 

b. Para você, quem escreveu esse texto? 

c. Quais os produtos divulgados? 

d. Você costuma consumir esses produtos? Esse texto foi feito para você? 

e. Qual é a frase em destaque no texto? 

 

5. Segundo o texto, a parceria mais gostosa do mundo é entre 

(     ) A Coca-cola e o Palhaço. 

(     ) O McDonald’s e a Coca-cola. 

(     ) O Palhaço e o McDonald’s. 



 
 

166 
 

 

Para quê? 
Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

Identificar e discutir o propósito do anúncio.  Compreensão em 

leitura 

Leitura/escuta  

Compartilhada 

e autônoma 

Ler e compreender anúncios, considerando: 

imagens e recursos gráfico-visuais, situação 

comunicativa e tema/assunto do texto. 

Compreensão em 

leitura 

Leitura/Escuta 

compartilhada 

e autônoma 

Interagindo: a expectativa é de que as crianças assumam uma postura mais atenta para 

a leitura compreensiva do anúncio, que atente ao seu caráter persuasivo (quer fazer 

consumir um produto) e olhe para os detalhes do texto, os seus elementos 

composicionais, sua estrutura e a relação que estabelecem entre si. Para confrontar 

ideias, levantar proposições, esse movimento de subgrupos é importante. 

 

2ª PARADA: Escolhas que fazem a gente não resistir aos anúncios!  

 

https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/as-muitas-faces-do-sorvete-frutilly/ -                       https://www.italac.com.br/noticias/italakinho 

 

1. Agora, responda: 

a) Para você, quem eles querem convencer: adultos ou crianças? Por quê? 

 

https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/as-muitas-faces-do-sorvete-frutilly/
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b) Quais os produtos anunciados nesses textos?  

 

c) Os produtos anunciados são saudáveis? 

 

d) Os slogans são frases curtinhas que fazem a gente ficar se lembrando do produto. Leia 

alguns bem famosos e veja se  você os conhece: 

 

• HELMANN’S, A VERDADEIRA MAIONESE 

• TIM, VIVER SEM FRONTEIRAS 

• BOMBRIL, MIL E UMA UTILIDADES 

• TOMOU DORIL, A DOR SUMIU 

• VIVA O LADO COCA-COLA DA VIDA 

• OMO, PORQUE SE SUJAR FAZ BEM 

• Qual o slogan dos anúncios do Picolé e do achocolatado? Leia em voz alta para a 

turma. 

 

Como temos em sala alunos de diversos níveis de leitura, e esse é um momento para decifração 

também, escreva os slogans no quadro, explore letra inicial, final, medial, sílaba final e inicial. 

As crianças já conhecem esses slogans, são textos, que possivelmente sabem de cor, explore 

isso. 

 

Para quê? 

Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

Identificar e discutir o uso de recurso de 

persuasão (cores, imagens, escolhas de 

palavras, tamanho de letras) em textos 

publicitários como elementos de 

convencimento. 

 

Compreensão em 

Leitura 

 

Leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, slogans 

de anúncios publicitários. 

Compreensão em 

leitura 

Leitura / 

Escrita 

Interagindo: Quando conhecemos alguns elementos do texto, começamos a ler e a 

lançar sobre o texto uma interpretação, mesmo antes de lê-lo no sentido verbal mais 

estrito. 
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3ª PARADA : A gramática é nossa aliada! Vamos a ela! 

A importância do verbo no anúncio 

 

 

https://senhoradesirius.wordpress.com 

 

1. Fale para a turma e o professor o que você entendeu do texto acima. 

  

2. Olhe os anúncios! Leia as palavras da coluna abaixo. Qual ficaria legal para compor o 

anúncio? Discuta com os colegas e com sua professora sobre sua escolha. 

 

https://senhoradesirius.wordpress.com/
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                                                                           http://www.anos80.net/televisao/comercial-do-baton/ 

 

Para quê? 
Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

Identificar e diferenciar em textos 

verbos e suas funções.  

Morfologia Análise Linguística / 

semiótica 

Ler e compreender com autonomia 

anúncios com a estrutura própria desses 

textos: verbos  no imperativos. 

Compreensão em 

leitura 

Leitura / 

Escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Interagindo: Sobretudo nos anos iniciais, a gramática deve ser trabalhada de forma 

contextualizada, sem necessariamente ter de recorrer à metalinguagem. 

 

 

4ª PARADA: Se liga! Os detalhes fazem a diferença!  

 

Professor, para essa aula você precisará de um cartaz. Vamos chamá-lo de “Fábrica de textos”; 

ele será o aliado das crianças na produção de diversos gêneros textuais: a 1ª coluna é fixa; a 2ª, 

você registra conforme o gênero e a situação planejada para a construção do texto. 

