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ALFABETIZAÇÃO E LIVRO DIDÁTICO: o que pensam e fazem as professoras. 

  

RESUMO  

Esta pesquisa teve como objeto de estudo a alfabetização e o livro didático. Objetivou 
analisar como a professora relaciona, na prática pedagógica, sua concepção de alfabetização e 

a concepção de alfabetização que está presente no livro didático adotado na escola. A pesquisa 
teve uma abordagem qualitativa, foi realizada em escola pública da rede municipal, com quatro 

professoras que lecionavam no 1º ano (alfabetização). Destas, uma concordou que suas aulas 
fossem observadas. Para análise do material da pesquisa, adotamos o paradigma indiciário e as 

redes conceituais. Como procedimentos de coleta de dados, elegemos: a análise documental do 
livro didático e da Proposta Curricular de Alfabetização do município, entrevistas com as 
professoras, observação dos momentos de análise e escolha do livro didático (2019-2020) na 

escola e na rede municipal e observação de sete aulas de Língua Portuguesa da professora Liz. 
Além disso, o diário de campo esteve presente em todo o momento para o registro dos aspectos 

que não estavam contemplados nas observações e entrevista. Para a análise do livro didático, 
os professores receberam os critérios da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Apoio 

Pedagógico, mas não os retomaram no momento da análise do livro didático e não consideraram 
a proposta pedagógica da rede municipal, embora eles tenham mencionado bons critérios no 
momento da entrevista. Sobre as aulas observadas, percebemos que o livro didático foi pouco 

usado e que Liz, apesar de se declarar construtivista, valoriza algumas estratégias de ensino 
pautadas nos métodos tradicionais de alfabetizar. Os alunos já se encontravam no nível 

alfabético da escrita. Assim, Liz encaminhou seu trabalho para a produção de texto, 
considerando a construção de uma escrita ortográfica, tendo a leitura como um pretexto para 
trabalhar a escrita. Preocupava-se com as regras gramaticais, pontuação e estrutura do texto, 

visto que os estudantes já entendiam o que as letras representam e como criam essas 
representações. Sobre o livro didático de Língua Portuguesa escolhido pela rede municipal, 

possui o manual do professor fundamentado numa perspectiva construtivista, mas apresenta 
atividades do eixo de escrita numa perspectiva próxima das cartilhas/métodos tradicionais, 

intercalando com textos de diferentes gêneros, os quais foram considerados simplistas, na 
análise. Todo livro apresenta um método e este, nas orientações, indica que está fundamentado 
no processo construtivista e no letramento. Como produto da pesquisa, foi realizado um 

encontro de formação com as professoras para refletir sobre os critérios adotados na escolha do 
livro didático, bem como pudessem analisar o livro escolhido identificando a concepção de 

alfabetização que fundamentava a sua organização e as atividades. As professoras avaliaram o 
encontro de forma positiva e destacaram como pontos de maior aprendizagem a reflexão sobre 
as características dos métodos de alfabetização e o processo construtivista, bem como a análise 

de algumas atividades do livro a partir dessas concepções.  

  

Palavras-chave: Concepção de Alfabetização. Livro Didático. Professor Alfabetizador.  

  

  

  

  

    

  



 

LITERACY AND DIDACT BOOK: What do teachers think and do. 

  

ABSTRACT  

  

This research had as an object of study the literacy and the didactic book. It aimed to 

analyze how the teacher relates, in pedagogical practice, her conception of literacy and the 
conception of literacy that is present in the didactic book adopted in the school. The research 

had a qualitative approach, was carried out in a public school of the municipal network, with 
four teachers who taught in the first year (literacy). Of these, one agreed that his classes could 
be observed. For analyzing the research material, we adopted the indicial paradigm and the 

conceptual networks. As data collect procedures we chose: the documentary analysis of the 
textbook and the Literacy Curriculum Proposal of the city, interviews with the teachers, 

observation of the moments of analysis and choice of the didactic book (2019-2020) in the 
school and in the municipal network and observation seven classes of Portuguese Language by 
Liz teacher. In addition, the field diary was present at all times to record the aspects that were 

not contemplated in the observation and interview. For the analysis of the didactic book, the 
teachers received the criteria of the Municipal Education Department / Pedagogical Support 

Nucleus, but they didn’t return to the pedagogical proposal of the municipal didactic book and 
did not consider the pedagogical proposal of the municipal network, although they had 

mentioned great qualities at the moment of the interview. According to the observed classes, 
we noticed that the didactic books was shortly used and that the teacher, despite declaring 
herself constructivist, values some teaching strategies based on traditional methods of literacy. 

The students were already at the alphabetical level of writing. So, Liz forwarded his work to 
the production of text, considering the construction of an orthographic writing, with reading as 

a pretext to work writing. She was concerned with the grammatical rules, punctuation, and 
structure of the text, since they already understood what letters represent and how they create 

those representations. About the Portuguese language didactic book, chosen by the municipal 
network the book has a manual based on a constructivist perspective, but presents activities of 
the writing praxis in a perspective close to the primers of the traditional methods, relating with 

texts of different genres, the which were considered simplistic in the analysis. All this book 
presents a method and this, in the guidelines, indicates that it is based on the constructivist 

process and the literacy. As a research product, a training meeting was held with the teachers 
to reflect on the criteria adopted in the choice of the didactic book, as well as to analyze the 
chosen book identifying the conception of literacy that supported its organization and activities. 

The teachers evaluated the meeting in a positive way and highlighted as points of greater 
learning the reflection on the characteristics of the literacy methods and the constructivist 

process, as well as the analysis of some activities of the book from these conceptions.  

  

  

Keywords: Literacy Conception. Didactic Book. Teacher Literate.  
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INTRODUÇÃO  

  

“Ninguém caminha sem aprender 

a caminhar, sem aprender fazer o 

caminho caminhando, refazendo e 

retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar.”  
  

 Paulo Freire (1996b, p. 165)  

  

Estudos sobre a alfabetização e a análise do livro didático não são recentes no Brasil. 

Começam a ser intensificado a partir de 1990 com a socialização de pesquisas sobre o processo 

construtivista e, a partir de 2004, com as políticas de avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD)1. Segundo levantamento feito por Teixeira (2013), no banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca 

Brasileira de teses e dissertações, poucas são as pesquisas sobre a concepção de alfabetização 

do professor e sua relação com a concepção de alfabetização do Livro Didático (LD) do 1º ano 

do Ensino Fundamental. Segundo a autora, no portal da CAPES, foram encontradas 19 teses e 

dissertações referentes ao período de 2000 a 2011, sendo que 60% delas foram produzidas a 

partir de 2007.  

Estudos mais recentes, como o de Teixeira (2009) e André (2011), começam a 

demonstrar interesse em pesquisar o uso do livro didático pelo professor, ainda assim, são 

poucos os trabalhos com essa abordagem. Este trabalho pretende trilhar por este caminho, mas 

tendo o foco mais específico nas concepções de alfabetização do livro de Língua Portuguesa do 

1º ano do Ensino Fundamental adotado na rede municipal de uma cidade do extremo sul da 

Bahia, bem como as concepções de alfabetização das professoras dessas turmas, 

especificamente, professoras da Escola Municipal Ruth Rocha2.   

Neste caminho, é preciso esclarecer como esse livro chega às mãos dos professores da 

rede municipal na qual essa escola está inserida, considerando as recomendações do PNLD e a 

dinâmica sugerida pela Secretaria Municipal de Educação para realizar a escolha.  

As recomendações do PNLD possibilitam a autonomia para cada escola escolher o seu 

livro; condição que, na prática, muitas vezes, não acontece por razões diversas. No caso do 

município onde foi realizada a pesquisa, acontece uma grande migração e imigração de alunos 

entre as escolas durante o ano letivo bem como para outros municípios circunvizinhos. Sendo 

 

 

1 No capítulo 3 será apresentada uma discussão sobre PNLD. 
2 Nome fictício para preservar a identidade da instituição. 
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assim, a Secretaria Municipal de Educação, em 2005, decidiu que a escolha seria unificada, ou 

seja, o livro com maior número de aceitação (votos) dos professores seria recebido por toda a 

rede municipal, garantindo, assim, que o aluno, ao sair de uma escola para outra, pudesse levar 

seu livro, já que a quantidade que chega à escola não atende a todos, sendo esse é o principal 

recurso de trabalho do professor.  

Neste contexto, no período que antecede a escolha do livro didático, a Secretaria 

Municipal de Educação, por meio dos Núcleos de Apoio Pedagógico, promove estudo e reflexão 

com os coordenadores pedagógicos sobre a concepção de alfabetização que permeia a Propostas 

Pedagógica 3  de Alfabetização das escolas e da Secretaria, oportunizando um momento 

formativo com os professores que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos dezessete anos 

(2002-2018), período esse que foi solidificando a formação continuada da rede municipal com 

foco no ciclo de alfabetização, por meio da parceria com os programas dos governos federal e 

estadual (Pacto Bahia e PNAIC). Num segundo momento, os coordenadores pedagógicos 

organizam e realizam o momento de formação nas escolas com os professores para, em seguida, 

proceder à análise e à escolha dos livros na escola e posterior votação final do livro que será 

adotado na rede municipal.  

Assim, os livros escolhidos até o momento (início de 2018) têm sido os que 

apresentaram boa recomendação no Guia do Livro Didático4 (GLD) e que indicavam uma 

concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, valorizando a aquisição da linguagem 

no contexto que mais se aproxime da realidade daqueles alunos, com textos que circulam no 

meio onde vivem e não os textos trazidos pelas cartilhas e pelos métodos de alfabetização sendo 

eles sintéticos: fônico, silábico; ou analíticos: global, palavração e sentenciação.   

No entanto, em encontro (2018) com professores do ciclo de alfabetização, que tinha 

como objetivo estudar os descritores5 da área de linguagem e os associar com as atividades do 

livro didático em uso, muitos professores demonstraram insatisfação com o mesmo, no sentido 

de entender que este não contribui à alfabetização das crianças, considerando que a 

alfabetização inicial é converter a pauta sonora em grafia, isto é, uma perspectiva dos métodos 

tradicionais de alfabetizar.  

 

 

3 Proposta pedagógica aqui tem o sentido dado por Ferreiro (1990) quando defende que a proposta de aprendizagem 

é centrada no processo que a criança realiza. 
4  O Guia do Livro Didático vem apresentando critérios para sua escolha. Disponível em 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2016/ Acesso em 29 out. 2017. 
5 “O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que 

traduzem certas competências e habilidades”. (BRASIL, 2008, p. 18)  

http://www.fnde.gov.br/pnld-2016/


16  

  

Imersa nesse contexto, já participei de cursos de formação continuada como PROFA6, 

PROLETRAMENTO 7 , PNAIC 8  e Pacto/BA 9  que tinham como objeto de formação a 

alfabetização e o letramento. Atuando como coordenadora pedagógica e professora da rede 

municipal há 18 anos e participando de momentos de formação continuada oferecidos pela rede 

- com foco na alfabetização e letramento -, foi uma surpresa ter, naquele encontro, um grupo 

significativo de professores que disse não estar satisfeito com o livro de alfabetização, escolhido 

pela maioria, justificando que o mesmo não atende as situações de ensino no sentido teórico e 

metodológico para que os alunos avancem no processo de alfabetização: diferenciar letras (som 

e grafia), números, imagens, atividades de correspondências sonoras etc.  

Diante disso, trago o desafio de pesquisar: Como o professor relaciona a sua concepção 

de alfabetização com a concepção de alfabetização do livro didático adotado na escola na sua 

prática pedagógica? A partir dessa inquietação, alguns objetivos são delineados: 

Como objetivo geral: analisar como o professor relaciona, na prática pedagógica, sua 

concepção de alfabetização e a concepção de alfabetização que está presente no livro didático 

adotado na escola. Sendo os objetivos específicos: conhecer e analisar a proposta pedagógica 

de alfabetização do município; identificar a concepção de alfabetização do professor; identificar 

os critérios adotados pelos professores na escolha do livro didático de alfabetização (1º ano); 

conhecer as estratégias usadas pelo professor alfabetizador para usar o livro didático de 

 

 

6  Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA 2000) – um curso para professores 

alfabetizadores que tinha como objetivo oferecer novas técnicas de alfabetização, originadas em estudos realizados 

por uma rede de educadores de vários países. Disponível em: http://www.educabrasil.com.br/profaprograma-de-

formacao-de-professores-alfabetizadores/. Acesso em: 14 dez. 2017. Essas novas técnicas referiam-se à escrita.  

7  Proletramento (2008) – um curso de formação continuada de professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática com o objetivo de: 

oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo 

para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; propor situações que 

incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente; desenvolver 

conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e de seus processos de ensino e 

aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; e desencadear 

ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas 

dos Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2016). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento. Acesso em: 27 

nov. 2017.  
8  O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC 2012) - um programa que “supõe ações 

governamentais de cursos sistemáticos de formação de professores alfabetizadores oferecidos pelas Universidades 

Públicas participantes da Rede de Formação, a disponibilização de materiais pedagógicos fornecidos pelo MEC, 

assim como um amplo sistema de avaliações prevendo registros e análise de resultados que induzem ao 

atendimento mais eficaz aos alunos em seu percurso de aprendizagem. As ações do Pacto Nacional pressupõem 

também gestão do processo, controle social e mobilização cujas responsabilidades estão repartidas entre os 

municípios, os estados e a união”. (BRASIL, 2012a, p. 7)  
9 Pacto Estadual – Pacto pela Educação / Bahia (2010) com o objetivo de garantir a alfabetização de todas as 

crianças até o terceiro ano do Ensino Fundamental (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2015).  Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/33185/pacto-pela-educacao-lancado-

programaque-visa-mudar-educacao-da-bahia/.  Acesso em: 14 dez. 2017.  
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alfabetização em sala de aula; e promover encontros de formação com os professores para 

refletir sobre a importância da definição de critérios na escolha do livro didático de 

alfabetização.  

A partir dos objetivos propostos, buscamos contribuir com os encontros de discussões e 

reflexões realizados na escola para que a escolha do Livro Didático na rede municipal seja um 

momento formativo para que os professores possam analisá-lo a partir de uma concepção que 

promova a alfabetização das crianças para além da decodificação dos símbolos gráficos, 

relacionando o que estará sendo estudado com a vida. Nesse sentido, temos como indicativo 

que a concepção de alfabetização do professor contribui para a escolha do livro didático de 

Alfabetização (1º ano).  

Na expectativa de aprofundar os conhecimentos a partir do que tem sido produzido sobre 

o tema em estudo, para além da pesquisa realizada por Teixeira (2013), verificamos o que já 

está publicado no banco de teses e dissertações da CAPES, para ampliar os nossos estudos, a 

partir dos descritores: concepção de alfabetização, livro didático de alfabetização e escrita; 

desse modo, foram encontrados os seguintes resultados, nos últimos cinco anos (Quadro 1):  

  

Quadro 1 – Mapeando estudos sobre a alfabetização e o livro didático 

Filtros Filtros Trabalhos encontrados 

Período Últimos 5 anos 263.592 

Grande  área  de 

conhecimento 

Ciências Humanas 
 

45.193 

Área de Conhecimento Educação 15.236 

Área de Avaliação Educação 15.236 

Área de concentração Educação 8.674 

Nome do programa Educação 578 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018)  

  

Foram usados os filtros acima, mantendo todos com o foco em educação, assim chegou –

se a 578 trabalhos. Desses, apenas cinco tinham relação mais próxima com os objetivos dessa 

pesquisa, aos quais apresentaremos as principais ideias.  

Silva (2016) teve como objetivo descrever e analisar os usos que três professoras, de uma 

escola pública mineira, fizeram de uma coleção didática de letramento e alfabetização ao longo 

de um ano letivo. A pesquisa está fundamentada nos estudos de De Certeau (2003), a partir de 

seus conceitos de estratégia e tática, e dos estudos de Chartier (2000; 2007). Este trabalho 

demonstrou que os livros didáticos estão presentes nas turmas de alfabetização, mas nem 

sempre são aproveitados como deveria, mesmo sendo uma coleção que teve boa avaliação, na 
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aprovação e avaliação do PNLD. Apesar disso, o estudo mostrou, ainda, que as professoras não 

eram passivas diante das propostas apresentadas pelo livro didático. Cada qual, do seu jeito, fez 

adaptações, adequando-o às suas necessidades em sala de aula e de acordo com o perfil dos seus 

alunos. Essas adequações visavam a atender às necessidades de aprendizagens das turmas 

naquele momento específico.  

Brisolla (2015) investigou os livros didáticos de Língua Portuguesa de alfabetização e 

letramento, a partir dos conteúdos imagens e atividades. O estudo revelou que, por um lado, os 

conteúdos imagéticos pouco promovem a reflexão crítica para além do que está colocado e, por 

outro, contribuem para provocar outros conhecimentos e percepções, como porta de entrada 

para o pensamento crítico. Muitas imagens usadas reforçam as características mercadológicas 

que, de certa forma, são propagandas de produtos e empresas. As análises sinalizaram a 

necessidade de ampliar a compreensão da relação entre as imagens, os conteúdos e as atividades 

para além delas, dando um caráter crítico e superando a ditadura da indústria cultural em favor 

de uma educação que comtemple a formação cultural.  

Cruz (2013) teve como objetivo a realização de uma análise das propostas de alfabetização 

de algumas instituições particulares de ensino de Belo Horizonte, considerando os 

conhecimentos e habilidades relacionados à aquisição da língua escrita, para as crianças que 

foram inseridas no Ensino Fundamental de nove anos.   

Os resultados revelaram que as escolas pesquisadas fazem parte do quadro das escolas 

eficazes, por apresentarem características como: a definição de metas de ensino; as expectativas 

elevadas de avaliação; o ambiente de aprendizagem; o ensino estruturado com propósitos 

claramente definidos; o monitoramento do processo de ensino-aprendizagem; a parceria entre 

a família e a escola, entre outros. Foi revelado também que nessas escolas os planejamentos 

eram organizados por etapas, conteúdos com metas bem definidas e divulgadas entre as 

famílias. Nesse contexto, as crianças conseguiam se alfabetizar aos seis anos.  

Ribeiro (2014) investigou as implicações das diversas habilidades fonológicas na escrita 

de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. Os resultados indicaram que, mesmo as crianças 

que se encontravam na hipótese alfabética, não conseguiam pronunciar os fonemas e sim o 

nome das letras. Demonstrou que as hipóteses que as crianças constroem para a aquisição do 

sistema alfabético não são apenas do campo fonológico, mas também a construção de conceitos 

sobre o SEA, a análise interna da sílaba, a necessidade de preservar o modelo consoante vogal 

(CV) entre outros.   

Correa (2015) objetivou compreender a trajetória escolar de uma criança de uma escola 

pública federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, ao longo de seu ciclo de alfabetização, no 
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período de 2006 a 2008. A pesquisa revelou que a trajetória das crianças precisa ser analisada 

sob diferentes pontos de vistas, no caso da criança diagnosticada com dislexia e déficit de 

atenção, não poderia ser considerado apenas o ponto de vista médico. Os resultados revelaram 

que a criança pesquisada, apesar dos rótulos de preguiçosa e desinteressada, apresentava 

questões da sua subjetividade que precisavam ser consideradas, pois também vivia o conflito 

sobre as coisas que não conseguia aprender e, por isso, reconhecia que tinha “alguma coisa 

errada”, que em alguns momentos avançava e em outros retrocedia na aquisição da escrita. Na 

visão da autora, diante das análises feitas, é necessário direcionar o olhar para as possibilidades 

da criança pesquisada, “pois ele pode sim assumir outras identidades, que possam lhe conferir 

uma visão mais positiva de si mesmo” (CORREA, 2015, p. 196).  

As pesquisas acima apresentaram estudos sobre características do livro didático ou sobre 

o processo de alfabetização de algumas crianças, mas não fazem relação entre eles. Nosso 

trabalho avança no sentido de discutir o livro didático do ponto de vista da alfabetização e do 

letramento, relacionando com a concepção de alfabetização do professor, e analisa ambos sob 

a perspectiva dos métodos tradicionais e do processo cognitivista.   

Discutiremos a concepção de alfabetização do professor tendo como referência que 

concepção é uma “operação mental para a elaboração de ideias e conceitos; ponto de vista; 

noção, opinião” (MICHAELLIS, 2019, p. 1). Como concepção de alfabetização, partimos das 

ideias de Freire (1996a) de que o ato educativo deve ter como base o processo democrático, 

sendo pautado no diálogo e na liberdade. Para isso, rejeita uma concepção de alfabetização 

permeada pela alienação e distanciamento da realidade dos alunos. “Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada pela leitura crítica implica a 

percepção das relações entre texto e contexto” (FREIRE, 1996a, p. 11). Dessa forma, 

buscaremos na prática pedagógica da professora observada as pistas e indícios que revelem se 

sua concepção de alfabetização considera o contexto e a realidade dos alunos ou se caminha por 

uma prática universalizante onde a leitura e a escrita são vistas como um processo mecânico e 

acrítico.  