 

http://www.anos80.net/televisao/comercial-do-baton/
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FÁBRICA DE TEXTOS 

 

Gênero 
 

Anúncio  

PRA NÃO ESQUECER 
 

A turma vai escrever um anúncio em um cartaz para a 
venda de um geladinho de frutas no pátio da escola.  
 

O QUE EU QUERO É...  Convencer os alunos da escola a comprarem  os 
geladinhos. 
 

VOU FALAR DE... Alimentação saudável 
 

EU VOU SER... 
 

Um vendedor de geladinhos 

VOU ESCREVER PARA... Alunos da minha escola 
 

VOU FAZER ASSIM... Cada aluno faz o seu anúncio, todos divulgam na escola 
para vender o produto que será feito com a ajuda da 
professora. 

 

1. Leia a história com um coleguinha. 
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https://www.zoomzine.com.br 

Alunos que já leem com autonomia podem fazer  individualmente. Alunos que estão começando a ler 

podem tentar em duplas, podem se ajudar. Alunos que não leem ainda podem, inicialmente, ler as 

imagens; depois, ouvir a história lida por aqueles que já leem. Se tiver poucos alunos que não leem, 

reúna-os em grupo e faça uma leitura colaborativa mediada por você, decifrando as palavras enquanto 

os outros realizam suas leituras de forma autônoma. 

2. Converse com seus colegas sobre as questões a seguir:  

 

✓ Qual o título da história em quadrinhos? Porque que a história recebeu esse título? 

✓ Cebolinha e Cascão estão espionando Mônica, para descobrirem porque ela é tão forte.  

Você  descobriu esse segredo? Qual é? 

✓ Você come esses alimentos? Quais alimentos você ingere diariamente? 

✓ A gente costuma ver alimentos saudáveis nos anúncios infantis? Lembre-se dos 

anúncios que lemos: eles anunciavam produtos saudáveis? 

 

3. Mônica e Magali deram o exemplo e estão comendo alimentos saudáveis. Faça uma lista 

com as frutas que você vai usar para fazer os geladinhos do anúncio. Para isso, siga as 

instruções do professor. 

Professor, faça os agrupamentos produtivos, essa é uma alternativa valiosíssima.  

Sugerimos que você divida a turma como no quadro a seguir. Dite as seguintes palavras: 

melancia, goiaba, açaí, manga, laranja. 
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Grupo 1 

Pré silábico e silábico sem 

valor sonoro   

Grupo 2 

Silábico com valor 

sonoro e Silábico-

alfabético 

Grupo 3  

Alfabético e Alfabético-

ortográfico  

Completar com a sílaba 

inicial dos nomes das 

frutas 

 

_____LANCIA 

 

 

 

 

_____ABA 

 

 

 

_____ÇAÍ 

 

 

 

Escrever nos quadrinhos 

a lista de frutas 

 

        

 

 

 

       

 

 

 

     

 

 

 

      

 

Escrever a lista de frutas, 

classificando as palavras 

em dissílabas, trissílabas, 

polissílabas 

  

 

(   ) dissílaba 

(   ) trissílaba 

(   ) polissílaba 

 

 

(   ) dissílaba 

(   ) trissílaba 

(   ) polissílaba 

 

 

 

(   ) dissílaba 

(   ) trissílaba 

(   ) polissílaba 

 

 

 

(   ) dissílaba 
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_____GA 

 

 

 

_____RANJA 

 

 

 

        

 

 

(   ) trissílaba 

(   ) polissílaba 

 

 

(   ) dissílaba 

(   ) trissílaba 

(   ) polissílaba 

 

 

Para quê? 
Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

 

Reconhecer o sistema de escrita alfabética 

como representação da fala 

 

Segmentar oralmente palavras em sílabas 

 

Escrever palavras de forma alfabética – 

usando grafemas que representem fonemas 

 

Identificar o número de sílabas das 

palavras, classificando-as em 

monossílabas, dissílabas, trissílabas e 

polissílabas 

 

 

Construção do Sistema 

Alfabético 

 

Correspondência 

fonema-grafema 

 

Ortografia 

 

 

 

Análise 

Linguística 

 

 

Interagindo: O momento da apropriação da escrita alfabética é muito importante e 

exige conhecimento das hipóteses que as crianças têm. Esse é o sentido de se trabalhar 

com as hipóteses, conhecê-las para propor atividades em acordo com as reais 

necessidades de cada um. Uma grande dificuldade é trabalhar com todos ao mesmo 

tempo. As atividades em grandes grupos, pequenos grupos e duplas constituem uma 

excelente alternativa, se bem planejada.  

 

DESEMBARQUE 

Professor, no momento de escrita do anúncio, sugerimos que você faça uma nova enturmação: 

forme grupos com representantes que mesclem alunos dos grupos 1, 2 e 3 da atividade 3 da 4a 

Parada. Isso é possível aqui, pois a escrita do anúncio exige habilidades variadas, inclusive a de 

desenhar. 