Diante desse cenário, esta pesquisa é relevante para a área de educação e alfabetização e 

avança visto que vamos fazer uma interlocução entre a concepção de alfabetização na proposta 

pedagógica do município, no livro didático escolhido para o 1º ano do Ensino Fundamental e 

na prática pedagógica da professora. Nesse sentido, esta dissertação está organizada em seis 

capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta a alfabetização numa perspectiva histórica e social da 

aquisição da escrita. Para isso, fizemos um histórico do conceito de alfabetização ao longo dos 
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anos desde o estudo das primeiras letras até as abordagens da década de 1980 com a perspectiva 

do letramento. Nesse caminho, buscamos conhecer como a aquisição da leitura e da escrita vem 

sendo trabalhada no Brasil e retomamos os métodos de alfabetização e as novas abordagens a 

partir de 1980 com a Psicogênese da Língua Escrita e o letramento. Para atender a demanda 

deste trabalho, que tem como foco a escrita, aprofundamos na compreensão do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA) e no estudo da Consciência Fonológica, entendendo ser essas as 

discussões mais presentes no contexto atual da alfabetização.  

O segundo traz o percurso histórico do surgimento do livro didático de alfabetização desde 

os abecedários até os modelos que temos hoje, relacionando a sua história com a história da 

alfabetização. Também é feita uma reflexão sobre o LD não só como instrumento pedagógico, 

mas como um produto cultural, ideológico e político que, para ser produzido, envolve muitas 

pessoas, concepções e interesses diversos. Por fim, trazemos a legitimação do seu uso por meio 

das legislações no decorrer dos anos.  

O terceiro, o percurso metodológico construído para a realização da pesquisa, descreve a 

opção do método usado, a caracterização da escola e dos sujeitos envolvidos e os instrumentos 

utilizados para a produção dos dados da pesquisa de campo.  

O quarto apresenta a proposta pedagógica do 1º ano da escola pesquisada, sua organização 

e a concepção de alfabetização na qual está fundamentada.  

O quinto discute a reflexão sobre a análise dos livros didáticos de alfabetização (1º ano) 

do PNLD/2019 feita pelos professores, bem como a análise do livro escolhido pela rede 

municipal.  

No sexto, fazemos uma análise das aulas observadas, com foco específico no eixo da 

escrita, bem como uma reflexão sobre a concepção de alfabetização da professora observada e 

a sua relação com o livro didático na prática pedagógica. Descrevemos também o retorno à 

escola para a realização do produto da pesquisa: um encontro de formação com as professoras 

como possibilidade de reflexão sobre os critérios adotados na escolha do livro didático, bem 

como uma análise do livro escolhido, identificando a concepção de alfabetização que 

fundamenta os conteúdos da alfabetização e as atividades do mesmo.  

Por fim, as considerações, refletindo sobre o caminho percorrido na pesquisa para 

alcançar os objetivos propostos, bem como o retorno do trabalho à escola.  
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1 A ALFABETIZAÇÃO  

  

“Se as coisas são inatingíveis... ora!  
Não é motivo para não querê-las...  

Que tristes os caminhos, se não fora  
A presença distante das estrelas!”  

  

Mário Quintana (2005, p. 1016)  

  

Este capítulo tem como objetivo discutir a alfabetização numa perspectiva histórica, social 

e da aquisição da escrita.  Do ponto de vista histórico, a alfabetização vem configurando como 

área de conhecimento desde o estudo das primeiras letras até a perspectiva do letramento.  Do 

ponto de vista social, aborda a importância da leitura e escrita na inserção dos alunos nos 

diversos contextos sociais. Da aquisição da escrita, caminha pelo paradigma construtivista 

apoiado nas pesquisas Ferreiro e Teberosky (1999) e no estudo sobre a aquisição da língua 

escrita fundamentado em Morais (2012; 2015) e Soares (1998; 2017a; 2017b).   

O capítulo está organizado em três seções: a primeira apresenta a história da alfabetização 

e o seu conceito ao longo dos anos; a segunda traz os métodos tradicionais para alfabetizar e as 

novas abordagens a partir de 1980; a terceira discute os pressupostos da Psicogênese da Língua 

Escrita, do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e da Consciência Fonológica para que a criança 

construa conhecimento sobre a língua.  

  

1.1 Alfabetização em histórias e conceitos  

  

Alfabetização! Há quanto tempo se fala disso? Um caminho para o acesso aos livros 

religiosos? Um caminho para poder votar a partir de 1870? Tão sonhada para superar os baixos 

índices das avaliações externas da atualidade. É necessário continuar falando de algo tão 

estudado, discutido? Seria a alfabetização inatingível? Se assim fosse, faria como Mário 

Quintana, continuaria desejando-a e, por isso, me debruçaria em estudá-la, para não viver a 

tristeza do caminho com sua ausência. Mas acreditamos ser a alfabetização possível, por isso 

necessário se faz continuar aprofundando os conhecimentos sobre ela.  

Pesquisar a alfabetização, no entanto, nos traz o desafio de retomar a sua história, para 

compreender as interfaces na qual ela foi se construindo. Esse não é um caminho simples e 

também não é neutro. Para Mortatti,  
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[...] se formos definir provisoriamente um campo de estudos específico, podemos 

conceber uma história da alfabetização como o estudo das formas pretéritas de 

ensino/aprendizagem da tecnologia da escrita; de sua manifestação no contexto das 

instituições as mais diversas; dos métodos para sua transmissão; dos materiais que 

estão em jogo na sua apropriação; das práticas empreendidas pelos sujeitos e grupos 

sociais em torno do processo de aquisição inicial da escrita e de seus efeitos sociais e 

culturais na sociedade (2012, p. 180).  

  

A autora apresenta a história da alfabetização relacionada com a história do livro didático 

e da cultura da escrita, priorizando o contexto escolar, mas não excluindo outras esferas da 

sociedade (família, política, economia etc.), por essa razão o conceito de alfabetização ao longo 

da história nem sempre estava impresso nos livros ou manuais.   

No início do Império, esse conceito é conhecido, de forma implícita, pelas leis do ensino 

que traziam a expressão ‘primeiras letras’ retratando as habilidades de leitura e escrita. Com a 

reforma eleitoral de 1870, alfabetizado era o que sabia ler e escrever, os que não soubessem, 

não votariam (FERRARO apud MORTATTI, 2012).  

No final do Império e início da República,  

  

[...] a leitura e a escrita que até então eram práticas culturais cuja aprendizagem se 

encontrava restrita a poucos e ocorria por meio de transmissão assistemática de seus 

rudimentos no âmbito privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda 

precária, nas poucas ‘escolas’ do Império (‘aulas régias’) tornaram-se fundamentos da 

escola obrigatória, laica e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados 

(MORTATTI, 2006, p. 2 – grifo da autora).  

  

Nesse período, o aprender a leitura e a escrita ganha novos espaços a partir do momento 

em que a República institucionaliza a escola como responsabilidade do Estado para os cidadãos. 

Apesar disso, as condições das escolas ainda eram muito precárias, e o acesso ao material 

impresso era limitado. O mais comum eram as “cartas do ABC” e para o ensino da leitura,  

 

[...] utilizavam-se, nessa época, métodos de marcha sintética (da ‘parte’ para o ‘todo’): 

da soletração (alfabético), partindo do nome das letras; fônico (partindo dos sons 

correspondentes às letras); e da silabação (emissão de sons), partindo das sílabas 

(MORTATTI, 2006, p. 5 – grifo da autora).   

  

As primeiras cartilhas (material de alfabetização), no Brasil, foram publicadas nesse 

período, portanto, seguiam as características dos métodos sintéticos. Mas logo depois, em 1876, 

a cartilha de Maternal ou Arte da Leitura de João de Deus, publicada em Portugal, chegou ao 

Brasil e trouxe, nas suas páginas, o ensino da leitura que se iniciava a partir da palavra, trazendo 

para o cenário a influência para os métodos analíticos de ensino da leitura e da escrita. A partir 
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daí iniciam-se as disputas dos métodos de ensino e leitura. Segundo Mortatti (2006), o termo 

alfabetização como ensino inicial da leitura e da escrita só vai aparecer no Brasil em 1910.   

Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986, p. 82), alfabetizar é “ensinar a ler”. 

Nesse sentido, alfabetizar envolvia duas ações: ensinar a ler e aprender a ler. A base da 

alfabetização era a leitura. Um significado restrito. Entretanto, a partir do século XX, as 

discussões em torno desse conceito começam a passar por momentos de abrangência 

significativa. Exemplo disso é a concepção de alfabetização trazida por Freire (1967) quando 

em seu livro “Educação como prática de liberdade” relatou sua visão sobre a alfabetização a 

partir dos Círculos de Cultura, experiência realizada em Recife, com a finalidade inicial de 

discutir as questões do dia a dia das pessoas com o propósito da democratização da cultura, e 

que ele quis ampliar para a alfabetização dos adultos, já que muitas daquelas pessoas eram 

analfabetas. Para Freire, a alfabetização deveria estar relacionada com a democratização da 

cultura, ele fazia a defesa de que   

  

[...] a alfabetização é mais do que simples domínio psicológico e mecânico de técnicas 

de escrever e ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. É entender o 

que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma 

incorporação (FREIRE, 1967, p. 110).  

  

A partir de palavras geradoras, Freire (1967) trazia a reflexão para que os participantes do 

grupo, por meio do diálogo, e a partir dessa palavra, trabalhassem as sílabas para daí formar 

novas palavras que fossem significativas para o grupo. Nessa perspectiva de diálogo, ele 

ampliava as possibilidades de aprendizagem dos participantes ali presentes, levando-os, em 

todo o momento, a construir uma consciência crítica da realidade em que viviam, analisando 

não só as palavras, mas os textos do seu contexto social. Chegava a refletir sobre as propagandas 

e seus conteúdos ideológicos, assim como fazia com a política. Apesar de desenvolver um 

trabalho das palavras para as sílabas, criticava as cartilhas pelas suas palavras e seus textos 

distantes da realidade dos sujeitos.  

Considerando o conceito de alfabetização defendido por Freire e a forma como promovia 

as situações de aprendizagem para que os adultos se alfabetizassem, Soares defende que não 

podemos falar em método “Paulo Freire de alfabetizar” e esclarece que   

 

[...] método, no campo da educação e do ensino, sempre foi entendido como proceder, 

como conjunto de meios para orientar a aprendizagem em direção a um certo fim, 

como sistema que se deve seguir no ensino de um conteúdo (SOARES, 2017a, p. 178).  

  

Nesse contexto, argumenta que Paulo Freire  
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[...] criou muito além de um método: criou uma concepção de alfabetização, no quadro 

de uma também nova concepção de educação. Não apenas uma concepção de 

educação como diálogo, que disso realmente não seria o inventor (terá sido Sócrates?), 

mas uma concepção de educação como prática de liberdade, educação como 

conscientização; e disso, realmente, foi ele o inventor (SOARES, 2017a, p. 179).  

  

Entretanto, naquela época, os estudos de Paulo Freire não fizeram parte dos referenciais 

para pensar a aquisição da leitura e escrita nos anos iniciais da escolarização.   

  

Historicamente, a leitura foi o objeto privilegiado da alfabetização, o que se revela na 

referência frequente, até os anos 1980, a ‘métodos de leitura’ e a ‘livros de leitura’, 

independente do pressuposto pedagógico adotado: métodos sintéticos ou analíticos, 

predominantes nesse período, privilegiavam a leitura, limitando a escrita à cópia ou 

ao ditado; a escrita real, autêntica, isto é, a produção de textos, era considerada como 

posterior ao domínio da leitura, ou como decorrência natural desse percurso 

(SOARES, 2017b, p. 25 – grifo da autora).  

  

Caminhando na perspectiva de ampliação do conceito e a superação da concepção da 

alfabetização apenas como transcrição dos sons da fala, no final do século XX, as publicações 

de Ferreiro (1999), Soares (2017a), em livros e artigos, passaram a apresentar o tema e o 

conceito de alfabetização é abordado a partir das diversas áreas do conhecimento. Nas reflexões 

de Soares,  

  

[no] sentido pleno, o processo de alfabetização deve levar a aprendizagem não de uma 

mera tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas de uma peculiar e muitas 

vezes idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem em 

relação ao código oral especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos 

de articulação do texto e estratégias próprias de expressão/compreensão (SOARES, 

2017a, p. 18). 

  

Além das características descritas anteriormente, a autora destaca o aspecto social da 

alfabetização, considerando que os aspectos culturais, econômicos e tecnológicos fazem com 

que tenha significados e valores distintos em diferentes sociedades.  

A ampliação do conceito de alfabetização ganha novos contextos quando surge a 

necessidade de nomear as práticas sociais de leitura e de escrita. Esse fenômeno que acontece 

em vários lugares do mundo recebe no Brasil, em 1980, o nome de Letramento. Em países como 

Estados Unidos e França, as questões da alfabetização, como processo inicial da aquisição da 

leitura e escrita, estavam resolvidas, precisando avançar nos aspectos mais complexos do seu 

uso como função social. Na França, o problema estava entre os jovens e adultos das classes 

desfavorecidas e, nos Estados Unidos, entre aqueles que tinham concluído o high school, o 

correspondente ao Ensino Médio no Brasil. Enquanto isso, aqui no nosso país, as duas situações 
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permaneciam como dificuldades a serem superadas. Por esta razão, os conceitos de 

alfabetização e letramento estão imbricados, mesmo sendo de naturezas diferentes (SOARES, 

2017a).  

Assim, durante longos anos, o termo alfabetização esteve sempre se referindo ao processo 

em que a criança aprende o código escrito e as habilidades de ler e escrever, numa perspectiva 

individual. A partir de 1980, aparece o conceito de letramento, trazendo a perspectiva social, 

enfatizando o uso da leitura e escrita no contexto social, ou seja, não basta apenas decodificar 

o que está escrito, mas compreender a função que a escrita tem na vida dos sujeitos. Além disso, 

é possível que pessoas sejam alfabetizadas e não saibam usar a escrita em situações do dia a 

dia, ou seja, elas não se apropriaram do processo do letramento, da mesma forma, é possível 

que haja pessoas que mesmo não sendo alfabetizadas, compreendem os usos da escrita no 

contexto social e, por essa razão, conseguem ditar uma carta para outro escrever, contam 

histórias, compreendem a importância dos registros das suas atividades financeiras e, por isso, 

solicitam que um alfabetizado faça isso para ele.  

A evolução/ampliação do conceito de alfabetização é perceptível nos Censos 

Demográficos, na mídia e nas produções acadêmicas. Para Soares (2017a), ao longo dos anos, 

ser alfabetizado começa a ser entendido como sendo aquele que sabe ler e escrever (o próprio 

nome). No Censo de 1940, o conceito é ampliado para ler e escrever (um bilhete simples) e no 

Censo de 1950, até o momento atual, quando considera a alfabetização funcional, compreende-

se como um processo que não envolve só ler e escrever, mas fazer uso da leitura e da escrita. 

Essa ampliação do conceito nos censos se reflete na mídia e, cada vez mais, ela aborda o 

conceito de alfabetização mais próximo do conceito de letramento. Nas produções acadêmicas, 

a partir da década de 1980, surgem vários trabalhos que discutem os dois conceitos, citando os 

trabalhos de Tfouni (1995), Rojo (1998), Kleiman (1995) e Soares (1998).   

Soares (2017a, p. 35) demonstra a preocupação com os estudos e relata que “a 

aproximação, ainda que para propor diferenças entre letramento e alfabetização, tem levado à 

concepção equivocada de que os dois fenômenos se confundem, e até se fundem”. Esclarece 

que a relação entre ambos é inegável, mas que os dois fenômenos têm especificidades que não 

podem ser ignoradas.   

A preocupação com essas especificidades está no fato de que, no Brasil, com a chegada 

dos estudos sobre o letramento e as teorias psicogenéticas de Jean Piaget, algumas vezes de 

forma equivocadas, muitos passaram a considerar apenas as questões relacionadas ao uso social 

da leitura e escrita, deixando de lado as especificidades do processo de ‘como’ se aprende e de 

que modo ocorre a apropriação do sistema de escrita alfabética. Por essa razão, as metodologias 
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de trabalho pensadas para as turmas de alfabetização passaram a priorizar a faceta psicológica, 

sem integração com a faceta linguística, sendo essa uma das razões para algumas crianças 

sentirem dificuldade de chegar ao nível alfabético. Nesse contexto, Soares sugere que seja 

repensado o processo de ensino que vem sendo desenvolvido nas nossas salas de aula e   

  

[...] talvez reconhecer que a possibilidade e mesmo a necessidade de estabelecer a 

distinção entre o que mais propriamente se denomina letramento, de que são muitas 

as facetas – imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências 

variadas com a leitura e a escrita, conhecimentos com diferentes tipos de gêneros e de 

material escrito – e o que propriamente é a alfabetização, de que também são as muitas 

facetas – consciência fonológica e fonêmica, identificação das relações fonema-

grafema, habilidades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento 

e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma 

gráfica da escrita (SOARES, 2017a, p. 46 – grifo da autora).  

  

Apesar da ênfase nas especificidades dos dois termos, a autora reconhece que os dois 

processos são simultâneos e, assim, como sugeriu Ferreiro (2003), talvez fosse possível optar 

por um dos termos, mas Soares (2017a) faz a opção pelo uso dos dois termos para garantir que 

as especificidades sejam resguardadas.  

Ferreiro (2003) não concorda com a existência dos dois termos. Para ela, o uso social da 

leitura e da escrita envolve também a aprendizagem do código, mas não podem ser tratados 

como algo distinto. Ferreiro (2013, p. 30) não deixa dúvidas sobre o foco da sua pesquisa 

quando enfatiza que seu objeto de estudo é a escrita: “Sim, mas a escrita em movimento, nesse 

incessante processo de reconstrução pelo qual o sistema de marcas social e culturalmente 

constituído se transforma na propriedade coletiva de cada nova geração”. Assim, defende uma 

alfabetização em que a criança ou o adulto tenha a possibilidade de levantar hipóteses sobre a 

língua escrita e possa usá-la a partir de textos e contextos significativos. Alfabetização,  

  

[...] sim, mas sabendo que a criança, sujeito da aprendizagem, é um ser pensante; que 

a ação educativa pode apelar para sua inteligência, exatamente para não inibir a 

reflexão nascente. Alfabetizar também os jovens e adultos, mas deixando de lado a 

expressão que nos convida a ‘combater ou erradicar o analfabetismo adulto’, porque 

não há nada para se combater. A linguagem militar, ou médico militar, associada a 

estas expressões é inadequada. O analfabetismo não é uma praga, nem um vírus. É 

uma das manifestações mais evidentes da marginalização e da pobreza. (FERREIRO, 

2013, p. 34 – grifo da autora)  

  

Nesse contexto, o conceito de alfabetização e letramento caminha numa perspectiva que 

vai além da decodificação do código, assume um posicionamento político e social, e a aquisição 

da leitura e da escrita tem a função social de uso em contextos onde se vive para poder ter acesso 

a direitos sociais, humanos e políticos, visto que é uma forma de libertação, emancipação e 

autonomia.   
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Independente das posições diferentes para Soares (2017a) e Ferreiro (2003; 2013) em 

relação ao uso dos termos alfabetização e letramento, não se pode furtar a essa discussão já que 

a literatura traz os dois termos e eles fazem parte dos estudos, discussões, pesquisas e ação 

pedagógica na universidade e na escola, bem como deste trabalho que caminhará nessa direção, 

isto é, pretende-se pesquisar as concepções de alfabetização dos professores alfabetizadores e 

sua relação com a concepção de alfabetização do livro didático na prática pedagógica. Para isso, 

retomaremos de forma mais aprofundada a história da alfabetização a partir dos métodos de 

alfabetização.  

  

1.2 Os métodos de alfabetização 

  

Historicamente, ao pensar em alfabetização, pensa-se em métodos, pois o foco principal 

para discutir o sucesso ou o fracasso do processo de ler e escrever sempre esteve no ‘como’ 

ensinar.  

           Essa preocupação data desde o final do século XIX, quando a escola pública começa a 

se consolidar e surge a necessidade de pensar no como ensinar a ler e escrever. Desde então, 

passa-se a buscar métodos que dessem conta desse objetivo e por essa razão houve, em vários 

momentos, alternâncias de métodos (sintéticos e analíticos), numa disputa de qual seria o mais 

capaz de proporcionar o ensino da leitura e da escrita.  

A alternância entre os métodos, também conhecido como ‘movimento pendular’, se 

apresenta  

  

[...] ora a opção pelo princípio da síntese, segundo a qual a aprendizagem da língua 

escrita deve partir das unidades menores da língua – dos fonemas, das sílabas – em 

direção às unidades maiores – à palavra, à frase, ao texto (método fônico, método 

silábico); ora a opção pelo princípio da análise, segundo o qual essa aprendizagem 

deve, ao contrário, partir das unidades maiores e portadoras de sentido – a palavra, a 

frase, o texto – em direção às unidades menores (método da palavração, método da 

sentenciação, método global) (SOARES, 2017b, p. 19).  

  

Para esses métodos, o domínio do sistema de escrita é o pré-requisito para aprender a 

ler e escrever. Em alguns deles, mesmos os analíticos, são criadas palavras, textos e frases, 

intencionalmente, seguindo critérios rigorosos para que essas habilidades sejam construídas, 

para só depois ler e escrever textos reais. Consideram que a criança aprende por meio de 

estratégias perceptivas, ou seja, recebem o conhecimento de fora para dentro (fundamentado na 

teoria behaviorista), de forma passiva, com métodos ou materiais impressos.   
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1.2.1 Método sintético  

  

Em relação ao método sintético, Frade reflete que   

  

[...], em geral, parecem privilegiar o sentido do ouvido na relação com os sinais 

gráficos e neles eram comuns os exercícios de leitura em voz alta e o ditado: todas 

essas atividades guardam coerência com um tipo de pressuposto: o da transformação 

da fala em sinais gráficos (FRADE, 2012, p. 3).   

  

O método sintético, utilizado inicialmente no Brasil Imperial, para o ensino da leitura e 

da escrita, era formado por três vertentes: os alfabéticos, os silábicos e os fônicos.   

Os métodos alfabéticos, também identificados como soletração, são conhecidos desde a 

antiguidade (FRADE, 2007). Acreditam que as crianças compreendem que as letras 

representam sons e o primeiro passo é decorar as letras do alfabeto, para depois decorar um 

conjunto de sílabas e as palavras.  

Os métodos silábicos defendem a apresentação da maior quantidade possível de sílabas 

para serem decoradas para, em um segundo momento, formar diferentes combinações de sílabas 

para se chegar às palavras.  

O método fônico sugere começar com a sequência de sons das letras a partir das vogais, 

depois as consoantes. A partir daí, pode-se formar sílabas e palavras, sempre partindo do mais 

simples para o mais complexo.  

Nesse período, alguns livros e cartilhas foram produzidos, mesmo que em pequenas 

quantidades: Cartilha Nacional de Hilário Ribeiro (1880) baseada no método fônico; Cartilha 

da Infância de Thomas Paulo do Bom Sucesso Gualhardo (1880) fundamentada na silabação; e 

Meu Primeiro Livro de Leitura de Felisberto de Carvalho (1892) que também trazia o método 

da silabação num período em que as discussões dos métodos analíticos já estavam surgindo.  

No contexto de uso dos métodos sintéticos para ensinar a ler e escrever surge Antônio da 

Silva Jardim, em 1882, com um relatório na província do Espírito Santo, fazendo a crítica ao 

método da soletração e defendendo o “método João de Deus” para o ensino da leitura. Esse 

método estava presente na Cartilha Maternal ou Arte da Leitura (1876), do poeta português João 

de Deus, e defendia a palavração, ou seja, o ensino partiria das palavras mais simples para as 

mais complexas, introduzindo primeiro as vogais e depois as consoantes, considerando o grau 

de dificuldade simples, aquelas que têm apenas um som, para as de dificuldades complexas, as 

que apresentam mais de um som a depender da sua posição na palavra. Sobre a crítica de Silva 

Jardim, Mortatti faz uma consideração: 
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[...] o método da soletração, de que deriva o brocado medieval ‘La letra com sangue 

entra’ até então tradicionalmente usado no Brasil, e relacionando diretamente 

reformas nesse ensino com reformas sociais e políticas, as tematizações e 

concretizações de Silva Jardim podem ser consideradas emblemáticas em relação ao 

primeiro momento crucial, no âmbito do movimento de constituição da alfabetização 

como objeto de estudo (MORTATTI, 2000, p. 42 – grifo da autora).   

  

O trabalho de Silva Jardim, segundo a autora, apresentava uma “missão civilizadora”, não 

se restringia ao ensino da língua materna. O seu discurso estava fundamentado no positivismo10, 

fomentando as ideias de superação da educação do Império, ampliando a educação pública, 

nacionalizando o sistema de ensino e garantindo o acesso aos livros. Essas ideias ganham 

adeptos na Escola Normal de São Paulo e abrem uma nova fase na educação do país e, 

especificamente, no ensino da leitura e da escrita, nascendo outras possibilidades de ensinar a 

leitura e a escrita: surgem os métodos analíticos.  

  

1.2.2 Método analítico  

  

O método analítico foi sugerido pela primeira vez, em 1768, pelo abbade de Radovilliers, 

e teve como um dos divulgadores, no Brasil, o professor Arnaldo de Oliveira Barreto, normalista 

que, após a Proclamação da República (1889), passa a ocupar cargos na administração 

educacional em São Paulo, a participar de movimento normalista, divulgando ideias sobre o 

ensino da leitura e a produzir material didático (MORTATTI, 2000).  

A partir das divulgações de Barreto, a reforma da educação pública em São Paulo foi se 

configurando. Com base na filosofia positivista, passou a deixar o empirismo11
 e a valorizar a 

ciência com os métodos intuitivos e analíticos, especialmente com o ensino da leitura. Mortatti 

(2000) considera como um segundo momento em que alfabetização se constitui como objeto de 

estudo no Brasil.  

Esse movimento ganhou força e a mudança de paradigma fez com que houvesse um 

investimento na escola normalista, em São Paulo, a fim de que a formação dos professores 

atendesse a esses novos métodos, de forma que os professores passassem a estudar a filosofia, 

a psicologia da infância para compreender o como ensinar e o como aprender.  

  

Aos archaicos systemas de ‘soletração’ e ‘syllabação’ sucedeu o methodo chamado 

‘analytico’, muito mais lógico e rápido. Dahi, o argumento do número de matrículas 

 

 

10 O Positivismo é uma corrente filosófica que considera que o objeto de conhecimento só é obtido pelos dados 

dos sentidos. Considera que o conhecimento que tem valor é o conhecimento que pode ser comprovado 

cientificamente. Tem como precursor o sociólogo Augusto Comte (GAMBOA, 2012).  
11 Empirismo é a teoria que indica que o conhecimento se constitui a partir dos dados da experiência.   
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e o crescimento do número de frequência, - o que, em resumo, equivale a dizer que a 

instrucção popular se dissemina cada vez mais pelo Estado, o que mui legitimamente 

se jactanceia de ter tão aproveitosa aplicação dos seus recursos financeiros e a base 

iderrocavel do seu mais duradouro progresso. (MAGALHÃES apud MORTATTI,  
2000, p. 81 – grifo da autora)12  

  

Nesse caminhar, o modelo da escola normal, influenciado pelo modelo norte-americano, 

foi se espalhando pelos demais estados do país, e o método analítico tornou-se oficial para ser 

usado em São Paulo e no interior do estado, indicado por Oscar Thompson, que assumiu a 

Diretoria Geral da Instrução Pública no período de 1909 a 1910. Essa orientação permaneceu 

até 1920, quando a Reforma Sampaio Dória (Lei n.º 1.750 de 1920)13 foi instituída e garantiu a 

autonomia didática dos professores.  

Esse método defendia o ensino da leitura do ‘todo’ para as ‘partes’. Começava por uma 

frase e todos tinham que decorar, depois partia para as palavras, as sílabas e, por último, as 

letras.  

Os estudos de Mortatti (2000) indicaram que apesar das orientações dadas aos professores 

pela escola normal, na prática, muitos ainda usavam o método sintético, pois os materiais 

disponíveis eram poucos e, ainda, não haviam se adequado a esse método moderno. Assim, 

amplia-se uma nova demanda que foi a produção de livro didático para atender às características 

do método analítico, surge então um mercado editorial para atender, especificamente, as 

demandas da escola brasileira.  

Nesse contexto, um imenso número de normalistas passa a escrever livros com o foco 

específico no ensino da leitura com o método analítico. No período de 1880 a início da década 

de 1910, Mortatti (2000) ressalta que a escrita ainda era vista como caligrafia e cópia, por essa 

razão, o foco das cartilhas era a leitura, a exemplo disso, a primeira cartilha O Primeiro Livro 

de Leitura, de Maria Guilhermina de Loureiro de Andrade, em 1890, utilizou a “palavração” 

como método.  

 

 

12 Na escrita desta citação, optamos por apresentar o trecho conforme o original. Mortatti (2000) escolheu manter 

as palavras escritas como no original, justificando a intenção de proporcionar aos sujeitos da época o direito à voz, 

bem como estabelecer a diferença entre o que eles dizem e o que se diz sobre eles.  
13 A Lei 1.750, de 8 de dezembro de 1920, denominada nos anais historiográficos como Reforma Sampaio Dória, 

regulamentada pelo Decreto n.º 3.356, de 31 de maio de 1921 (São Paulo, 1921). A Reforma foi regida pelo diretor 

geral da instrução Antônio de Sampaio Dória, bacharel em direito, ideólogo da Liga Nacionalista, professor de 

Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica da Escola Normal da Capital. Ela tinha dentre as suas proposições: 

erradicar o analfabetismo por meio da extensão do ensino primário obrigatório reduzido de quatro para dois anos 

gratuitos, transformar os cursos de formação de professores em tipo único (normalista), acentuando os elementos 

pedagógicos, e instituir as delegacias regionais de ensino para melhorar e descentralizar os serviços da instrução 

pública (HONORATO, 2017, p. 1279).   
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Entre os autores em destaque, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Quadro 2) havia 

algumas divergências que ganham destaque nas discussões realizadas em conferências e 

publicações da época, tornando o método do ensino de leitura uma disputa entre paulistanos e 

fluminenses.   

Quadro 2 – Publicação e autores de cartilhas 

Estado  Autor  Nome da cartilha  

 

 

 

 

 
 

São Paulo  

 

Arnaldo de Oliveira Barreto 
Cartilha das Mães (1896)  

Cartilha Analytica (1909) 

Ramon Roca Dordal Cartilha Moderna (1902) 

Theodoro Jeronymo de Morais Meu Livro – Leitura Analytyca (1909) 

Carlos Aberto Gomes Cardim Cartilha Infantil (1910) 
 

Francisco Mendes Viana 
Cartilha Leituras Infantis (1910)  

Primeiros Passos (1912) 
 

Mariano de Oliveira 
Nova cartilha Analytico-Sinthetica (1915) 

Cartilha Ensino-Rápido de Leitura (1920) 

Antonio Firmino Proença Cartilha Proença (Década de 1920) 

Benedito M. Tolosa Cartilha de Alfabetização (1923) 
 

Niterói 

(RJ)  

 

João Köpke 
 

Cartilhas (1916) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos estudos de Mortatti (2000).  

  

As principais divergências referiam-se à forma como as imagens eram apresentadas às 

crianças, enquanto os paulistanos propunham o uso de imagens já prontas nas cartilhas, Köpke 

(1916) defendia que o desenho, apesar de estar na cartilha, fosse feito pelo professor no quadro 

negro; defendia, também, que o ensino começasse pelas narrativas e não pelas sentenças; com 

a introdução da letra manuscrita minúscula; enquanto os outros enfatizavam o manuscrito 

vertical. O foco principal, no entanto, estava na forma de processar o método analítico, ou seja, 

como palavração, sentenciação ou historieta.  

Entre 1910 a 1920, o método analítico continuava sendo o método de leitura oficial, 

indicado por Oscar Thompson – Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo. Para Mortatti 

(2000), as participações de Thompson foram significativas nesse período, desde a 

institucionalização do método analítico, elaboração de cartilhas, escrita de vários relatórios 

orientadores do ensino no estado, relatando a importância de alcançar a Escola Nova, que para 

ele visava a “formação do homem sob o ponto de vista intellectual, sentimental e volitivo; é o 

desenvolvimento integral desse trinômio psychico, é o estudo individual de cada aluno”. 

(THOMPSON, apud MORTATTI, 2000, p. 130).  
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Em uma das publicações de Thompson, a Carta Circular de 1918, foram solicitadas 

sugestões para resolver o problema do analfabetismo e, em resposta, Sampaio Dória, também 

professor normalista, apresenta um plano de extinção do analfabetismo. Entre as ações, estava 

a ideia de autonomia didática para o professor escolher o livro didático e o método de ensino. 

A partir daí, começam as discussões e um movimento de reforma educacional, com o objetivo 

de resolver os problemas do estado e, Thompson, em outro relatório, em 1920, apresenta mais 

claramente, já influenciado por algumas ideias de Dória, a situação do analfabetismo em São 

Paulo e, pela primeira vez, aparece o termo ‘alfabetização’ para designar o ensino das primeiras 

letras.  

No geral, as contribuições desses professores, oriundos, na sua maioria, da Escola 

Normalista de São Paulo, foram significativas para “a hegemonia de tematizações, 

normatizações e concretizações” (MORTATTI, 2000, p. 133) não só sobre o ensino da leitura, 

mas da educação como um todo no estado de São Paulo, e com reflexos para a educação de todo 

o Brasil. 

No momento seguinte ao estabelecimento do método analítico como o que se tem de mais 

moderno, surge um novo cenário que Mortatti (2000) traz para conhecimento, que é o período 

referente de1920 a meados de 1970.  

Muitas foram as discussões sobre a educação, na busca de uma reforma no ensino que 

envolvesse não apenas o nível primário, mas secundário e superior14. Essa nova perspectiva 

nasce com a ‘Escola Nova’, que teve seus ideais difundidos através do Manifesto dos Pioneiros 

em 1932. No que se refere ao ensino inicial da leitura e escrita, as  

  

[...] discussões vão gradativamente enfatizando e ‘rotinizando’ os aspectos 

psicológicos – em detrimento dos linguísticos e pedagógicos – da aprendizagem tanto 

da leitura quanto da escrita, enfeixados os dois processos sob a designação mais ampla 

de alfabetização, cujo caráter funcional e instrumental é destacado relativamente ao 

ideário liberal de democratização da cultura e da participação social (MORTATTI, 

2000, p. 144 – grifo da autora).  

  

Nesse contexto, ganham destaques aqueles que caminham pelo campo da educação e, ao 

mesmo tempo, no campo político e administrativo: Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e 

Anísio Teixeira. Entre esses, Mortatti (2000) destaca Lourenço Filho pelo seu papel relevante 

nas questões políticas-administrativas e, também, pela sua grande repercussão no campo da 

 

 

14 O que equivale atualmente ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.   
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alfabetização, devido aos resultados da pesquisa experimental que fez e teve como 

desdobramento os Testes ABC (1934).  

A abordagem de Lourenço Filho caminha numa perspectiva psicológica. A partir dos 

resultados da pesquisa realizada com outros pesquisadores, chega à conclusão que existe um 

nível de maturidade, que pode ser mensurável e que funciona como pré-requisito para aprender 

a ler e escrever. Dessa forma, os Testes ABC serviriam para classificar as crianças com o 

objetivo de fazer um diagnóstico para a formação de classes ‘homogêneas’ e, ao mesmo tempo, 

saber as características individuais de cada um. Os testes eram compostos por oito provas que 

contemplavam os aspectos  

  

[...] coordenação visual-motora, resistência à inversão na cópia de figuras, 

memorização visual, coordenação auditivo-motora, capacidade de prolação 15 , 

resistência à ecolalia16, memorização auditiva, índice de fragilidade, índice de atenção 

dirigida, vocabulário e compreensão geral (MORTATTI, 2000, p. 151). 

  

Para melhor compreendermos essa estrutura, apresentamos o Quadro 3:  

 

Quadro 3 - Correlação entre os pontos de análise e o teste ABC 

Nº Pontos de análise Testes 

 

1 

 

Coordenação visual motora 

Teste 1 – cópia de figuras  

Teste 3 – reprodução de movimentos  

Teste 7 – recorte em papel   
 

2 
Resistência à inversão na cópia 

de figuras 

 

Teste 3 – reprodução motora e gráfica de 

movimentos  
 

3  
 

Memorização visual 
Teste 2 – denominação de 7 figuras apresentadas em 

conjunto por 30 segundos  

4  

5  

6  

Coordenação auditivo motora 

Capacidade de prolação 

Resistência à ecolalia 

 

Teste 6 – reprodução de polissílabos não usuais  

Teste 4 e 6 – reprodução de palavras usuais e não 

usuais  

7  Memorização auditiva Teste 4 – memorização de palavras de uso corrente  

8  
 

Índice de fatigabilidade 
Teste 8 – pontilhação em papel quadriculado  

Teste 7 – recorte em papel  

 

 

15 Prolação - capacidade de pronunciar as palavras adequadamente. No teste ABC, eram ditas sete palavras que as 

crianças deveriam pronunciar. Ex.: árvore – cadeira – pedra – cachorro – flor – casa – peteca.  
16 Ecolalia - resistência em repetir sílabas, palavras ou frases. No teste, a criança deveria repetir palavras como 

Nabucodonosor, Cosmopolitismo, Pindamonhagaba.   
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9  

 
 

Índice de atenção dirigida 

Teste 2 – denominação de figuras  

Teste 5 – reprodução de narrativa  

Teste 7 – recorte  

Teste 8 – pontilhação  

 
 

10  

 

 

Vocabulário e compreensão 

 

Teste 2 – denominação de figuras  

Teste 5 – reprodução de uma narrativa  

Todas as provas envolvem a execução de uma ordem 

dada.  
 

Fonte: Lourenço Filho (2008, p. 50).   

  

Ao centrar as discussões nas características individuais dos alunos, a questão do método 

fica em segundo plano. Nesse contexto, flexibiliza a utilização de mais de um método a fim de 

superar as dificuldades enfrentadas pelo processo de alfabetização, desejando reduzir o número 

de analfabetos e defendendo a educação popular. Nesse momento, começa a aparecer a defesa 

pelo método misto, ou seja, analítico-sintético. Apesar disso, o método analítico continua sendo 

defendido como o mais científico (LOURENÇO FILHO, 2008).  

Além dos Testes ABC, Lourenço Filho também publicou a Cartilha para o Povo (1928) e 

Upa, Cavalinho (1957). A Cartilha para o Povo era simples, mesclava os métodos analíticos e 

sintéticos e nasce com o objetivo de alfabetizar o povo de forma simples e rápida. A Cartilha  

Upa, Cavalinho ganhou maior destaque e elogios pela sua estrutura e estética, considerada 

‘renovada’ para o período, tinha como foco específico as crianças e abordava o método 

analítico. As orientações de uso indicavam os Testes ABC como primeiro passo para a 

classificação das crianças e organização do ensino da leitura e da escrita. Mortatti esclarece o 

valor que o autor atribui à cartilha:  

  

[...] a complementariedade dos papéis do professor e da cartilha na direção da 

aprendizagem aponta o que cabe a este e àquela, cada um responsável pela ‘metade 

do ensino’: à cartilha cabe ser atraente, para motivar a aprendizagem, e adequada a 

seus fins, para permitir fácil aprendizagem; e ao professor, estar bem preparado, para 

desenvolver dirigir ou criar o desejo de aprender e utilizar adequadamente a cartilha. 

(MORTATTI, 2000, p. 177 – grifo da autora)   

  

Os destaques do seu trabalho foram as características de cientificidade da sua pesquisa a 

partir do uso do método clínico-experimental e, com este status científico-acadêmico, torna a 

alfabetização como objeto de estudo. Assim, com esses trabalhos, Lourenço Filho ganha 

destaque nacional e internacional, sendo o Teste ABC publicado em Buenos Aires e na França.   
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1.2.3 A alfabetização na década de 1980  

  

O período do final da década de 1970, início dos anos 1980, é marcado pela força do 

discurso acadêmico que passa a ser integrado ao discurso oficial, com os Programas de 

Formação de Professores das Secretarias de Educação do Estado de São Paulo, no que se refere 

à alfabetização como objeto de estudo (MORTATTI, 2000). Nesse contexto, também o foco 

dos estudos e pesquisas é deslocado do ‘método de alfabetização’ para o processo de 

aprendizagem, para a necessidade de saber como as crianças aprendem a ler e escrever, 

influenciados pelos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999).  

No contexto científico-acadêmico, ganha força o discurso da busca para que o contexto 

social de democratização política seja refletido na escola, como forma de superar os problemas 

de evasão e repetência, de não responsabilizar o aluno pelo fracasso, justificando que a própria 

escola não consegue atender as suas necessidades.  

A alfabetização no estado de São Paulo, nesse momento, apresenta-se com novas 

recomendações, diferenciadas dos períodos anteriores. O destaque para o ensino da leitura e da 

escrita passa a ser direcionado a partir da perspectiva construtivista fundamentada, inicialmente, 

nos estudos da Psicogênese da Língua Escrita, de Ferreiro e Teberosky (1999). Esses estudos 

fundamentaram o Projeto Ipê, que chegava às escolas de São Paulo por meio de programas 

televisivos e fascículos editados entre os anos de 1985 a 1990. Em seguida, pelo projeto 

Alfabetização Teoria e Prática que se tornava, juntamente com outras publicações de revistas 

científicas do estado17, um marco influenciador em todo o país (MORTATTI, 2000).  

A partir de então (1980), as produções acadêmicas foram se ampliando, e novos teóricos 

trouxeram reflexões significativas para a alfabetização: Soares (2017a) com uma abordagem 

sociolinguística; Geraldi (1980) e Smolka (1989) numa abordagem interacionista etc. 

Ao refletir sobre a relevância dessas publicações, Mortatti ressalta que o trabalho na sala 

de aula não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo.  

  
As causas recorrentemente apontadas para esse descompasso apresentam-se como 

diretamente relacionadas às dificuldades inerentes à teoria construtivista, uma vez que 

a pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita não pretende resultar em um método 

de alfabetização, chegando mesmo a negar a validade dos existentes para os novos 

fins [...]. Na busca de solução para esse impasse, as concretizações vão-se 

configurando como um entrecruzamento da internalização do discurso da época sobre 

o novo e da elaboração pessoal dos alfabetizadores, valendo-se de sua história 

profissional (MORTATTI, 2000, p. 280).  

 

 

17 Revista Educação e Sociedade (UNICAMP), Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, Leitura: teoria 

e prática (UNICAMP) entre outros.  
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Dessa forma, para a autora, os objetivos almejados com o uso dessas novas teorias não 

foram todos alcançados, visto que os problemas da alfabetização das crianças pobres ainda 

continuam.  