1. Escolham um nome bem criativo para seu produto.  
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GELADINHO... 
 

2. Selecionem uma palavra que indique o que os alunos de sua escola gostariam de fazer com 

o seu  produto! Se quiserem, vocês podem escolher outra palavra. 

 

(     ) SABOREIE     (     ) EXPERIMENTE     (     ) DELICIE-SE     (     ) MORDA 

 

 

3. Criem uma frase de efeito que destaque que o geladinho é saudável, pois não leva açúcar e é 

feito com polpa natural de fruta. 

 

........................................................................................................................... 

 

 

4. Em uma folha avulsa, escrevam com letras bem destacadas e coloridas tudo que vocês 

criaram e façam um desenho que vai deixar o leitor com água na boca. 

Para quê? 
Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

Identificar e reproduzir, em anúncios 

publicitários destinados ao público infantil, a 

formatação e a diagramação desse gênero, 

inclusive o uso de imagens. 

Forma de composição 

do texto 

Análise 

linguística 

semiótica 

 

Produzir anúncios publicitários, observando 

os recursos de persuasão utilizados nos textos 

publicitários (cores, imagens, slogan, escolha 

das palavras, jogo de palavras, tamanho e 

tipo de letras, diagramação). 

 

Escrita autônoma Produção de 

textos 

Escrita 

compartilhada 

e autônoma 

Interagindo: É interessante destacar que o projeto de comunicação é uma proposta do 

Círculo de Genebra, que define, com clareza, os elementos envolvidos na produção: 

para quem, o quê, com que propósito. Isto permite situar o texto em outras esferas que 

não a escolar, apenas. 

 

5. Para ver se o anúncio ficou mesmo bom, faça as perguntas abaixo a dois amigos de outra 

turma: 

a) Este anúncio chamou sua atenção? 

b) Você sentiu vontade de comprar esse produto? 

c) Você achou o slogan criativo? E o nome do produto? 

d) O jeito como o anúncio foi organizado, tamanho das letras, cores, facilitou a 

compreensão?  

e) O desenho ficou legal? Tem a ver com o slogan? 

f) Você identificou alguma palavra que está escrita incorretamente? 
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6. Converse com seu grupo e veja se vocês querem mudar alguma coisa depois da opinião dos 

colegas da outra turma.  

 

7. Agora, é fazer o geladinho e colar seu anúncio em um lugar autorizado na escola. Vai ser um 

sucesso! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quê? 
Habilidades 

O quê ? 

Objeto de 

conhecimento 

Prática de 

Linguagem 

Reler e revisar o texto produzido com a 

ajuda do professor e a colaboração dos 

colegas 

 

Editar a versão final do texto, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda 

do professor, ilustrando, quando for o 

caso, em suporte adequado 

Revisão do texto 

 

 

 

 

Edição de textos 

 

 

Produção de 

textos 

Escrita 

(compartilhada 

e autônoma) 
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APÊNDICE A - FICHA DE DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DOS 

PROFESSORES DADOS PESSOAIS 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

ROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

Mestranda: Thays Santos Costa 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 

FICHA DE DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DOS PROFESSORES  

DADOS PESSOAIS 

 Nome Completo: _____________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefone ou Celular: _______________ E-mail _____________________________  

 

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 Nome da escola: _________________________________________________  

Turma em que atua na escola: _______________ Tempo de magistério: _______  

Formação  

a. Nível médio/Ano de conclusão ______________________________________ 

 b. Nível superior/Ano de conclusão ____________________________________  

c. Pós-Graduação/Ano de conclusão ____________________________________ 

 Vínculo empregatício com a rede municipal: ( ) Efetivo ( ) Contratado ( ) Outro Trabalha em 

outra Unidadede Ensino? ( ) Sim ( ) Não Caso sim, qual?.................  

Carga Horária de trabalho: ( ) 20 horas ( ) 40 horas  

Anos de experiência como professor da Ed. Básica? ......................  

Anos de experiência com alfabetização?.........................................  

Cursos de formação continuada:  

A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

PARA QUEM? PARA QUÊ? O QUÊ? COMO? 



 
 

184 
 

( ) PCN’s em ação  

( ) Pró-Letramento  

( ) GESTAR I: Língua Portuguesa  

( ) GESTAR II: Língua Portuguesa 

 ( ) PACTO BAHIA 2012  

( ) PNAIC 2013 

 ( ) PNAIC 2014  

( ) PNAIC 2015  

( ) PNAIC 2016  

( ) Outros Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Itabuna, ________ de ______________________ de ________  

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

ROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

Mestranda: Thays Santos Costa 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Quando você pensa nas aulas de Língua Portuguesa no tempo em que estudava na escola 

básica, o que vem à sua memória? Tente se lembrar dos conteúdos de português que você 

estudou, do modo como a professora explicava esses conteúdos, do que você gostava e do 

que não gostava nas aulas de português.  