  

1.3 A alfabetização e a Psicogênese da Língua Escrita 

  

No período anterior, até 1980, o termo alfabetização esteve sempre se referindo ao 

processo por meio do qual a criança aprende o código escrito e as habilidades de ler e escrever, 

numa perspectiva individual.   

O entendimento da alfabetização na perspectiva individual traz dois aspectos (SOARES, 

2017a). O primeiro refere-se ao ler e escrever apenas como codificação e decodificação; e o ler 

e escrever como apreensão, compreensão e expressão de significados.  

Na perspectiva social, o conceito de alfabetização é construído a partir das características 

daquela sociedade. Por exemplo, no Brasil, uma criança de sete anos não alfabetizada não é 

considerada analfabeta, mas em sociedades onde as crianças de quatro, cinco anos já estão 

envolvidas em experiências de leitura e escrita, como vimos nas pesquisas de Ferreiro (2013) 

na Argentina, ao chegar aos sete anos sem se alfabetizar já serão consideradas fora do padrão 

esperado.  

Dessa forma, Soares (2017a) sugere que, ao contrário dos métodos tradicionais que 

consideravam apenas a perspectiva individual, uma teoria da alfabetização precisaria compor 

todos os aspectos mencionados acima, sejam da perspectiva individual como da perspectiva 

social. Para isso, o processo de alfabetizar envolve muitas habilidades, que a autora vem chamar 

de facetas, referindo-se às perspectivas psicológicas, psicolinguísticas, sociolinguísticas e 

linguísticas.  

A perspectiva psicológica é a que se manteve mais frequente nos estudos sobre 

alfabetização, visto que contemplava os aspectos que eram considerados como pré-requisitos 

para alfabetizar e, também, considerava os processos psicológicos pelos quais as pessoas 

aprendem a ler e escrever. Por essa razão, durante algum tempo, a não alfabetização das crianças 

era justificada pela falta de prontidão, ou seja, consideravam que não tinham desenvolvidas as 

habilidades necessárias como pré-requisito para o processo de alfabetizar, entre elas: 

coordenação motora, falta de maturidade, discriminação visual e auditiva etc. Assim, o fracasso 

da alfabetização era considerado do ponto de vista individual, sustentando a conhecida 
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‘ideologia do dom’18 bem como os ‘testes de prontidão’ para avaliar se as crianças estavam 

aptas a se alfabetizar.  

Na perspectiva psicológica, nos anos 1980, surge a abordagem cognitivista, com destaque 

para a Psicologia Genética de Piaget. Entre os estudos sobre a aprendizagem da leitura e escrita 

a partir dessa abordagem, temos os estudos de Emília Ferreiro com a Psicogênese da Língua 

Escrita, que tinha como objeto “como” as crianças pensam sobre a escrita.  

A partir de 1980, com fundamento na epistemologia genética de Piaget, é divulgada no 

Brasil a Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Nesse contexto, o 

foco dos estudos sobre a alfabetização deixa de ser o ensino do professor (método/produto) e 

passa a ser a aprendizagem das crianças (o processo). As pesquisadoras trazem para o contexto 

educacional como as crianças pensam e constroem a escrita, a partir do momento que 

conseguem entender as hipóteses que constroem.  

Soares (2017b, p.  22) destaca essa mudança de paradigma como a “desmetodização” 

proposta pelo construtivismo, “entendendo ‘desmetodização’ como a desvalorização do método 

como elemento essencial e determinante do processo de alfabetização”.  

Nos últimos vinte anos, a perspectiva psicológica amplia seu repertório de contribuições 

com os estudos de Vygotsky, Wallon, Luria, Gardner etc.  

     Luria (2017, p. 144), numa abordagem da psicologia desenvolvimentista, entendeu a  

“escrita como uma função que se realiza, culturalmente, por mediação”. Neste contexto, 

apresenta a pré-história da escrita como um momento anterior ao momento escolar. Nesse 

período, para ‘escrever’, a criança fazia mediante o interesse na situação ou brincadeira (aspecto 

psicológico interno) e, para isso, pode usar objetos auxiliares (varinha, palito), aspecto externo 

desenvolvido pela mediação. Quando isso acontece, as crianças ainda não conseguem relacionar 

a escrita (rabiscos) como signo funcional auxiliar, ou seja, com a função de registrar algo que 

foi dito, ou que não conseguirá memorizar. Neste período inicial, quando estimuladas por um 

 

 

18 “A ideologia do dom justifica que o sucesso ou fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita está relacionado 

ao QI e a aptidões específicas” (SOARES, 2017a, p. 20).   

A ideologia do dom oculta-se sob um discurso do senso comum e também de certas vertentes pedagógicas e 

psicológicas que assumem a existência de desigualdades naturais, de diferenças individuais, de características 

inerentes a cada ser humano. Assim se legitimam desigualdades e diferenças até mesmo “cientificamente”, pela 

mensuração de aptidões intelectuais (aptidão verbal, numérica, espacial etc.), de prontidão para a aprendizagem, 

de inteligência ou de quociente intelectual (QI) etc., através de testes, escalas, provas, considerados “objetivos”,  
“neutros”, “científicos”. Essas desigualdades e diferenças individuais, assim legitimadas, explicariam as diferenças 

de rendimento escolar. (SOARES, 2017c) Disponível em http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-

soareso-fracasso-da-escola/. Acesso em: 6 mar. 2018.  

 

http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
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adulto, elas escreverão os rabiscos como imitação do adulto e não como representação da escrita 

na sua função real.   

         Nas pesquisas de Luria (2017), realizadas com crianças de três, quatro e cinco anos, diante 

da solicitação de que escrevessem as sentenças ditadas, algumas delas começavam a produzir 

rabiscos antes mesmo que a sentença fosse pronunciada e justificavam que era assim que os 

adultos faziam, ou seja, num primeiro momento, a escrita funcionava apenas como imitação.  

        Luria (2017) classificou a pré-história da escrita em cinco fases (Quadro 4) 

Quadro 4 – Fases da pré-história da escrita segundo Luria 

Fases  Características  

Pré-escrita  ou 

pré-instrumental  

Ausência de compreensão do mecanismo da escrita. Escrita 

como brincadeira ou imitação do adulto.  

 
 

Escrita  não  

diferenciada  

 

Estabelece rabiscos ou símbolos gráficos para cada palavra ou sentença. 

Assemelha-se aos símbolos topográficos19  das escritas primitivas e já 

começam a usá-los como recurso para a memória. Como os rabiscos e 

símbolos gráficos criados não são estáveis, podem esquecer depois de 

algum tempo.  
 

Escrita 

diferenciada  

É caracterizada pelo momento em que a criança começa a considerar o 

número e a forma como elementos de diferenciação. Usa desenhos para 

representar, mesmo que de forma ainda confusa.  

Escrita por meio 

do desenho  

A criança passa a usar o desenho como meio de diferenciar a escrita de 

coisas diferentes, bem como de lembrar o que foi escrito.  

 

 

Escrita 

simbólica  

Nesta fase a criança já consegue se relacionar com a escrita como algo 

externo, usando letras para representar o escrito, mas não compreende 

como o sistema de escrita é organizado. O pensamento já consegue fazer 

algumas abstrações para representar a escrita, mas em alguns momentos 

retoma à fase da não diferenciação, porém usando as letras.  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

  

A partir dessas fases, percebemos que existe um caminho que as crianças trilham antes 

de compreenderem o sentido da escrita e que, ao se depararem com situações provocadas pelo 

adulto, pensam e criam estratégias sobre as diferentes maneiras de registrar a escrita. Essas fases 

correspondem, na abordagem cognitivista de Ferreiro e Teberosky (1999), à fase pré-silábica.  

  

Uma coisa parece clara a partir de nossa análise do uso do signo e suas origens, na 

criança: não é a compreensão que gera o ato, mas é muito mais o ato que produz a 

compreensão - na verdade, o ato, frequentemente, precede a compreensão (LURIA, 

2017, p. 188).  

 

 

19 Símbolos topográficos são desenhos que representam palavras ou sentenças (LURIA, 2017).  
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Isso significa que as crianças precisam estar envolvidas em situações de aprendizagens 

que possam experimentar a escrita nas mais variadas formas, respeitando o tempo e a construção 

das ideias de cada uma sobre a função da escrita.  

A perspectiva psicolinguística se aproxima da abordagem cognitivista por considerar a 

maturidade linguística, as relações entre memória e linguagem, a interação entre informações 

visual e não visual etc. Com base no associacionismo, sempre foram valorizados a imitação e o 

reforço seletivo: mostrar um objeto à criança, pronunciar o nome repetidas vezes, associar o 

nome ao objeto apresentado e, ao repetir corretamente, ganhar sorrisos e parabéns pela pessoa 

que o apresentou, ou seja, receber passivamente o estímulo externo. Os estudos, até 1962, eram 

fundamentados nessa abordagem, em que as pesquisas levantavam a quantidade e variedade das 

palavras usadas pelas crianças, porém não davam conta de explicar como as mesmas construíam 

as regras sintáticas20, já que mais importante que as palavras soltas era compreender como as 

crianças as usavam para formar as orações.   

Outra perspectiva relevante é a sociolinguística que tem o foco no uso social da língua. 

Por essa razão, enfatiza que os aspectos a serem considerados no momento de alfabetizar variam 

de acordo a comunidade onde a criança está inserida. Considerando que há diferenças entre a 

forma como falamos e a escrita padrão, mesmo nas situações formais, as crianças que vivem 

em contextos sociais em que o dialeto21 usado está distante da língua escrita padrão apresentarão 

necessidades diferentes daquelas que convivem num meio onde o dialeto se aproxima mais da 

norma culta e, também, onde vivenciam situações em que a leitura e a escrita são usadas com 

mais frequência e com valor social diferenciado. Isso é perceptível nas diferentes experiências 

vividas pelas crianças oriundas das classes populares e das classes mais favorecidas. Nesse 

caminho, Soares (2017a) destaca que a preocupação não deve estar apenas no aspecto estrutural, 

em que o objeto de estudo são as variantes dialetais e suas implicações para a aprendizagem da 

língua escrita, mas também no aspecto funcional, cujo objeto de estudo é a relação entre a 

aprendizagem da língua escrita, o valor e o papel social dados pelos diferentes grupos sociais. 

 

 

20 “A sintaxe consiste num conjunto de regras que definem a forma da linguagem, isto é, como as sentenças podem 

ser formadas como sequências de componentes básicos, chamados palavras”. Disponível em: 

https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf. Acesso em: 9 dez. 2018. 
21 Variedade regional ou social de uma língua considerada um sistema linguístico em si e caracterizada por certas 

peculiaridades semântico-lexicais, morfossintáticas e fonético-morfológicas. (Em particular, variedade de fala que 

difere da linguagem literária padrão ou do padrão de fala da cultura em que ela existe.) Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dialeto/ Acesso em: 6 jul. 2018. 

https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
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Para a autora, esses são aspectos que influenciam diretamente no processo de alfabetização das 

crianças.  

Por fim, a perspectiva linguística traz a reflexão do processo de alfabetização como um 

estabelecimento de relações entre grafemas e fonemas, ou seja, entre os sinais gráficos que 

usamos para escrever e os sons que usamos para falar.  

Considerando as quatro perspectivas, a alfabetização é um processo complexo e não está 

ligada apenas a uma área do conhecimento, mas a várias, como: psicologia, psicolinguística, 

linguística e sociolinguística. Essa multiplicidade faz com que seja um processo rico e, 

consequentemente, requer diferentes caminhos para a pesquisa, a formação e o ensino. Por outro 

lado, não é neutra, está envolvida com o contexto social, econômico e político, isso requer 

reconhecermos, por exemplo, que o fato de as crianças das classes populares, algumas vezes, 

necessitarem de um tempo maior para alfabetizar-se. Isso não significa que são menos capazes, 

como sugerem as teorias de ‘carência cultural’22 que fortalecem a ideia de uma ‘educação 

compensatória’. Essas crianças têm oportunidades diferentes de acesso à leitura e à escrita 

(SOARES, 2017a).  

Essas teorias defendem que as crianças oriundas das classes populares não conseguiriam 

se alfabetizar no curso normal do ano escolar; por esta razão, sugerem a realização de períodos 

preparatórios para a alfabetização. Segundo Morais (2012, p. 41), esses períodos indicavam que 

para “deixarem de ser ‘culturalmente pobre’, as crianças eram treinadas a copiar ondas sinuosas 

e letras soltas, a discriminar figuras, a identificar se objetos estavam à direita ou à esquerda 

etc.”. Por essa razão, passavam longos períodos realizando tarefas que nem apresentavam 

significado social e ficavam mais tempo sem acesso a práticas reais de leitura e escrita.   

Ferreiro e Teberosky (1999) questionam os métodos analíticos e sintéticos porque, ao 

enfatizarem as habilidades perceptivas, não consideraram dois aspectos fundamentais para o 

processo da aprendizagem da leitura e escrita: a competência linguística da criança e suas 

capacidades cognoscitivas. As autoras fundamentam esses aspectos nas suas pesquisas a partir 

da abordagem psicolinguística e psicogenética.  

Na abordagem defendida por Ferreiro e Teberosky   

  

[...] aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza da 

linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula 

 

 

22 Carência cultural - Teoria que defende que as crianças das camadas populares fracassariam ao entrarem na escola 

por serem carentes das habilidades psiconeurológicas: memória visual e auditiva, coordenação motora, 

discriminação visual e auditiva, equilíbrio, lateralidade e fluência verbal. (MORAIS, 2012) 
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hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria 

gramática (que não é uma cópia deformada do modelo adulto, mas sim uma criação 

original) (1999, p. 24).  

  

As autoras justificam que esta abordagem é fundamentada também nos estudos 

linguísticos de Noam Chomsky (1974; 1976) que apresentam a gramática generativa e discutem 

os conceitos de competência e desempenho, que também foram discutidos na teoria 

psicogenética piagetiana. Aqui se entende que a criança, ao chegar à escola, já traz consigo 

conhecimentos da língua materna, mesmo que não tenha consciência deles, e das situações de 

interação com a linguagem, esses conhecimentos são mobilizados para a construção dos novos 

conhecimentos. Para isso, os ‘erros’ cometidos pelas crianças nesse processo são considerados 

‘erros construtivos’, pois possibilitam que as mesmas cheguem à resposta correta. O ‘erro’ é a 

primeira hipótese que a criança tem sobre aquele objeto.  

Os estudos cognitivistas, com base em Piaget (1962), Ferreiro e Teberosky (1999) 

fundamentam sua pesquisa a partir do entendimento de que o sujeito cognoscente transforma 

os estímulos que recebe por meio do seu sistema de assimilação. Esse entendimento vai de 

encontro à perspectiva associacionista, que defende que o aluno recebe os estímulos diretamente 

pelo reforço.   

O aluno, nesse caso, é o centro do processo, ao contrário daquela perspectiva que colocava 

o método ou quem o aplicava como centro. Nessa concepção de aprendizagem psicogenética, 

“o método (enquanto ação específica do meio) pode ajudar a frear, facilitar ou dificultar; porém 

não cria aprendizagens. A obtenção de conhecimento é resultado da própria atividade do 

sujeito” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 31).  

Compreendendo isso, o ponto de partida da aprendizagem será o próprio aluno, ou seja, 

dependerá do nível de desenvolvimento que se encontra. As características do objeto poderão 

ser percebidas ou não, a depender dos conhecimentos que já assimilou e, não necessariamente, 

pela sua capacidade sensorial, como defendem os associacionistas.  

Outro aspecto explicitado nessa teoria é a compreensão operatória. Por essa razão, um 

conhecimento esquecido pode ser recuperado, pelo próprio sujeito, por meio das operações 

mentais que construiu sobre aquele objeto, ao contrário, numa visão associacionista, ele 

dependeria de alguém para restituir esse conhecimento.  

As questões acima discutidas, a partir das teorias psicolinguísticas de Chomsky e 

psicogenéticas de Piaget, formaram a base de fundamentação para Ferreiro (1999; 2013) na 

escolha da escrita como seu objeto de pesquisa.  Segundo a autora, a sua concepção não é de 

uma escrita linear como, muitas vezes, aparece na história da escrita ao longo dos anos, desde 
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os fenícios, gregos até a estruturação do alfabeto atual, mas sim uma escrita em movimento, 

uma escrita como objeto de conhecimento que se reconstrói a cada nova geração.   

  

O escrito é um conjunto de marcas não figurativas, organizadas prolixamente em 

linhas e cadeias gráficas emolduradas por espaços em branco, marcas que suscitam de 

forma misteriosa uma oralidade adulta com alto grau de estranhamento léxico e 

sintático (FERREIRO, 2013, p. 31).  

  

Esse foi o conceito de escrita escolhido pela autora para representar o que uma criança vê 

quando o adulto lê algo em situações diferentes, desde a leitura de uma história à leitura de uma 

reportagem sobre o aumento das taxas de juros, por exemplo. As crianças a compreendem como 

algo que faz parte do meio social, do espaço onde vivem, mesmo que a conheça apenas nos 

rótulos e contas de água e luz. E ao conhecerem dessa forma, percebem que a escrita representa 

algo que é real, verdadeiro, principalmente, o nome das coisas. Com essa visão, as crianças 

demonstram que não veem a escrita como do ponto de vista da técnica, do instrumento, mas da 

verdade.  

A escrita alfabética nessa perspectiva é entendida como um sistema de representação e 

não como um código. O código seria criado para representar algo já existente, a representação 

é uma construção original. Por essa razão, apropriar-se do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) 

requer compreender como funciona. Esse processo não se dá pela simples memorização e não 

é rápido. Para estruturar e compreender os dois momentos da alfabetização, organizamos o 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – A alfabetização 

 

MÉTODOS  

 

PROCESSO  

Sintético  Analítico  Construtivista  

 

Parte do simples para o complexo. 

Das partes para o todo. É rápido e 

simples. Privilegia o sentido do 

ouvido e a leitura em voz alta. Apoia-

se na teoria behaviorista23.  

 

Parte do complexo para o abstrato. Do todo para as 

partes. Prioriza a compreensão e a fluência. 

Valoriza a leitura silenciosa. Apoia-se na teoria da 

Gestalt24.  

 

 

 

 

O foco está no  

‘como’ a criança 

aprende.  

Falar, ler e 

escrever é um 

processo único.  

O erro é visto 

como parte do 

conflito 

 

 

23 Behaviorismo é a teoria psicológica que defende que aprender é usar comportamentos operantes e que o reforço 

é uma condição associada a resposta (FRANCO, 1995).  
24 Gestalt é a teoria psicológica que argumenta que a aprendizagem se dá por insight (FRANCO, 1995). 
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Alfabético  

 

Silábico  

 

Fônico  

 

Palavração 

 

Sentenciação 

 

Historieta 

cognitivo. Não 

há um método 

específico para 

aprender a ler e a 

escrever. 

Valoriza o uso da 

leitura e da 

escrita nas suas 

funções sociais. 

Apoia-se na 

teoria 

psicogenética25  

As letras 

representam 

os sons  

Usa uma  

palavra 

chave 

para 

estudar as 

sílabas e, 

a partir 

destas, 

formar 

novas 

palavras  

Introduz 

com os 

sons das 

letras, 

primeiro 

as vogais 

e depois 

as 

consoante

s  

As palavras 

são 

apresentadas 

inteiras e em 

alguns casos,  

acompanhadas 

de imagens. 

Valoriza  

a 

configuração 

gráfica.  

Parte da 

sentença 

(frase) como 

unidade 

global, em 

seguida faz a 

decomposição 

em palavras, 

depois em 

sílabas.  

O texto é ‘lido’ 

várias vezes para 

ser  

memorizado e 

depois de algum 

tempo  

partir para o 

reconhecimento 

das sentenças e 

sílabas.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

 

1.3.1 Sistema de escrita alfabética (SEA)  

  

Ao defender o SEA como um sistema de representação, Ferreiro (1993) explica que 

considerar o sistema como código é um equívoco, já que código seria criar novos elementos 

para sinalizar algo já existente. O SEA, como representação, significa que houve uma 

construção primeira, por partes, até chegar ao sistema definitivo, que seria usado por todos. 

Dessa forma, Ferreiro (1993) ressalta as implicações que isso traz para o processo de 

alfabetização.  

  

No caso dos dois sistemas envolvidos no início da escolarização (o sistema de 

representação dos números e o sistema de representação da linguagem) as dificuldades 

que as crianças enfrentam são dificuldades conceituais semelhantes às da construção 

do sistema e pode-se dizer, em ambos os casos, que a criança reinventa esses sistemas. 

Bem entendido: não se trata de que as crianças reinventam as letras nem os números, 

mas que para poderem se servir desses elementos como elementos de um sistema, 

devem compreender seu processo de construção e suas regras de produção, o que 

coloca o problema epistemológico fundamental, qual é a natureza da relação entre o 

real e sua representação? (1993, p. 13).  

  

 

 

25 A Teoria Psicogenética acredita que o desenvolvimento cognitivo passa por estágios e que a aprendizagem é 

ativa e interativa (FRANCO, 1995).  



44  

  

Nessa perspectiva, para aprender a ler e escrever, as crianças precisam compreender: o 

que as letras representam? e como as letras criam representações? (MORAIS, 2012). Isso 

significa que no processo inicial de alfabetização, as crianças ainda não compreendem que as 

letras representam a pauta sonora das palavras que falamos e, também, não sabem como usar as 

letras para representar esses sons. Esse processo evolui à medida que a criança vai vivenciando 

oportunidades de refletir sobre a escrita (Quadro 6).  