 

2. Quando pensa na sua alfabetização, que memórias têm sobre a forma como aprendeu? Dos 

assuntos que estudou? 

 

3.  Você considera que seus professores de português influenciaram no modo como você 

ensina a língua portuguesa no Ciclo de Alfabetização? 

 

4. Seu Curso Superior, a Academia, lhe preparou para ensinar nos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

 

5. Com uma palavra informe o que é língua para você: 

 

6. Você trabalha no Ciclo de Alfabetização. O que é alfabetização? E o letramento? 

 

7. Para você, o que é ensinar Língua Portuguesa no CA ? Qual o principal objetivo dessas 

aulas? 

 

8. O que você ensina nas aulas de Língua Portuguesa? Costuma trabalhar com  gêneros 

textuais? Caso sim, quais?  

 

A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

PARA QUEM? PARA QUÊ? O QUÊ? COMO? 
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9.  Quais são as principais queixas e dificuldades dos alunos nas aulas de Língua Portuguesa? 

 

 

10. Quais as principais dificuldades que você encontra ao ensinar Língua Portuguesa nesse 

Ciclo? 
 

11. O tempo destinado para aulas de Português no Ciclo de Alfabetização é ideal? Justifique: 
 

12. A aula de Português no Ciclo de Alfabetização é mais complexa que em outros níveis da 

Escola Básica? 
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APÊNDICE C – FICHA DIÁRIA PARA REGISTRO DA OBSERVAÇAO DA AULA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

ROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Mestranda: Thays Santos Costa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 

FICHA DIÁRIA PARA REGISTRO DA OBSERVAÇAO DA AULA 

 Professor(a): .......................................................................................................... 

Ciclo de Alfabetização: ( ) 1º Ano ( ) 2ºAno ( ) 3º Ano  

Turno: ( )Matutino ( ) Vespertino  

Data:......../....../..........    Início da aula: ...................         Término da aula: ............ 

Conteúdos:........................................................................................................................... 

OBJETIVOS ABORDAGENS METODOLOGIAS EIXOS  

    

 

Descrição das atividades/ Observação:  

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................................... 

 

A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

PARA QUEM? PARA QUÊ? O QUÊ? COMO? 
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QUADRO NORTEADOR PARA ANÁLISE DAS AULAS 

 

ABORDAGENS 

Epilinguística (Consiste no estudo dos usos sociais 

da língua). 

01 

Metalinguística (Consiste no estudo da estrutura 

da língua). 

02 

Híbrida (Consiste em mesclar o estudo dos usos e 

da estrutura da língua) 

03 

 

METODOLOGIAS 

Transmissiva (Quando se parte da definição para o 

exemplo e, por último, para a aplicação). 

01 

Construtivo-reflexiva (Quando se parte da 

observação e da análise para a formulação de regras 

sobre a estrutura e o funcionamento da língua). 

02 

Híbrida (Quando ora se privilegia a abordagem 

transmissiva, ora construtivo-reflexiva) 

03 

 

 

Eixos da Língua Portuguesa  

Escrita 01 

Leitura 02 

Oralidade 03 

Análise linguística 04 
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APÊNDICE D – QUADRO CONCEITUAL NORTEADOR  PARA ANÁLISE DO 

LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA ADOTADO PELA ESCOLA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

ROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Mestranda: Thays Santos Costa 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 
 

QUADRO CONCEITUAL NORTEADOR  PARA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA ADOTADO PELA ESCOLA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Livro:................................................................................................... 

Coleção:............................................................................................... 
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1. O LD (Livro Didático) aborda o recurso linguístico em situação de uso, articulando-

o com a leitura, a escrita, a oralidade e a produção textual. 

 

2. O que se ensina no livro didático? (Objetos de conhecimento) 

 

3. Quais os principais objetivos do livro didático? (para quê) 

 

 
 

ABORDAGENS 

 

Epilinguística (Consiste no estudo dos usos sociais da língua). 

 

Metalinguística (Consiste no estudo da estrutura da língua). 

 

Híbrida (Consiste em mesclar o estudo dos usos e da estrutura da língua) 

 

 

 

A AULA DE PORTUGUÊS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

PARA QUEM? PARA QUÊ? O QUÊ? COMO? 
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METODOLOGIAS 

 

Transmissiva (Quando se parte da definição para o exemplo e, por último, para a 

aplicação). 

 

Construtivo-reflexiva (Quando se parte da observação e da análise para a formulação 

de regras sobre a estrutura e o funcionamento da língua). 

 

Híbrida (Quando ora se privilegia a abordagem transmissiva, ora construtivo-

reflexiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