Quadro 6 - Representação das letras 

 

O que as letras representam (isto é, 

registram)? 

 

Como as letras criam representações (ou 

palavras escritas)? 
 

 

 

Características dos objetos que a 

palavra substitui (o tamanho, a forma 

etc.) ou a sequência de partes sonoras 

da palavra?  

 

Colocando letras em função do tamanho ou de outras 

características do objeto que a palavra designa? 

Colocando letras conforme os pedaços sonoros da 

palavra que pronunciamos? Neste caso, colocando 

uma letra para cada sílaba oral ou colocando letras 

para os “sons pequenininhos” que formam as sílabas 

orais?  
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos estudos de Morais (2012, p. 49).  

   

Além disso, a escrita tem propriedades que precisam ser apropriadas. O adulto 

alfabetizado usa essas propriedades sem pensar, mas para quem não está alfabético, estes são 

aspectos que precisam ser conhecidos e internalizados (Quadro 7).  

  

Quadro 7 – Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética que o aprendiz precisa 

1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que 

são diferentes de números e de outros símbolos.  

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das 

mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p).  

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada.  

4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo 

tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.  

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as 

letras podem vir juntas de quaisquer outras.  

6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam 

em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem.  

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos.  

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e 

certos sons poderem ser notados com mais de uma letra.  

9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que 

podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem.  
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10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, 

CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a sílaba 

CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal.  
 

Fonte: Quadro elaborado por Morais (2012).  

  

Ferreiro e Teberosky (1999) observaram e analisaram, em suas pesquisas, o que as 

crianças pensam sobre a escrita mesmo antes de estarem alfabéticas. Para isso, criaram situações 

em que as crianças tiveram a oportunidade de escrever espontaneamente e fizeram entrevistas 

a partir das situações escritas e de outras situações de leitura propostas, denominadas de 

“método clínico” ou “exploração crítica”, usadas na perspectiva piagetiana. Como resultado, 

classificaram as ideias das crianças sobre o SEA em níveis: Pré-silábico, Silábico, Silábico-

alfabético e Alfabético.  

Nível Pré-silábico – Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) demonstraram que nesta 

etapa a criança ainda não descobriu que a escrita registra (nota) a pauta sonora. Inicialmente, 

para os bem pequenos, ao solicitar a escrita de um determinado objeto, eles podem representá-

la com o desenho sem distinguir as imagens das letras. Nesse mesmo estágio, podem iniciar a 

diferenciação entre as marcas gráficas, tentando separar as marcas icônicas das demais 

(FERREIRO, 1990), mesmo que ainda não consigam diferenciar letras de números, já 

conseguem separar o que é um ‘desenho’ e uma ‘escrita’.  

As primeiras escritas aparecem como linhas onduladas ou zigzag, imitando a escrita 

adulta, mas que não é apenas uma imitação ou cópia, se observarmos não apenas o aspecto 

gráfico, mas considerarmos os aspectos construtivos. Como orienta Ferreiro (1993), a criança 

ao relatar o que quis representar cria várias diferenciações para justificar o que está 

representando.  

Nesse momento, também pode acontecer o realismo nominal26, em que a criança usa 

muitas letras para se referir a algo grande e poucas letras para se referir a algo pequeno.  Para 

 

 

26  “O realismo nominal é uma característica do pensamento infantil em função do qual a criança expressa 

dificuldades em dissociar o signo da coisa significada (PIAGET, 1962). O sujeito que, em determinado momento 

do desenvolvimento cognitivo, apresenta este pensamento realista nominal, tende a conceber a palavra como parte 

integrante do objeto, atribuindo ao signo características do objeto ao qual se refere. Piaget (1962) conceituou dois 

tipos de realismo nominal: o ontológico e o lógico. O realismo nominal ontológico consiste na confusão da 

existência, origem e localização das palavras com os objetos a que elas se referem. Questionando crianças entre 5 

a 6 anos sobre esses aspectos, Piaget (1962) percebeu que elas acreditavam que os nomes emanavam das coisas e 

que se localizavam, de forma invisível, no próprio objeto. Algumas crianças, por exemplo, afirmavam ser 

necessário apenas olhar para o sol para saber que ele se chamava 'sol'. Já o realismo nominal lógico caracteriza-se 

pela atribuição de um valor lógico intrínseco à palavra. Uma das perguntas sugeridas por Piaget (1962) para avaliar 

este tipo de realismo nominal era a seguinte: ‘Poderíamos chamar o 'sol' de 'lua' e a 'lua' de 'sol'? As crianças que 

se encontravam nesse nível afirmavam não ser possível chamar o 'sol' de 'lua' porque o sol é grande e brilhante e 
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elas, a palavra é parte integrante do objeto. Ao solicitar que M. H., criança de 6 anos, dissesse 

qual palavra entre ‘formiga’ e ‘boi’ usaríamos mais letras para escrever, respondeu que seria 

boi, pois o boi é maior que a formiga.   

Num outro momento, as crianças estabelecem critérios de ‘legibilidade’, do que pode ser 

lido, logo do que está escrito com ‘coerência’. Nesse processo evolutivo, Ferreiro (1993) 

destaca, ainda, que as crianças começam a usar critérios de diferenciação (Quadro 8):  

Por usar um critério de quantidade mínima para que uma palavra possa ser lida e escrita, 

a criança, geralmente, não aceita que os artigos, por exemplo, possam ser lidos, além disso, 

considera diante da leitura de uma frase, que o que está escrito são apenas os substantivos.  

  

Quadro 8 - Critérios de diferenciações do que pode ser lido 

CRITÉRIOS DE 

DIFERENCIAÇÕES  

 

EIXO 

QUANTITATIVO  

 

EIXO QUALITATIVO  

Intrafigurais (análise 

interna do que foi 

escrito)  

Quantidade de letras que 

vai usar para que uma 

escrita seja ‘válida’  

Variedade mínima de letras para 

ler o que está escrito, geralmente, 

três letras  

Interfigurais  

(diferenciação entre 
escritas de palavras  

diferentes)  

 

Diferenciar a quantidade 

de letras de uma palavra 

para outra  

Uso de letras diferentes para 

escrever palavras diferentes, ou 

mudar a posição das letras sem 

mudar sua quantidade.   
 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2018) a partir das ideias de Ferreiro (1993).  

  

Nível silábico – Nesse nível, a criança inicia a percepção sobre o que escrevemos 

fazendo relação com os sons que pronunciamos. Escreve as palavras com uma determinada 

quantidade de letras, inicialmente, sem fazer a correspondência sonora, mas ao tentar ler, 

começa a fazer a correspondência entre as partes do que está sendo falado com as partes do 

escrito e, nessa tentativa de ajustamento entre o oral e o escrito, começa a usar uma letra para 

cada sílaba. No primeiro momento, sem fazer a correspondência sonora exata, mas, logo em 

seguida, começa a perceber os sons e usar uma das letras da sílaba. Por exemplo, ao ser 

solicitada a escrever “tapete”, escreve PUL (uma letra para cada sílaba, sem o valor sonoro 

correspondente ao mesmo som), em outro momento, avança e escreve TEE (usa uma letra para 

cada sílaba, mas com valor sonoro correspondente).   

 

 

não poderia diminuir para ficar do tamanho da lua. Assim, Piaget (1962) concluiu que, nessa fase, as crianças 

conferem ao nome características do objeto de tal forma que, para elas, se o nome muda, alteram-se também as 

particularidades do objeto”. (NOBRE; ROAZZI, 2011, s/p, grifo dos autores)  
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Nesse mesmo período, começam a surgir conflitos, por exemplo, do ponto de vista 

qualitativo, como no caso da última escrita de “tapete” - “TEE”, a repetição da letra E para duas 

sílabas diferentes na mesma palavra começa a ‘incomodar’ e a não aceitação vai gerando a 

construção de novas hipóteses. Com a percepção de que a sílaba pode ser formada por mais de 

uma unidade menor, ou seja, mais de uma letra, inicia-se a fase de transição que Ferreiro (2013) 

chamou de hipótese silábico-alfabético.  

Nível Silábico-alfabético – Nessa fase, a criança inicia o conflito de deixar a estabilidade 

que muitas encontraram na escrita silábica e passa a perceber que é preciso colocar mais letras 

na representação de cada sílaba. Morais (2012, p. 62) destaca que esse é um avanço significativo 

e complexo porque “implica um nível de reflexão metafonológica mais sofisticado (consciência 

fonêmica e não só de sílabas)”, o que exigirá um domínio maior entre os fonemas e grafemas.  

Nível Alfabético – Neste nível, as crianças já conseguem entender o que as letras 

representam, e como criam essas representações. Nas suas escritas, já conseguem colocar, na 

maioria das vezes, uma letra para cada fonema que pronunciamos. A dificuldade, nesse 

momento, é com as questões ortográficas, pois as crianças ainda acreditam que cada letra 

equivale a um único som, e que cada som deveria ser notado por uma única letra, e no caso do 

português, várias letras têm mais de um som.  

Com a sistematização destes níveis, Ferreiro e Teberosky (1999) demonstram que as 

crianças constroem ideias próprias sobre o SEA, que essas construções são no nível conceitual 

e, num primeiro momento, são diferentes da forma como o adulto alfabetizado entende o SEA. 

Além disso, lembram que a evolução de um nível para outro não está relacionado à idade 

cronológica, ou seja, crianças da mesma idade podem estar em níveis diferentes.  

A descoberta desses níveis vem trazer profundas reflexões sobre o como as crianças 

aprendem a ler e escrever e, justamente por isso, exige dos educadores o repensar as estratégias 

que auxiliam as crianças nessa tarefa. As ideias/hipóteses construídas pelas crianças 

demonstram que não é o método que constrói o conhecimento, pois, muito antes de estarem na 

escola (LURIA, 1987), já constroem hipóteses sobre a escrita. Por essa razão, as discussões se 

deslocam do “pêndulo” entre métodos sintéticos e analíticos, como ressalta Soares (2017b), e 

passam a focar nas construções epistemológicas sobre a escrita feitas pelas crianças.  

A questão está, muitas vezes, em reduzir o conhecimento do leitor apenas ao 

conhecimento das letras e a seu valor sonoro convencional. É isso que uma prática de 

alfabetização com base nos métodos tradicionais (analítico e sintético) tem feito durante muitos 

anos. Os que defendem tais métodos, ao sustentar essa visão reducionista, desconsideram que a 

língua escrita é um objeto social e que, portanto, as crianças têm acesso a ela antes mesmo de 
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chegar ao ambiente escolar. Dessa forma, não se justificam os procedimentos metodológicos 

usados por alguns métodos, controlando quais letras apresentar primeiro, querendo trabalhar do 

mais ‘simples’ para o mais ‘complexo’. Além disso, é preciso considerar que a aprendizagem 

da leitura e escrita contempla outros aspectos que não apenas o valor sonoro: “escrevemos de 

cima para baixo, da esquerda para a direita; que junto com as letras aparecem sinais que não 

são letras (sinais de pontuação); que utilizamos maiúsculas para nomes próprios, para títulos e 

depois de um ponto etc.” (FERREIRO, 1993, p. 56.).  

Conhecer as hipóteses de escrita apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1999) abre 

possibilidades de reflexão sobre o trabalho que é necessário ser desenvolvido, pelo professor, 

para que as crianças avancem de um estágio para o outro. Por outro lado, é preciso ter a clareza 

de que esses estágios não são engessados e que em alguns momentos “ao notar palavras 

diferentes, os alunos não pautam exclusivamente por uma única hipótese de escrita”. (MORAIS, 

2012, p. 68). Essas oscilações, reflete o autor, são resultados dos conflitos vivenciados pelas 

crianças não alfabéticas, principalmente quando começam a reconhecer o valor sonoro de 

algumas letras. Dessa forma, o mais relevante é o professor conhecer quais conhecimentos as 

crianças já têm sobre o SEA, e não apenas classificar a hipótese de escrita.   

  

1.3.1.1 Consciência fonológica  

  

A partir de 1970, foram intensificados estudos e pesquisas sobre as relações entre fala e 

escrita, sobretudo nos países de língua inglesa (SOARES, 2017b). Nesse contexto, as reflexões 

foram consideradas pela necessidade de reconhecer que a aprendizagem da escrita, ao contrário 

da aprendizagem da língua oral, requer uma consciência da atividade linguística. No Brasil, a 

partir de 1980, estes estudos ganham destaque, principalmente com as pesquisas do grupo de 

Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, em especial com o 

trabalho do pesquisador Artur Gomes de Morais.  

Considerando a escrita como um aspecto notacional e valorizando as hipóteses de escrita 

apresentadas por Ferreiro e Teberosky (1999), Morais (2012; 2015) amplia as discussões sobre 

o processo de aquisição do SEA, chamando a atenção para as questões relacionadas à 

consciência fonológica. Para o autor, é preciso ter clareza de que as questões relacionadas a 

esses aspectos não acontecem de forma automática, por essa razão precisam ser trabalhadas de 

forma didática na escola. Para isso, esclarece que consciência fonológica não se reduz a 

consciência fonêmica.  
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[...] [A] capacidade de refletir sobre os segmentos sonoros das palavras que 

pronunciamos, isto é, a consciência fonológica. Tal consciência é um conjunto de 

habilidades variadas. Variam quanto à operação mental que o aprendiz realiza: 

pronunciar um a um os segmentos que compõem a palavra, contar, identificar ou 

produzir ‘partes sonoras’ parecidas, adicionar ou subtrair segmentos sonoros. Variam 

quanto ao tamanho do segmento sonoro, que pode ser uma rima (mato/gato), uma 

sílaba (cavalo, casaco) ou um fonema (sapo, c). E variam, ainda, quanto à posição 

(início, meio, final) em que aparecem nas palavras. (CEALE, 2014, s/p)  

  

Nesse contexto, Morais (2015) esclarece que a consciência fonológica é uma condição 

necessária para a apropriação do SEA, mas não suficiente. Defende que a criança pode iniciar 

o processo da consciência fonológica, mesmo antes da ‘consciência verbal’, ou seja, pode 

perceber que duas palavras começam com o mesmo som, sem conseguir expressar, 

verbalmente, porque isso ocorre. Pode identificar que ‘casa’ e ‘cavalo’ começam do ‘mesmo 

jeito’, sem saber dizer que começa com a mesma sílaba. Nas suas pesquisas, Morais (2004) 

identificou que algumas crianças chegavam a reconhecer que algumas palavras começavam 

com o mesmo fonema, no entanto, no momento da escrita das palavras, ainda concebiam a 

escrita na hipótese silábica, o que reforça que a simples memorização das sílabas não garante a 

compreensão do SEA.  

Quando a consciência fonológica está relacionada ao processo de alfabetização, Soares  

(2017b, p. 169) esclarece que “não é um constructo unidimensional”, portanto, envolve 

diferentes níveis de consciência pelas crianças, inicialmente a consciência da palavra, depois 

das rimas e aliterações, consciência das sílabas e, por fim, consciência dos fonemas.  

No que se refere à consciência da palavra ou consciência lexical, há divergências sobre a 

facilidade, ou não, de as crianças conseguirem identificar a palavra como unidade da fala. 

Apesar disso, Ferreiro (2013) demonstra que mesmo antes de a criança ser apresentada à escrita, 

já tem o conceito de palavra, apesar de ser um conceito de palavra de conteúdo e não de palavra 

funcional27.  E defende que  

  

[...] existe uma noção pré-alfabética de palavra (limitada a noções já indicadas); o 

processo de alfabetização obrigará a redefinir essa noção para aceitar outra que é 

imposta pela escrita (série de letras separadas por espaços em branco, seja qual for o 

status sintático, semântico, ou referencial das expressões) (FERREIRO, 2013, p. 157).  
  

Por essa razão, é que para alguns essa consciência da palavra se dará apenas no início da 

alfabetização, quando será trabalhado com as crianças o conceito de palavra a partir da 

 

 

27  Palavra funcional – são “[...] palavras de conteúdo, aquelas que têm conteúdo semântico claro, como os 

substantivos, adjetivos, verbos, advérbios; palavras funcionais, aquelas que têm apenas uma função gramatical e 

nenhum ou inespecífico conteúdo semântico, como os artigos, preposições, conjunções”. (SOARES, 2017b, p. 

172).  
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representação gráfica do que está escrito e separado pelos espaços em branco, 

independentemente de sua categorização semântica, sintática ou referencial. Assim, passa a 

reconhecer a palavra, na fala, o que antes não conseguia fazer fonologicamente (SOARES, 

2017b).  

Outro aspecto que merece destaque, na consciência lexical, é o realismo nominal. Nesta 

etapa, a palavra é vista como parte do objeto, ou seja, as crianças não conseguem dissociar o 

signo do referente28. Assim, consideram que coisas pequenas são escritas com poucas letras e 

coisas grandes com muitas letras. A palavra criança é escrita com menos letras que a palavra 

pai, já que o adulto é maior que a criança. A superação dessa fase, segundo Soares (2017b), se 

dará a partir do momento em que começarem a direcionar a atenção para a parte sonora das 

palavras.  

A consciência das rimas e aliterações também é um ponto importante da consciência 

fonológica. Assim, para Soares (2017b, p. 179), considera-se “Rima como designação da 

semelhança entre os sons finais das palavras e entre as palavras,” como viola – cartola; “entre 

fonemas finais de palavras oxítonas” café – boné, “entre as duas últimas sílabas”, combate - 

debate.  E aliterações, no campo da Linguística e da Fonologia, como “semelhança entre sons 

iniciais das palavras, em sílabas, particularmente, sílabas CV”, faca-foca.  

Mesmo antes de estarem na escola, as crianças têm contato com cantigas de ninar, de 

rodas, parlendas que fazem parte do universo infantil e, por isso, já começam a perceber os sons 

parecidos. No entanto, ainda não têm a consciência do segmento sonoro da palavra que 

corresponde às rimas e aliterações. São as atividades específicas, planejadas pelos professores, 

que farão com que essa consciência seja construída.  

A consciência silábica aparece cedo nas crianças falantes do português brasileiro 

(MORAIS, 2004). Elas costumam dividir as palavras em sílabas quando estão usando a 

oralidade. Pesquisas realizadas por Ferreiro (2013) revelaram que ao solicitar que as crianças 

contassem, oralmente, quantas palavras havia em determinada frase e, em seguida, contassem 

na frase escrita, a quantidade era significativamente maior quando falavam. Um total de 65% 

das crianças entrevistadas contava as sílabas ao invés da palavra.   

 

 

28 “Signo = significado (é o conceito, a ideia transmitida pelo signo, a parte abstrata do signo) + significante (é a 

imagem sonora, a forma, a parte concreta do signo, suas letras e seus fonemas)”. Disponível em: 

https://www.soportugues.com.br/secoes/seman/seman4_2.php. Acesso em: 10 dez. 2018.  

Referente, na linguística, é o “elemento do contexto extralinguístico, real ou abstrato, ao qual o signo linguístico 

faz referência, num contexto sociocultural ou discursivo”. Disponível em: https://www.dicio.com.br/referente/ 

Acesso em: 10 dez. 2018.  

https://www.soportugues.com.br/secoes/seman/seman4_2.php
https://www.dicio.com.br/referente/%20Acesso
https://www.dicio.com.br/referente/%20Acesso
https://www.dicio.com.br/referente/%20Acesso
https://www.dicio.com.br/referente/%20Acesso
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Essa consciência tem relação também com o período da fonetização da escrita que 

corresponde ao período silábico, momento em que as crianças usam uma letra para representar 

cada sílaba da palavra.  

Esse período, assim como os demais, é importante do ponto de vista dos que defendem 

(MORAIS, 2004; 2012; SOARES, 2017b) a consciência fonológica, como processo para a 

aquisição do sistema de escrita alfabética.  

A partir da discussão sobre alfabetização, no capítulo seguinte, discutiremos o surgimento 

do livro didático relacionado com a história da alfabetização, bem como as formas como se 

apresenta do ponto de vista pedagógico, cultural e ideológico. Trataremos também como o LD 

foi constituindo-se no Brasil com a criação do Programa Nacional do Livro Didático e as 

legislações vigentes.  
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2 O LIVRO DIDÁTICO  

  

“Não se faz a história da alfabetização 

sem o estudo das outras histórias: 

da escolarização, do livro, da leitura 

e, enfim, da cultura escrita.”  
  

Isabel Frade (2012, p. 309)  

  

Este capítulo objetiva apresentar o livro didático como instrumento de apoio ao professor 

no processo de alfabetização. Para isso, está organizado em três seções. A primeira ressalta o 

surgimento do LD imbricado ao processo histórico da alfabetização desde os abecedários, 

cartilhas até os livros atuais. A segunda discute o conceito do livro didático numa perspectiva 

para além do ponto de vista pedagógico, mas também cultural e ideológico. Por fim, na terceira, 

aborda a legitimação do uso do LD na legislação garantida a partir do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD).  

  

2.1 O livro didático ao longo da história  

  

A história do livro didático está intimamente relacionada com a história da alfabetização, 

já que os primeiros livros surgiram com a função de ensinar a ler. Para Mortatti (2012), esse 

aspecto pedagógico não deve ser restringido ao único critério a ser analisado no livro. A 

relevância da obra está na sua completude, defendendo   

  

[...] que o livro, como objeto material, não pode ser relacionado apenas uma pedagogia 

para ensinar a ler, é preciso interrogar sobre o modo como esse objeto aparece no 

horizonte de leitores que vão conviver com a cultura gráfica e material de um período. 

Essa representação é construída pela forma de encadernação, tipo de impressão e papel 

e pela configuração gráfica, tem um peso maior quando pensamos que esse pode ter 

sido, para muitos, o primeiro material, em forma de livro que será manuseado pelos 

leitores (FRADE, 2012, p. 187).  

  

O livro didático, nesse ponto de vista, foi pensado no contexto da sua produção, como 

objeto material, ora com conteúdo não escolar de cunho religioso, como visto no século XIX, 

ora com conteúdo pedagógico, visto a partir do século XX, não menos isento dos valores de 

quem o produziu. Por outro lado, a autora lembra que as relações metodológicas estabelecidas 

no cotidiano a partir dos textos e que não estão explícitas no livro didático são significativas de 

análise. Nesse contexto, são poucos os dados sobre o uso cotidiano do livro didático.  

  

Os levantamentos indicados reforçam a premissa de que o estudo sobre o cotidiano do 

livro didático nas salas de aula no Brasil é uma temática pouco explorada na pesquisa 
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educacional e constitui-se em fator significativo para pensar-se a melhoria da 

qualidade da educação (TEIXEIRA, 2013, p. 6380). 

  

Apesar da quantidade de trabalhos sobre o LD serem crescentes, Teixeira (2013) 

demonstra ser este um campo que ainda precisa ser estudado.   

   

Tabela 1 – Trabalhos sobre livros de alfabetização - Anped (2000- 2008) 

  

Ano 
 

Quantidade de Trabalhos 
 

Trabalhos sobre LD de alfabetização 

Anped 2000   15   -   

Anped 2001   15   1   

Anped 2002   15   3   

Anped 2003   12   1   

Anped 2004   15   -   

Anped 2005   24   1   

Anped 2006   12   1   

Anped 2007   16   4   

Anped 2008   18   2   

TOTAL   142   13   
 

Fonte: Elaborado por Teixeira (2013).  

  

A falta de pesquisas tendo como objeto de estudo o livro didático, durante muito tempo, 

talvez seja reflexo de alguns fatores na contemporaneidade, entre os quais:  

  

Os pais, alunos e professores o consideram comum, já que são produzidos em grande 

quantidade e recebem gratuitamente, fazendo com que deem pouco valor;  
São mercadorias perecíveis. A cada mudança de método, alteração dos currículos e/ou 

mudanças nos contextos sócio econômicos e geográficos eles são modificados;  
O grande aumento das reimpressões e reedições, resultado das questões acima 

mencionadas e também do avanço das questões tecnológicas dificultaram o trabalho 

de catalogação por parte dos bibliógrafos.  
Em relação aos livros antigos, o pouco interesse está na dificuldade de acesso às 

coleções e à sua incompletude e dispersão (CHOPPIN, 2002, p. 7-8).       

  

Atualmente, a escolha do LD na escola, por meio do PNLD, passa a ser de quatro em 

quatro anos, acontecendo ou não mudanças curriculares. Com a aprovação da BNCC (BRASIL, 

2017), os conteúdos dos livros passaram por revisões, modificações e ampliações.  
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Choppin (2002) destaca, também, que durante muito tempo, os livros escolares foram 

negligenciados pelos historiadores pelo fato de serem instrumentos dos Estados Modernos29, 

como espelho da sociedade, do ponto de vista da ordem política e humanística da época em que 

estavam inseridos. Na França, país de referência do autor, quase metade das publicações sobre 

a história dos livros escolares, antes de 1980, tem uma perspectiva sociológica. Só a partir de 

1978 que o interesse por esses estudos começa a aparecer, em consequência da ampliação dos 

estudos da história da educação como um todo e, também, pelo avanço da tecnologia 

possibilitando maior facilidade para a captação e armazenamento dos dados.   

Historicamente, segundo Choppin (2004), o livro didático apareceu, progressivamente, 

no contexto escolar europeu no período de 1760 a 1830. Este se apresentou em três gêneros: 

literatura religiosa, que posteriormente transformou-se em literatura escolar e, por último, a 

literatura didática, também conhecida como técnica ou profissional.    

No Brasil, Teixeira (2013) retrata que a produção sobre o LD ganhou destaque, 

inicialmente, com foco nas questões ideológicas com Nosella (1981) e, depois, com uma visão 

histórica por Bittencourt (1993). Só recentemente, por volta dos anos 2000, é que começam a 

aparecer alguns trabalhos com foco nas questões didáticas, como os realizados por Teixeira 

(2009), André (2011) entre outros.  

 Cagliari (2003) ressalta que as cartilhas primitivas eram organizadas com alfabeto, 

algarismos e orações. Apesar desse vínculo religioso, ao longo do tempo, foi tomando outras 

formas. No caso específico da alfabetização, inicialmente, eram organizadas como os 

abecedários.  

  

As cartilhas partem de uma concepção de linguagem segundo a qual uma palavra é 

feita de sílabas, uma sílaba, de letras, uma frase é um conjunto de palavras e um texto 

é um conjunto de frases. Isso está evidente nas atividades de ‘desmonte’ das palavras 

e reagrupamento das unidades geradoras (CAGLIARI, 2003, p. 82, grifo do autor).  

  

O fato de os livros terem começado a se desvincular dos aspectos religiosos a partir do 

século XX foi positivo, mas a didatização da leitura e da escrita se tornara algo de debate até os 

dias atuais.   

Por isso, é preciso que o professor tenha clareza da concepção de alfabetização que 

fundamenta seu trabalho e como esta se faz presente no momento da escolha do livro didático.  

 

 

29 O Estado Moderno nasceu na segunda metade do século XV, a partir do desenvolvimento do capitalismo 

mercantil nos países como a França, Inglaterra, Espanha, e Portugal e mais tarde na Itália. Disponível em: 

https://pt.wikibooks.org/wiki/Estado_moderno. Acesso em: 17 jul. 2018.  

https://pt.wikibooks.org/wiki/Estado_moderno
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Isso recai na discussão do método que, talvez, os professores ignoram, mas que é um 

conhecimento teórico e prático importante na tomada de decisão para escolher o livro.   

  

Particularmente no campo do ensino das línguas (materna ou estrangeira, oral ou 

escrita), um ‘método’ é a soma de ações baseadas em um conjunto coerente de 

princípios ou de hipóteses psicológicas, linguísticas, pedagógicas, que respondem a 

objetivos determinados (SOARES, 2017a, p. 124, grifo da autora).  

  

Para além da discussão do método, é preciso considerar o contexto em que os alunos, que 

serão os consumidores desses livros, vivem e as práticas de leitura e escrita que já têm e as que 

irão construir com o livro escolhido.  

  

2.2 As facetas do Livro Didático  

  

O conceito de Livro Didático (LD) é bem diverso, considerando a concepção do autor, o 

contexto de sua escrita e o momento histórico. Enquanto isso, cada pesquisador, também, 

direciona o olhar para o fragmento da realidade em que está envolvido. E o professor, no 

momento da escolha, a partir de suas concepções, elege critérios que orientam na tomada de 

decisão. O LD é considerado como um dos instrumentos pedagógicos dos professores e se faz 

presente na maioria das salas de aulas, sendo usado de diferentes formas para atender a objetivos 

diversos.  

Para Soares (1996, p. 3), o LD é “um dos instrumentos escolares para assegurar a 

aquisição dos saberes e competências julgados indispensáveis à inserção das novas gerações na 

sociedade”. Ampliando esse conceito, “os livros didáticos não são apenas instrumentos 

pedagógicos, são também produtos de grupos sociais que procuram, por intermédio deles, 

perpetuar suas identidades, seus valores, suas tradições, suas culturas” (CHOPPIN apud 

BITTENCOURT, 2004, p. 69) e um método. Nesse contexto, os historiadores veem o LD como 

resultado das imposições dos programas oficiais, sendo instrumento revelador da política 

educacional de uma época. Dessa forma,  

  

Direcionando seu olhar aos manuais, o historiador pode, assim, observar, a longo 

prazo, a aparição das transformações de uma noção científica, as inflexões de um 

método pedagógico ou as representações de um comportamento social; pode, 

igualmente, colocar sua atenção sobre as evoluções materiais (papel, formato, 

ilustração, paginação, tipografia, etc.) que caracterizam os livros destinados às classes 

(CHOPPIN, 2002, p. 15).  

  

Sobre sua função, Choppin (2004) destaca: a) referencial, sendo aquela em que o livro é 

visto como o arrimo aos conteúdos educativos e também como divulgação de métodos e técnicas 

pedagógicas; b) instrumental, do ponto de vista que é o lugar de modelos pedagógicos, atividades 
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que favorecem a compreensão e apropriação dos conhecimentos; c) ideológica e cultural, 

representante de uma língua, da cultura e dos valores das classes dirigentes para a construção da 

soberania nacional; e d) documental, o LD pode conter textos e imagens que possibilitem o 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos.   

Essas diversas funções revelam o quanto o LD é um instrumento pedagógico complexo, 

que envolve dimensões didáticas, mas também culturais, ideológicas, conceituais, políticas e 

documentais. E as pesquisas sobre LD vão mostrar cada uma dessas facetas, a depender dos 

objetivos do pesquisador. Brisolla (2015) na tese “Educação, indústria cultural e livro didático” 

investigou os livros didáticos de Língua Portuguesa de alfabetização e letramento, a partir dos 

conteúdos, imagens e atividades. Nas análises feitas, percebeu o livro como um instrumento que 

forma valores, especialmente quando avaliou as tensões dos contextos políticos, culturais, 

educacionais, sociais e, sobretudo, econômicos. Os resultados dessa pesquisa revelaram que há 

necessidade de alargar a compreensão da relação entre as imagens, os conteúdos e as atividades 

para além delas, contrapondo às imposições da indústria cultural em benefício de uma educação 

que atenda a formação cultural.  

Caminhando numa abordagem semelhante, Bittencourt (1997) destaca que o livro 

didático tem quatro facetas: mercadoria, depositário de conteúdo, instrumento pedagógico e 

veículo portador de sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura.  

Como mercadoria, obedece às regras do mercado do ponto de vista dos critérios de edição, 

técnicas de fabricação e comercialização. Assim, recebe, diretamente, as intervenções dos 

editores e seu resultado nunca será apenas o que produziu o autor. Sobre isso, Barbosa (2003) 

chama a atenção para a necessidade de uma concepção integral das relações internas dos 

elementos que envolvem a produção do livro, sendo eles, o autor, o editor, o impressor, o 

distribuidor e o leitor.  

  

Nessa cadeia, verifica-se uma dinâmica interna, uma lógica estrutural, e até certo 

ponto a sobrevivência de cada componente é condicionada pelos demais, isto é, de 

nada serve produzir muitos livros na ausência de uma rede de distribuição, nem criar 

bibliotecas se não existirem livros, nem escrevê-los se não houver quem os edite ou 

quem os leia (BARBOSA, 2003, p. 58).  

  

Apesar de reconhecermos a importância dessa cadeia, necessário se faz uma visão crítica 

sobre a função de cada um dos componentes para que ao valorizar um em detrimento do outro, 

não se perca a essência do livro.  

Como depositário de conteúdo, o livro didático retrata os conhecimentos acadêmicos 

transformados em conhecimentos escolares. Esses conhecimentos são aqueles direcionados 
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pelas propostas pedagógicas, especificamente as direcionadas pelos governos, atualmente, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Outra face do livro didático é a sua apresentação como instrumento pedagógico. Ao 

considerarmos a sua composição ao longo dos anos, veremos que, inicialmente, foi se 

constituindo atrelado aos métodos de ensino. Hoje, ao estruturar as atividades, sugestões de 

trabalho, sugestões de filmes, imagens, ele direciona ao ‘como’ ensinar. Além disso, no manual 

do professor, ou livro do professor, geralmente já vem explicitada a concepção pedagógica na 

qual está fundamentado.  

Não menos importante que as demais, o livro didático como veículo portador de um 

sistema de valores, de uma ideologia e de uma cultura, vem deixar claro que o mesmo não é 

neutro. Retrata as concepções e valores de um determinado grupo social. Por essa razão, o 

professor tem o desafio de fazer as intervenções necessárias para que essa imagem e esses textos 

fragmentados e descontextualizados não venham prevalecer em sala de aula.  

Diante das facetas acima, é possível perceber a complexidade para a escolha do livro 

didático, ele não só é um instrumento pedagógico, mas um instrumento de poder. Poder do 

ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista econômico. Não é sem propósito que 

nos períodos de escolha, há uma corrida desesperada para alcançar o interesse dos professores 

para que o livro de determinada editora seja contemplado. Diante disso, é necessário que o 

professor tenha autonomia intelectual e posicionamento ético e político para não vê o livro 

apenas como mercadoria e se deixar levar pelas ofertas das editoras, mas que possa avaliá-lo 

pelo conteúdo e pela concepção de aprendizagem apresentada.   

O LD se diferencia dos demais livros, justamente por ser didático e ser escrito com uma 

intenção de atender a objetivos educacionais. Lajolo (1996) defende que  

  

[...] para ser considerado didático, um livro precisa ser usado, de forma sistemática, 

no ensino-aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, 

geralmente já consolidado como disciplina escolar. Além disso, o livro didático 

caracteriza-se ainda por ser passível de uso na situação específica da escola, isto é, de 

aprendizado coletivo e orientado por um professor (LAJOLO, 1996, p. 4).  

  

É no coletivo da sala de aula que o livro ganha seu real significado para a autora, além da 

leitura que o livro fornece, as atividades contidas nele são importantes para proporcionar a 

construção da aprendizagem e dos valores que as envolvem. Nesse processo, dois são os leitores 

principais: alunos e professores.  

O LD apesar de ser escrito em contextos, muitas vezes, diferentes de onde ele será usado, 

apesar de nem sempre trazer as atividades desejadas pelos professores, ainda assim, acredito 

que continue sendo um recurso didático importante para o professor, principalmente das escolas 
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públicas onde os recursos são sempre escassos e o tempo de planejamento reduzido. A forma 

de usá-lo, no entanto, vai depender da concepção de ensino e aprendizagem de cada professor. 

Por essa razão é importante que o professor tenha uma visão crítica sobre o mesmo, 

conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados para que possa fazer as adequações 

necessárias para a construção das aprendizagens dos alunos.  

Nesse aspecto é importante ressaltar que o livro didático não é neutro, assim como a escola 

também não é. São permeados de valores, princípios, desejos que pertencem a uma classe 

específica, no nosso caso, a classe dominante, burguesa. A escola é considerada por Althusser 

(1980) um Aparelho Ideológico de Estado que desempenha um papel dominante, muitas vezes, 

não percebido pelas pessoas. Seu papel está sendo o de reproduzir o que a classe burguesa 

deseja, já que vivemos num sistema capitalista. Nesse caso, o propósito é de inculcar as ideias 

e valores de que o proletário tem que servir ao burguês, cada um no seu lugar, na sua classe.  

  

A escola toma a seu cargo todas as crianças de todas as classes sociais, e a partir da 

Pré-Primária, inculca-lhes durante anos, os anos em que a criança está mais 

‘vulnerável!’, entalada entre o aparelho de Estado familiar e o aparelho de Estado 

Escola, ‘saberes práticos’ envolvidos na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a 

história, as ciências, a literatura), ou simplesmente, a ideologia dominante no estado 

puro (moral, instrução cívica, filosofia) (ALTHUSSER, 1980. p, 64, grifos do autor).  

  

O LD, sendo um objeto escolar, também vem carregado dessas ideologias e tem o papel 

de reproduzi-las. Ele é produzido por um autor que tem seus próprios valores e que, para ter seu 

produto vendido, segue as regras impostas pelo Estado por meio dos seus programas. Para 

atender um mercado capitalista, valores como modéstia, resignação, submissão são embutidos 

ao proletariado, e ao burguês a altivez, a segurança, a boa oralidade (ALTHUSSER, 1980). 

Apesar disso, Faria destaca que a  

  

[...] educação do proletariado enquanto classe não se dá na escola. A escola burguesa 

dá os instrumentos necessários para a reprodução dessa classe e como esta relação é 

também dialética, ao mesmo tempo que estes instrumentos contribuem para reproduzir 

a classe, eles também podem ser úteis na sua luta contra a burguesia (FARIA, 1994, 

p. 8).  

  

Partindo desse princípio, acreditamos que é possível usar o LD como instrumento 

colaborador para a construção de aprendizagens que facilitem com que a classe menos 

favorecida possa se apropriar de conteúdos necessários à sua inserção no meio social de forma 

autônoma. Aprender a ler, escrever e interpretar na perspectiva do letramento são 

procedimentos que abrem caminho para que as pessoas possam interpretar a realidade de forma 

mais crítica e, ao mesmo tempo, possam buscar melhores condições de vida.  
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2.3 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  

  

Desde a década de 1990, o livro didático começou a chegar às escolas e é distribuído por 

dois programas do Governo Federal - o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)30, que têm como meta equipar as escolas de 

educação básica pública com obras didáticas, pedagógicas e literárias, de apoio à prática 

educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. As ações dos programas para distribuição de 

material didático destinam-se aos alunos e professores das escolas de educação básica pública, 

incluindo estudantes de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a finalidade de fomentar a 

escolarização dos alunos e a formação dos professores. O Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) é o órgão responsável pela operacionalização dos Programas do Livro. 

Na dinâmica dos programas cabe à autarquia:  

  

I - organizar e apoiar a inscrição de obras e dos titulares de direito autoral ou de edição; 

II - analisar a documentação e proceder à habilitação dos titulares de direito autoral 

ou de edição;  

III - realizar a triagem das obras, diretamente ou por meio de instituição conveniada 

ou contratada para este fim;  
IV - apoiar o processo de escolha ou montagem dos acervos e compilar seus 

resultados, a fim de subsidiar as fases de negociação, aquisição, produção e 

distribuição;  
V - realizar a negociação de preços e formalizar os contratos de aquisição; e VI - 

acompanhar e realizar o controle de qualidade da produção e distribuição das obras, 

de acordo com as especificações contratadas (BRASIL, 2010, s/p).  

  

Além dessas orientações, o PNLD está regulamento pelas seguintes legislações:  

• Portaria Normativa MEC 7/2007 - Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da 

execução dos Programas do Livro31.   

 

 

30 O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura dos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada: ou são contempladas as escolas 

de educação infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens e adultos, ou são atendidas as 

escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. Atualmente, o programa atende, de forma universal 

e gratuita, todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar.  

O programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos acervos 

literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), em verso 

(poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, 

que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da educação infantil, ensino 

fundamental e médio; e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores 

da educação básica e da Educação de Jovens e Adultos por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho 

teórico e metodológico. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola. Acesso 

em: 28 nov. 2017.  
31 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro. Acesso em: 19 out. 2017.  

http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
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• Resolução/CD/FNDE32 n.º 27, de 16 de junho de 2008 - Altera a Resolução CD/FNDE 

n.º 18, de 24/04/2007, que dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) 2008.  

• Resolução/CD/FNDE n.º 1, de 13 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA).  

• Resolução 51/2009 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático para 

Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA).  

• Resolução 07/2009 - Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).  

• Decreto 7084/2010 - Dispõe sobre os programas de material didático e dá outras 

providências.  

• Resolução 40/2011 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático do Campo 

(PNLD Campo) para as escolas do campo.  

• Resolução 02/2011 - Sistematização e consolidação do modelo de verificação de 

qualidade e cálculo de multas por não conformidades físicas de materiais didáticos, a 

serem aplicados nos contratos administrativos de execução dos programas e projetos 

educacionais, contratados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e dá 

outras providências.  

• Resolução 42/2012 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para 

a educação básica.  

• Portaria SEB/MEC n.º 19, de 14 de setembro de 2016 - Divulga as instituições de 

educação superior responsáveis pela avaliação pedagógica do PNLD 2018 e resultado 

preliminar da Chamada Pública Edital n.º 42/2016.  

• Portaria SEB/MEC n.º 18, de 14 de setembro de 2016 - Divulga resultado preliminar da 

etapa de pré-análise da avaliação pedagógica das obras inscritas no Programa Nacional 

do Livro Didático PNLD 2018, conforme Edital CGPLI n.º 04/2015.  

• Portaria MEC Nº 43, de 22 de junho de 2017- Divulga resultado preliminar do Edital 

CGPLI n.º 04/2015 - Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2018.  

• Decreto n.º 9099, de 18 de julho de 2017 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro 

e do Material Didático.   

• Resolução n.º 15, de 26 de julho de 2018 - Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito 

da execução do PNLD.  

 

 

32 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3284-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-1-de-13-de-fevereiro-de-2009
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3284-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-1-de-13-de-fevereiro-de-2009
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9543-portaria-seb-mec-n%C2%BA-19,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9543-portaria-seb-mec-n%C2%BA-19,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9542-portaria-seb-mec-n%C2%BA-18,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9542-portaria-seb-mec-n%C2%BA-18,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/10934-portaria-mec-n%C2%BA-43,-de-22-de-junho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/10934-portaria-mec-n%C2%BA-43,-de-22-de-junho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/legislacoes/decretos/item/10941-decreto-n%C2%BA-9099,-de-18-de-julho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/legislacoes/decretos/item/10941-decreto-n%C2%BA-9099,-de-18-de-julho-de-2017
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Os primeiros livros didáticos publicados no Brasil não eram submetidos a uma legislação 

própria e seu acesso era restrito a poucos. Essas orientações começaram a ser normatizadas a 

partir de 2007.  

No capítulo seguinte, apresentaremos os caminhos metodológicos, o local da pesquisa, os 

participantes e os instrumentos de coleta de dados para a produção do material empírico.   
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3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS  

  

“Pesquiso para conhecer o que ainda 

não conheço e 

comunicar ou anunciar 

a novidade.”  
  

Paulo Freire (1996b, p. 32)  

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar o percurso metodológico por meio do qual a 

pesquisa33 foi desenvolvida. Descreveremos o tipo de pesquisa, o local de sua realização, as 

participantes, os instrumentos e procedimentos de produção do material empírico.  

Faz parte da essência da prática docente o conhecimento, a pergunta, a dúvida, a 

inquietação, a pesquisa. Para Freire (1996b), o processo de aprender está relacionado ao 

desenvolvimento da curiosidade. Esta precisa percorrer o caminho de passar da curiosidade 

ingênua, do senso comum, para uma curiosidade epistemológica, crítica, investigativa.  

Diante das indagações, da curiosidade que este trabalho revelou foi necessário fazer a 

escolha de qual caminho percorrer para construir o conhecimento sobre as questões propostas.  

Assim, propomos uma pesquisa com a abordagem qualitativa entendendo que a  

  

[...] pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 2002, p. 21).  

  

Assim, a dinâmica do ato de pesquisar foi chamada de ciclo de pesquisa que se iniciou 

com um problema e terminou com um produto provisório que pode gerar novas perguntas.   

Para aprofundar nesta abordagem qualitativa, foi imprescindível conhecer e compreender 

as relações que se estabeleceram no espaço escolar, considerando que a concepção do professor 

sobre alfabetização e a concepção de alfabetização do livro didático são elementos da cultura 

escolar.   

Nesse processo dinâmico, a primeira etapa deste trabalho foi o que Minayo (2002) chama 

de fase exploratória, que se referiu à construção do projeto de investigação, com a escolha do 

que seria investigado, delimitação do problema, os marcos teóricos, a escolha dos instrumentos 

 

 

33 Esta pesquisa é resultado do projeto “Alfabetização e livro didático: o que pensam e fazem os professores?” 

aprovado pelo Comitê de Ética, registrado com o parecer n.º 2.661.470, de 17 de maio de 2018.  
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para a produção dos dados e as questões operacionais que direcionaram o trabalho de campo 

que foi a segunda etapa.  

 

3.1 O local da pesquisa: a escola  

  

A escola onde desenvolvemos a pesquisa foi identificada como Escola Municipal Ruth 

Rocha, localizada em Ipê, no Extremo Sul da Bahia, situada em um dos bairros mais periféricos 

e populosos da cidade. Este nome é fictício para preservar a sua identidade e a dos funcionários. 

Os alunos, na sua maioria, são beneficiários do Programa Bolsa Família34. Muitos passaram 

pela Educação Infantil35, mas ainda estão no processo inicial de contato com a produção e 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética, necessitando de atividades de coordenação motora, 

reconhecimentos das cores, identificação das letras do alfabeto e as demais atividades que 

envolvem o processo de alfabetização, visto que a construção destes conhecimentos contribui 

ao desenvolvimento dos processos cognitivos: atenção, memória, percepção, linguagem e 

criatividade.  

Atualmente, a escola tem, aproximadamente, 180 alunos, sendo 10 turmas de 1º ano, 

distribuídas nos turnos matutino e vespertino.   

Esta escola foi escolhida para a realização da pesquisa porque atende especificamente 

turmas de alfabetização nos dois turnos de funcionamento, matutino e vespertino, bem como o 

fácil acesso à gestão, coordenação pedagógica e professoras.  

Inicialmente, num momento de Atividade Complementar (AC) 36 , marcado com 

antecedência, apresentamos o projeto de pesquisa à gestão da escola, para a coordenadora 

pedagógica e, por fim, às professoras das turmas de 1º ano.  

  

3.2 As participantes da pesquisa 

  

As participantes da pesquisa foram as professoras do 1º ano, a coordenadora pedagógica 

e a gestora que foram identificadas com nomes fictícios para preservar a identidade. A 

participação das mesmas foi por livre escolha como também foi garantida a oportunidade de 

 

 

34 Dos 178 alunos matriculados em 2018, 140 recebem o benefício do Programa Bolsa Família. (Dados fornecidos 

pela escola por meio do Sistema Presença, 2018).  
35  Dos 178 alunos matriculados, 140 frequentaram a Educação Infantil. (Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da secretaria da escola pesquisada, 2018).  
36 Atividade Complementar (AC) é o tempo destinado ao planejamento individual e coletivo das aulas e atividades 

desenvolvidas na escola, semanalmente.  
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desistirem da pesquisa, em qualquer momento do estudo, caso não mais desejassem participar. 

Após esses esclarecimentos, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) que foi lido e assinado (ANEXO B). Nesse momento, estávamos disponíveis para 

esclarecer dúvidas ou questionamentos que surgissem.   

Foi importante estabelecer uma relação de respeito entre a pesquisadora e as participantes 

para que os compromissos firmados fossem cumpridos por ambas. Por isso, o momento de 

apresentação do projeto à escola foi singular. Um momento de conquista, como o início de um 

relacionamento ético e profissional.  

Os pontos de inclusão foram: ser professor/alfabetizador do 1º ano e já ter participado de 

momentos de escolha do livro didático anteriormente. Assim, foram incluídas quatro 

professoras do 1º ano, uma coordenadora pedagógica e a gestora em exercício37 (Quadro 9). Os 

dados para organizar esse quadro foram coletados nas entrevistas. 

Como ponto de exclusão: as professoras que trabalhavam pela primeira vez com a turma 

de 1º ano e que não tinham participado da escolha do livro didático em anos anteriores e a 

professora do 2º ano, por não trabalhar com livro didático que trata das questões iniciais do 

processo de alfabetização.  

 

Quadro 9 – Professoras participantes da pesquisa 

 
 

Professoras 

 
 

Sexo 

 
 

Formação 

 

 
 

Função 

 

Tempo de 

docência 

 

Tempo que 

leciona no 
1º ano 

 

Regime de 
trabalho 

 

Carga 

horária 

 

Participação 

em escolha do 

LD 

Liz F  

Pedagogia 

e História 

 

Professora 
 

31 anos 
 

15 anos 
 

Efetivo 
 

40 h 
Não lembra 

quantas vezes 
participou 

Meire F Pedagogia Professora 20 anos 3 anos Efetivo 40 h 2 vezes 
Zélia F Pedagogia Professora 18 anos 2 anos Efetivo 40 h Não lembra 
Ana F Pedagogia Professora 18 anos 3 anos Efetivo 40 h 8 vezes 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018).  

Participaram da pesquisa quatro professoras do 1º ano, no momento da apresentação do 

projeto e da escolha do livro didático. Dessas quatro, três aceitaram participar da entrevista e, 

posteriormente, Liz também aceitou. Mesmo não tendo participado do momento da escolha do 

LD, por questão de saúde, mas participou de outros momentos, em anos anteriores, por várias 

vezes.   

 

 

37 A gestora em exercício é uma professora da escola que assumiu a função, temporariamente, até que a gestora, 

afastada por motivo de saúde, retorne as suas atividades.  
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Das quatro professoras entrevistadas, apenas Liz concordou que suas aulas fossem 

observadas.   

  

3.3 Os instrumentos para a produção do material empírico  

  

Para a produção do material empírico, elegemos os seguintes instrumentos: 

a) A análise documental aconteceu com as leituras, identificação e análise da concepção de 

alfabetização na Proposta Pedagógica de Alfabetização do município e do livro didático de 

Alfabetização que foi escolhido na Escola Municipal Ruth Rocha.  

Para validar a importância desse momento, Lüdke e André indicam que  

  

[...] os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador. 

Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informação. Não apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto (1986, p. 39, grifos das autoras).  

  

É importante destacar que os documentos em análise foram a Proposta Pedagógica de 

Alfabetização do município e o livro didático de Alfabetização do 1º ano (2019-2020) escolhido 

pelos professores da rede municipal em 2018.  

De acordo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o componente curricular Língua 

Portuguesa correspondente à prática/uso da linguagem, estando organizado em quatro eixos: 

oralidade, leitura, produção de texto e análise linguística/semiótica. Para esta pesquisa, vamos 

escolher o eixo análise linguística com foco no SEA, por considerar ser o mais priorizado nas 

atividades propostas pelos professores no processo inicial de alfabetização e nos diagnósticos 

feitos em sala de aula. Sendo assim, nosso objeto de estudo centrou-se nos conteúdos e 

atividades para a aquisição do SEA, objeto de análise.  

b)  Para a observação vale destacar que esta   

  

[...] permite também que o observador chegue mais perto da ‘perspectiva dos sujeitos’, 

um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 

acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua 

visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e as 

suas próprias ações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26, grifos das autoras).  

  

Consideramos esse momento como o mais intenso da pesquisa, visto que aconteceu no 

âmbito da rede de ensino (no momento da escolha) e da escola (no momento das aulas da 
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professora Liz e do AC) e ficaram evidentes diferentes concepções e posicionamentos sobre a 

alfabetização e seus conteúdos.  

➢ Observação dos encontros de análise e escolha do livro didático  

Foram observados três encontros de escolha do LD, num total de oito horas, na Escola 

Municipal Ruth Rocha. Inicialmente, fizemos a observação com o objetivo de refletir sobre as 

concepções de alfabetização que fundamentam suas práticas e a importância da definição de 

critérios coerentes, referentes aos processos de alfabetização, para a escolha do livro didático 

que aconteceu no mês de agosto.  

Nesse momento foi importante analisar as orientações que as escolas receberam, por 

escrito, encaminhadas pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE) da Secretaria Municipal de 

Educação (ANEXO A), os encaminhamentos da coordenadora pedagógica e gestora da escola, 

bem como o posicionamento dos professores do 1º ano frente as orientações recebidas e os 

critérios utilizados para a escolha.  

Na análise do livro didático, observamos a discussão realizada pelas professoras e 

coordenadora no momento da escolha, na própria escola. Para esse acompanhamento, foi 

organizada uma ficha com os seguintes indicadores: coordenação dos encontros (orientações 

para a escolha e documentos consultados); análise dos professores (aspectos que consideravam 

relevantes, projeto gráfico editorial, manual do professor, conteúdos, eixos da língua 

portuguesa, gêneros textuais e produção de texto; análise linguística; atividades para o avanço 

no SEA). (APÊNDICE B). A fala das professoras era registrada na ficha de acordo o aspecto 

contemplado, e caso o que foi dito não estivesse na ficha, acrescentávamos no Diário de Campo, 

de forma a garantir que todos os critérios considerados por elas fossem registrados para 

constituir material de leitura e análises da pesquisa.   

  

➢ Observação das aulas  

Inicialmente, pensamos em fazer a observação das aulas de todas as professoras que 

participaram da análise do livro mencionadas no Quadro 9. No entanto, apesar de aceitarem 

participar da pesquisa, assinando o TCLE, apenas uma concordou com a presença da 

pesquisadora para a observação de suas aulas. As demais aceitaram somente a observação dos 

momentos de escolha do LD e das entrevistas.  



67  

  

Assim, foram observadas três aulas de Língua Portuguesa por semana38, sendo cada aula 

de 50 minutos no período de três meses (agosto, setembro e outubro de 2018), totalizando 18 

horas e 15 minutos de observação em sala de aula.  

As observações das aulas tiveram foco específico no objeto de estudo, com o objetivo de 

identificar a concepção de alfabetização da professora e conhecer as estratégias usadas no 

momento que trabalhava com o livro didático. Tínhamos um roteiro previamente definido 

(ANEXO D) que foi sendo marcado durante a observação. O que não estava contemplado nesse 

roteiro foi registrado no ‘Diário de Campo’.   

c) A entrevista indica uma   

  

[...] grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).  
  

As entrevistas seguiram um padrão semiestruturado com o objetivo de que as participantes 

da pesquisa tivessem liberdade para expressar suas opiniões, seus anseios, seus sentimentos, de 

forma a sentir-se seguras nesse relacionamento. Requereram da pesquisadora paciência, boa 

expressão oral, perspicácia para ‘ler’ as expressões dos entrevistados, entonação da voz, gestos 

entre outros. As entrevistas foram marcadas com antecedência na escola e transcritas, 

posteriormente (ANEXO D e E).  

Considerando a significância destes instrumentos, esse momento foi o mais intenso já que 

aconteceu simultaneamente, ora com observações da prática pedagógica, ora com as entrevistas 

realizadas com as quatro professoras do 1º ano para conversar e captar a concepção de 

alfabetização, bem como uma oportunidade para que falassem sobre o livro didático que 

utilizam em sala de aula.  

A pesquisadora ocupou “o papel de observador como participante, onde assume o papel 

em que a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 

desde o início” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 29). As entrevistas foram marcadas com 

antecedência e aconteceram no momento em que elas estavam livres, na própria escola.  

 

 

38 Na escola Ruth Rocha há um professor por turma, trabalhando com todas as disciplinas, mas para essa pesquisa, 

assistimos apenas as aulas de Língua Portuguesa.  
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3.4 Análise dos dados  

A análise dos dados foi composta pelas etapas apresentadas por Minayo (2002): leitura, 

releitura e organização dos dados produzidos com as transcrições das entrevistas; com a 

organização dos relatos nas observações em sala de aula e nos momentos de escolha do livro 

didático etc.; classificação do material produzido por meio das elaborações de categorias 

específicas; e análise final a partir da busca de articulação entre os dados produzidos e os 

referenciais teóricos estudados com o propósito de responder às questões levantadas e 

relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

Para a análise dos dados, buscamos as pistas e indícios sobre a concepção de alfabetização 

do professor nas aulas e nos momentos de escolha do livro didático por meio do paradigma 

indiciário (GINZBURG, 1989). Esse método tem suas raízes na arte, a partir das percepções de 

Giovanni Morelli que, para identificar o verdadeiro autor das obras de artes não assinadas, 

atentava-se aos detalhes que, para muitos, não eram perceptíveis ou não tinham valor. O 

paradigma indiciário  

Leva em consideração tanto o sujeito quanto o contexto que o faz significar, posto que 

os dados são pistas, indícios que permitem ao sujeito construir, pela escrita, uma 

tomada de posição, da qual decorre que a própria formação do corpus já é uma 

interpretação dos indícios (TFOUNI; PEREIRA; MILANEZ, 2018, p. 8).  

Transpondo para as ciências humanas, Ginzburg (1989) o define como o paradigma 

baseado na semiótica, na descrição de sinais. É um método interpretativo que, a partir de pistas 

e indícios, busca desvelar aspectos da realidade, que nem sempre estão visíveis ou conscientes.  

Nesse contexto,   

  

[...] a busca de indícios para a percepção de fenômenos mais complexos remete ao que 

não está evidente, mesmo com a proximidade com o concreto. A base do paradigma 

não é colher e descrever indícios, mas selecionar e organizar para fazer inferências 

(COUTO; LARCHERT, 2013, p. 191).  

  

Assim, buscamos no material produzido nas observações e entrevistas realizadas 

identificar a concepção de alfabetização do livro didático, da proposta pedagógica do município 

e da professora alfabetizadora, mesmo que essa concepção não esteja explícita ou declarada. 

Usamos esse material para identificar pistas e indícios que, relacionados com os estudos teóricos 

que fizemos, o que nos possibilitou inferir respostas à questão de pesquisa e, ao mesmo tempo, 

nos deu pistas de possíveis caminhos para que a relação dessas concepções, na prática 

pedagógica, possa contribuir com a alfabetização das crianças.  

Para análise do LD, sistematizamos os dados no formato das redes conceituais, 

entendendo estas como “instrumentos didáticos que representam um conjunto de orações 
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nucleares que codificam exata e precisamente os significados básicos que deverão ser 

apreendidos em cada tema” (BASTOS; JOSÉ, 2011, p. 3). Nessa proposta, os conteúdos são 

relacionados entre si, por meio de flechas e sem hierarquia. Os conceitos mais importantes serão 

aqueles que mais se relacionam.  

No próximo capítulo, apresentaremos a proposta pedagógica de língua portuguesa da rede 

municipal, referente às turmas do 1º ano, e faremos uma análise sob o ponto de vista da 

concepção de alfabetização adotada.  
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4 ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO  

  

“Evidentemente, se toda novidade 

consistisse em mudanças de rótulos, sem 

uma mudança conceitual concomitante, 

não haveria nenhuma concepção 

inovadora”.  

  
Emília Ferreiro (1990, p. 107)  

  

Este capítulo tem como objetivo discutir a proposta pedagógica das turmas de 

alfabetização da rede municipal onde a pesquisa foi realizada, bem como identificar qual a 

concepção de alfabetização em que está fundamentada. Está organizado em três seções: a 

primeira traz uma abordagem teórica sobre o conceito de proposta e sua legitimidade na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), a segunda detalha o processo de construção da Proposta Pedagógica 

(PP) na rede municipal, e a terceira analisa a estrutura da proposta em análise, refletindo sobre 

os conteúdos vinculados ao eixo escrita, foco deste trabalho.  

  

4.1 A proposta pedagógica e o processo de alfabetização  
 

 Na escola, a proposta pedagógica constitui-se em um documento importante, visto que 

suas atividades estão centradas na aprendizagem do aluno e alinhadas às novas demandas 

sociais. Uma proposta pedagógica apresenta um projeto político de sociedade, de cidadania, de 

educação e cultura. É um caminho a ser construído e com uma história que precisa ser contada. 

A proposta apresenta valores, crenças, ideais, dificuldades que poderão enfrentar e 

encaminhamentos para avançar, bem como modos de aprender e ensinar em uma classe de 

alfabetização. 

Do ponto de vista das ideias pedagógicas no Brasil, as discussões sobre a proposta 

pedagógica surgem a partir de 1930, com o movimento da Escola Nova em defesa da escola 

pública, gratuita e laica. Mais tarde, no período da ditadura militar, na década de 1970, estas 

propostas passaram a ser construídas por meio de ações do governo federal, justificando a 

necessidade de modernização da educação, com o propósito de controlar e unificar as ações nas 

escolas. Nesse período, ideias de Freire e Freinet, de uma educação crítica e libertadora, estavam 

na contramão do governo e buscavam uma alternativa com projetos de educação popular 

(KRAMER, 2002). 

Considerando os princípios da Pedagogia Progressista e Cognitivista, a elaboração da 

Proposta Pedagógica da escola está prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n.º 9394/96, no 

Artigo 12, quando indica que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
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as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta 

pedagógica [...]” (BRASIL, 1996), garantindo o desenvolvimento de ações no ensino (professor) 

e na aprendizagem (professor e aluno), indicando ações a serem desenvolvidas na escola no 

contexto do currículo (objetivos, conteúdos, atividades, metodologias, avaliação e demais ações 

sociais). 

 

4.2 A alfabetização e a proposta curricular no município da pesquisa 
 

A alfabetização no município onde a pesquisa foi realizada, até 1997, acontecia em 

poucas turmas inseridas nas escolas de Ensino Fundamental. Em 1998, a então gestão municipal 

entendeu a necessidade de implantar escolas de Educação Infantil para que o atendimento das 

crianças de 0 a 6 anos fosse realizado com o foco no desenvolvimento integral da criança. Assim, 

em 1998, foram abertas uma creche (0 a 3 anos) e duas pré-escolas (4 a 6 anos), perfazendo o 

total de 333 crianças atendidas39. 

No ano 2000, a Secretaria de Educação disponibilizou duas coordenadoras pedagógicas 

para fazer o acompanhamento pedagógico das turmas de pré-escola e alfabetização. A creche, 

até então, era responsabilidade da Assistência Social.  

No período de 2000 e 2001, o Município assinou o termo de adesão com o Ministério da 

Educação (MEC) para que os professores participassem do curso de formação continuada, 

“Parâmetros em Ação: Alfabetização” com o objetivo de: 

 

• Apresentar alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares a grupos de 

professores e a especialistas em educação, de modo que possam servir de 

instrumentos para o desenvolvimento profissional desses educadores. 

 • Analisar as Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, norteadoras do 

trabalho das escolas. 

• Contribuir para o debate e a reflexão sobre o papel da escola e do professor 

na perspectiva do desenvolvimento de uma prática de transformação da ação 

pedagógica.  

• Criar espaços de aprendizagem coletiva, incentivando a prática de encontros 

para estudar e trocar experiências e o trabalho coletivo nas escolas. 

 • Identificar as ideias nucleares presentes nos Referenciais Curriculares e fazer 

as adaptações locais necessárias, atendendo às demandas identificadas no 

âmbito do estado/município ou da própria escola.  

• Potencializar o uso de materiais produzidos pelo MEC.  

• Incentivar o uso da TV Escola como suporte para ações de formação de 

professores (BRASIL, 1999, p. 9). 

 

 

 

39 Dados disponibilizados na Proposta Curricular da Educação Infantil do município da pesquisa (TEIXEIRA DE 

FREITAS, 2012). 
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Com a participação dos professores nessa formação, o trabalho da coordenação 

pedagógica passou a ser sistematizado e esses coordenadores começaram a organizar a proposta 

curricular da Educação Infantil (0 a 6 anos). 

Em 2004, o Município regulamentou o Ensino Fundamental de Nove Anos40 para ser 

implantado em 2005. Assim, as turmas de alfabetização deixaram de fazer parte da Educação 

Infantil e começaram a ser organizadas no Ensino Fundamental. Para isso, a equipe pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação elaborou um projeto de implantação orientando essa 

transição, bem como reformulou a proposta curricular do Ensino Fundamental de forma a 

contemplar as turmas de alfabetização e, também, organizou um documento com orientação do 

registro de avaliação dessas crianças. 

Desde essa época, o Município tem uma preocupação com a sistematização das 

questões pedagógicas que permeiam o processo educativo, visto que, durante esse tempo, teve 

a ‘ousadia’ de elaborar sua própria Proposta Curricular e avançou na valorização do trabalho 

coletivo e na discussão com os coordenadores pedagógicos e representantes de professores. 

Sabe-se que muito ainda se tem a avançar no sentido de que todos os profissionais da educação 

estejam envolvidos nesse processo de construção, no entanto, não se pode minimizar o quanto 

esses profissionais já avançaram e o quanto aquele curso de formação continuada contribuiu 

para a elaboração e implantação dessa proposta. 

 

4.2.1 A proposta Curricular de Língua Portuguesa 
 

 Atualmente, a proposta pedagógica dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 

Município recebe o nome de “Proposta Curricular” e foi elaborada, em 2013, pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (NAPE) e pelos coordenadores 

pedagógicos das escolas, a partir das discussões e estudos realizados com os professores no curso 

Proletramento. Apesar de a escrita da proposta não ter sido feita pelos professores, eles 

participaram das discussões e estudo dos conteúdos que a compõe, tanto nos momentos dos 

cursos quanto nos momentos de AC, ficando a responsabilidade da sistematização e escrita da 

proposta a cargo dos coordenadores pedagógicos.  

Não há um texto introdutório que justifique a opção da sua estrutura delineando os 

objetivos e a concepção de alfabetização. Contudo, a forma como os conteúdos estão 

organizados, na proposta de Língua Portuguesa, indica pistas de que não está fundamentada em 

 

 

40 TEIXEIRA DE FREITAS. Resolução n.º 03/2005, de 30 de novembro de 2005. Diário Oficial do Município. 

Teixeira de Freitas, BA, 2005. 
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um método de ensino (alfabetização), mas uma proposta numa perspectiva de currículo mais 

abrangente, que valoriza os processos de construção de conhecimentos e garante o acesso aos 

conhecimentos da língua numa perspectiva do letramento, como forma de interação com o meio 

em que vive. 

Dessa forma, Ferreiro (1990) esclarece que quando se define um método está se 

centrando no que o professor deve seguir, diferentemente de quando se opta por uma proposta 

pedagógica, centrada na aprendizagem do aluno. No caso específico desta proposta, apesar de 

terem optado pelo nome ‘proposta curricular’, acredita-se que se está seguindo a mesma 

concepção defendida por Ferreiro. 

Com o objetivo de identificar a concepção de alfabetização presente na proposta em 

análise, optou-se por focar nos conteúdos referentes à escrita, já que é esse o eixo mais 

questionado pelos professores. 

A proposta está dividida em três blocos de conteúdos: conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Estes representam um modo de ensinar e aprender em relação ao que as crianças 

devem saber, saber fazer e ser. Para Zabala (1999), o professor precisa saber discriminar esses 

conteúdos como passo valioso para compreender o que está acontecendo em sala de aula, o que 

não significa trabalhá-los de maneira estanque. Dessa forma, na perspectiva construtivista, a 

ideia é que os conteúdos sejam trabalhados conjuntamente para que se estabeleçam vínculos 

entre os conteúdos estudados e os diferentes contextos. Para o autor, os conteúdos conceituais 

são aqueles que se referem aos conceitos ou princípios, nesse caso, sobre o SEA; os 

procedimentais, os relacionados às técnicas, métodos ou habilidades; e os atitudinais, os que 

aludem a valores, normas e atitudes. 

 Cada conteúdo será introduzido (I), trabalhado (T) no 1º ano e consolidado (C) nos anos 

escolares posteriores do ciclo de alfabetização. Os conteúdos estão organizados em cinco eixos 

pensados a partir do material estudado no curso de formação continuada de professores – Pró-

Letramento41. Essa influência se deu por este curso de formação continuada ter proporcionado 

situação de reflexão da/na prática do professor alfabetizador, considerando o aluno com voz e 

 

 

41 Pró-Letramento (2008) – um curso de formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática com o objetivo de: 

oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo 

para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; propor situações que 

incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente; desenvolver 

conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e de seus processos de ensino e 

aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; e desencadear 

ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos 

Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2016). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento. Acesso em: 2 maio 

2019. 
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ação na aquisição do SEA. Na época da elaboração da proposta, em 2013, os professores do 

município onde a pesquisa ocorreu vivenciaram situações de estudos sobre os fundamentos 

teóricos e metodológicos de acordo com a concepção de alfabetização na perspectiva 

construtivista e do letramento. 

Com base nesses fundamentos, foram eleitos como pistas para análise da Proposta 

Curricular (Alfabetização) os conteúdos e as atividades. Estes estão apresentados como eixos, 

são eles: Eixos I, II e IV. (Quadro 1). O eixo III trata da leitura e o eixo V, da oralidade. Estes 

não serão analisados neste trabalho por não serem específicos da categoria de escrita. A seguir, 

são apresentados os conteúdos referentes à aquisição da escrita. 

 

Quadro 10 – A organização dos conteúdos a serem trabalhados na alfabetização - 1º ano 

EIXO ESCRITA NA PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO 

Eixos Descrição Conteúdo 

 
 

 

I 

Compreensão e valorização da 

cultura escrita. Refere-se ao processo 

do letramento. Condições essenciais 

para que as crianças interajam com o 

mundo letrado conhecendo e 

vivenciando a função social da leitura e 

da escrita. 

 

- Disposição da escrita na página: 

margens, parágrafo, espaçamento, 

título.  

- Relacionar o escrito às ilustrações. 

- Registro dos compromissos escolares 

na agenda.  

 

 

 

 

 
 

 

II 

 

 

 

 

 

Apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Abrange os conhecimentos 

referentes ao processo de compreensão 

das regras que orientam a leitura e a 

escrita no SEA. 

- Compreender e diferenciar a escrita 

de outras formas gráficas (desenhos, 

rabiscos, números e outros símbolos).   

- Convenções gráficas. 

- Compreensão da função da 

segmentação dos espaços em branco e 

pontuação do texto. 

- Unidades fonológicas. 

- Alfabeto. 

- A natureza alfabética do sistema de 

escrita e domínio dos grafemas e 

fonemas. 

- Dimensões fonológica e semântica. 

- As regularidades e irregularidades 

ortográficas. 

 

 

 

 

IV 

 
 

 

Produção de escrita. Refere-se às 

capacidades necessárias ao domínio da 

escrita alfabética até a produção de 

textos com autonomia. 

- Compreensão e valorização do uso da 

escrita com diferentes funções e 

gêneros. 

- Produção de textos escritos em 

gêneros diversos. 

- Variedade linguística e os recursos 

expressivos adequados aos gêneros. 

- Revisão e reelaboração da própria 

escrita, com critérios adequados aos 

objetivos, ao destinatário e ao contexto 

de circulação previsto.  
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Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir da Proposta Curricular (2013). 

 

O eixo I, Compreensão e valorização da cultura escrita, indica três conteúdos 

relacionados à escrita (Quadro 10) que podem ser trabalhados desde o processo inicial da 

alfabetização, na perspectiva do letramento, ainda quando a criança se encontra no nível pré-

silábico, oferecendo textos de diferentes gêneros42 (Quadrinha, Parlenda, Agenda de telefone, 

Agenda de contatos do celular, Cantiga de roda, Cantiga de roda de repetição, Convite pessoal, 

Convite público, Receita culinária, Bilhete, Fábula), para compreensão das funções e estrutura, 

mesmo quando ainda não se apropriaram do SEA. 

O eixo II, Apropriação do sistema de escrita alfabética, é considerado o momento da 

imersão na aquisição do SEA. Sendo assim, os conteúdos estão relacionados à construção dos 

conhecimentos sobre a escrita (Quadro 10) e indicam procedimentos e atitudes para explorar, 

por meio da leitura de livros, revistas e outros impressos, as diferentes formas gráficas entre o 

texto escrito e o desenho, bem como reconhecer a linguagem simbólica presente na sociedade – 

em rótulos, propagandas, logomarcas, etc.  

Os procedimentos apresentados nesses conteúdos são considerados relevantes para 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 69), pois, em suas pesquisas, constataram que “se nos colocamos 

no início da representação gráfica infantil, vemos que nos primeiros traços de produção 

espontânea, desenho e escrita se confundem”. Daí a necessidade de trazer situações em que as 

crianças tenham a oportunidade de refletir sobre as diferenças, o que inicialmente não é algo 

simples, já que, ambos, desenho e escrita, são objetos substitutos. As autoras esclarecem que, na 

escola piagetiana, o desenho tem uma função semiótica, com possibilidade de diferenciar 

significante de significado, que costuma aparecer a partir dos dois anos e vai avançando para 

outros níveis.  

Para Piaget (1978 apud FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), esse é o momento do 

desenvolvimento da função semiótica: a linguagem, o jogo simbólico, a imitação diferida, a 

imagem mental e a expressão gráfica. Assim, a escrita também faz parte da representação da 

função semiótica, mas não da mesma forma que o desenho, já que este mantém aspectos 

semelhantes aos objetos a que se refere, enquanto aquela cria um sistema de regras próprias. 

O segundo conteúdo, conhecimento das convenções gráficas, refere-se à organização da 

escrita: orientação (esquerda para direita, de cima para baixo) e espaçamento. Pode ser 

trabalhado nas diferentes hipóteses de escrita.  

 

 

42 Gêneros textuais identificados na Proposta Curricular de Língua Portuguesa do 1º ano (PEREIRA, 2017).  
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No terceiro conteúdo, compreensão da função da segmentação dos espaços em branco 

e pontuação do texto, a ideia é explorar os espaços entre as palavras e os sinais de pontuação 

como instrumentos de organização do texto. Dessa forma, como procedimento, são sugeridas a 

construção de frases e a reflexão sobre a segmentação da fala e da escrita. Um conteúdo base 

para que a criança avance de uma hipótese de escrita a outra e chegue ao processo alfabético. 

O quarto refere-se ao reconhecimento das unidades fonológicas utilizando as figuras de 

linguagem sonoras: onomatopeias43, aliterações44, assonância45 e anáfora46. As atividades com 

as rimas47 e aliterações – parlendas, trava línguas e poemas – possibilitam não apenas trabalhar 

a estrutura do texto, mas também a escrita das palavras como possibilidades para aquisição do 

SEA. A proposta é trabalhar a leitura e escrita com textos poéticos. A relevância desses 

conteúdos é defendida por Morais, justificando que  

 

[...] desde muito pequenas, as crianças podem brincar com as palavras, trabalhar 

mentalmente sobre elas, observando seus ‘pedaços’ ou segmentos sonoros, em lugar 

de apenas usá-las para se comunicar e alcançar seus propósitos, ao falar nas interações 

com os outros (2012, p. 83, grifo do autor). 

 

Nesse contexto, as atividades com os textos que exploram, principalmente, as rimas e 

aliterações, como as parlendas, trava-línguas e poemas que são mais próximos do universo 

infantil, possibilitam não apenas trabalhar a estrutura do texto, mas também a escrita das palavras 

com aqueles que, ainda, não estão alfabéticos. Nesse ponto, a proposta poderia ter ampliado a 

sugestão dos gêneros textuais (quadrinhas, parlendas, cantigas de rodas) e não ter se limitado 

apenas ao gênero poético. 

Com o quinto conteúdo, conhecimento do alfabeto, pode-se trabalhar a capacidade 

motora (o traçado das letras nos diferentes tipos: maiúscula, bastão, cursiva, minúscula) de 

grafar cada letra, refletir sobre quais letras usar para escrever determinadas palavras, a ordem 

das letras nas palavras e traçar diferentes tipos de letras. Esse processo de possibilitar a reflexão 

sobre quais letras usar e a sua ordem se aproxima das ideias de Ferreiro e Teberosky (1999, p. 

24), visto que “no lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem inteiramente 

 

 

43 Onomatopeia é o processo de formação de palavras ou fonemas com o objetivo de tentar imitar o barulho de um 

som, quando são pronunciadas. Disponível em: https://www.significados.com.br/onomatopeia/. Acesso em: 2 maio 

2019. 
44 “Aliteração, no campo fonológico, é usada para designar a semelhança entre sons iniciais de palavras em sílabas 

(balaio-bacia) e também em fonemas (faca-foca).” (SOARES, 2017b, p. 180-81). 
45 A assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar um 

efeito de estilo. Disponível em: https://www.figurasdelinguagem.com/assonancia. Acesso em: 10 dez. 2018. 
46 A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de orações, 

períodos ou versos sucessivos. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de músicas. Disponível em: 

https://www.figurasdelinguagem.com/anafora/. Acesso em: 10 dez. 2018. 
47 “Rima - designação das semelhanças entre os sons finais das palavras (irmão-balão).” (SOARES, 2017b, p. 180-

81). 

http://www.figurasdelinguagem.com/
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fabricada por outros, aparece uma criança que constrói, por si mesma, a linguagem tomando 

seletivamente a informação que lhe provê do meio”. Dessa forma, o conteúdo e procedimento 

possibilitam a reflexão sobre a escrita, respeitando o conhecimento e as hipóteses construídas 

pelas crianças; ao contrário dos métodos tradicionais em que a linguagem era oferecida, por 

parte, de pouco a pouco. 

A Compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita e domínio dos grafemas e 

fonemas são conteúdos que incluem as dimensões fonológica e semântica (sexto e sétimo 

conteúdos). Esses conteúdos permitirão às crianças pensar sobre as características do SEA. No 

momento inicial, podem pensar que nosso sistema de escrita é ideográfico já que, às vezes, ficam 

presas ao significado, às ideias. Nesse contexto, vale ressaltar que o trabalho de consciência 

fonológica, sozinho, não garantirá a apropriação do SEA. Morais (2012) identificou alunos com 

hipóteses avançadas de escrita e nas habilidades fonológicas; mas também identificou que, 

mesmo tendo construído as habilidades fonológicas, ainda não conseguiram avançar na hipótese 

de escrita, o que revela que a aquisição do SEA não é uma tarefa simples e, por isso, precisa 

mobilizar vários conhecimentos: a compreensão de que algumas letras têm sons diferentes 

dependendo da posição que ocupam na palavra, que a escrita representa sons da fala, que as 

sílabas são compostas por formações diferentes, CV, CCV, VC, VV, etc. 

Por fim, o oitavo conteúdo conhecimentos das regularidades e irregularidades 

ortográficas tem como procedimentos a reflexão sobre a escrita a partir do texto e fora dele, bem 

como por meio da revisão das próprias escritas. Nesse aspecto, a proposta avança para além das 

questões trazidas pela Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), pois 

contempla a hipótese que Gentry (1982 apud SOARES, 2017b, p. 71) nomeia de estágio 

alfabético consolidado. Este refere-se ao nível em que as crianças, além de identificar os 

fonemas, compreendem como o SEA funciona e consolidam os padrões ortográficos. 

No eixo IV, Produção de escrita, o objetivo é a produção textual. Apresenta como 

primeiro conteúdo, compreensão e valorização do uso da escrita com diferentes funções, em 

diferentes gêneros. Os procedimentos são mesclados com atividades de leitura, pois estão 

relacionados, mas o foco está na participação de situações reais de uso da escrita em sala de aula, 

considerando os objetivos, o receptor, gênero e linguagem mais adequada.  

Para isso, propõe o segundo conteúdo conceitual que é a produção de textos escritos em 

gêneros diversos, aqui é considerado relevante planejar a própria escrita, escrever segundo o 

princípio alfabético, encadeamento lógico das ideias, identificação de variados gêneros dentro 

de uma mesma tipologia textual. 

O terceiro conteúdo desse eixo é o uso da variedade linguística e dos recursos 

expressivos adequados aos gêneros. O objetivo é valorizar as diferentes formas de expressão, 
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adequando ao contexto sociocomunicativo, bem como usar a escrita dos textos literários como 

referência para a produção dos próprios textos. 

Como quarto conteúdo conceitual desse eixo está a revisão e reelaboração da própria 

escrita, segundo os critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de 

circulação previsto.  

Um eixo que apresenta maior complexidade, principalmente se as crianças não 

frequentaram a Educação Infantil, o que faz com que o professor demande mais tempo nas 

atividades iniciais de apropriação do SEA, para que possam construir os primeiros conceitos da 

base alfabética. Uma realidade presente no município em que foi realizada a pesquisa. Por outro 

lado, a proposta traz uma concepção de alfabetização vinculada às práticas sociais de leitura e 

escrita (SOARES, 2017a), oferecendo-lhes acesso a textos reais e literários, diferenciando das 

propostas fundamentadas nos métodos tradicionais de alfabetização. 

Considerando o nível de complexidade dos dois últimos conteúdos desse eixo, a proposta 

sinaliza que são conteúdos que serão apenas introduzidos (I), ficando para serem trabalhados (T) 

e aprofundados (A) nos anos posteriores do ciclo de alfabetização. Ainda assim, vemos que a 

proposta, apesar de trazer o trabalho com a norma padrão, não desmerece a linguagem popular, 

propondo a reflexão sobre as variantes linguísticas de acordo ao contexto de produção. Isso faz 

com que a alfabetização naquele município caminhe numa perspectiva de democratização, 

buscando não estigmatizar as crianças oriundas das classes populares. 

É importante destacar que apesar desta proposta ter sido construída antes da Base 

Nacional Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2017), contempla a maioria dos conteúdos da 

base, precisando ampliar apenas a ênfase nos textos multissemióticos (linguagem verbal, visual, 

sonora, corporal e digital) e multimidiáticos (advindo das diversas mídias, tv, rádio, internet) a 

fim de atender e aproximar do universo das crianças que, hoje, estão conectadas à internet o 

tempo todo. Dessa forma, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 68) “procura contemplar a cultura digital, 

diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo 

nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia”. 

Outro aspecto que merece evidência é que, apenas para organização curricular, a BNCC 

agrupou os conteúdos por campos de atuação, sendo, nos anos iniciais: campo da vida cotidiana, 

artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa e vida prática. Na proposta em análise, os 

gêneros textuais, propostos para serem trabalhados, já contemplam esses campos, apesar de não 

estarem dispostos com essa separação. 

Sendo assim, a concepção de alfabetização presente na Proposta Curricular do Município 

está relacionada com os estudos de Soares (2017a, 2017b), Ferreiro (2013; 1996; 1993), Ferreiro 

e Teberosky (1999) e Morais (2012) por considerar a alfabetização sob o ponto de vista da 
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aprendizagem dos alunos e não dos métodos de alfabetização. Além disso, propõe alfabetizar a 

partir dos textos presentes na realidade dos alunos e do respeito às variedades linguísticas dos 

mesmos. 

No capítulo seguinte, descreveremos o momento de análise e escolha do livro didático do 

1º ano, Linguagem, no Município, considerando a concepção de alfabetização.  
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5 A ANÁLISE E ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO  

  

“Costumo lembrar que o livro didático é 

uma tradição tão forte dentro da educação 

brasileira que o seu acolhimento 

independe da vontade e da decisão dos 

professores.”   

  
Ezequiel Teodoro (1996, p. 11)   

  

A escolha do livro didático no Município iniciou com as orientações do NAPE - Secretaria 

Municipal de Educação. Algumas orientações gerais foram dadas aos coordenadores 

pedagógicos em uma das reuniões e, em seguida, enviado um documento às escolas orientando 

como seria o processo, os aspectos a serem observados e o calendário de análise e escolha. 

(ANEXO A)  

No Município, a escolha acontece em dois turnos de votação. No primeiro turno, os 

professores fazem a análise dos LDs por escola e, em assembleia, os votos são contados, 

considerando um voto de cada componente curricular. Ainda na mesma escola, os três livros 

mais votados retornam para análise mais detalhada. Em seguida, esses títulos são encaminhados 

e em uma reunião ampliada da rede municipal acontece a votação final, realizada no 2º turno. 

Por fim, os dois livros mais votados são definidos como 1ª e 2ª opção, segundo as orientações 

do PNLD.  

Em 2018, o processo de escolha foi antecipado para o mês de agosto48, o que não era 

comum. As obras para a análise chegaram com atrasos significativos e, em algumas escolas, 

nem chegaram. Esse atraso, segundo representantes das editoras, foi justificado pelas 

adaptações que as editoras tiveram que fazer no material para atender as orientações da BNCC, 

por exemplo, no que se refere ao eixo do SEA, em que os livros deveriam contemplar situações 

de aprendizagens envolvendo oralidade, leitura, produção de texto, análise linguística e 

semiótica. Assim, as editoras, além da publicação dos livros de Educação Física e Projetos 

Interdisciplinares, e dos livros para a Educação Infantil, tiveram que apresentar uma abordagem 

metodológica dos conteúdos e atividades que atendesse a todos os objetos de conhecimentos 

das competências e habilidades expressas na BNCC para os anos iniciais, bem como a mudança 

na formatação do manual do professor que, agora, não vem mais ao final do livro, mas aparece 

 

 

48 Nos anos anteriores, a escolha do Livro Didático acontecia no mês de novembro.   
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no formato “U” na versão do livro do aluno em tamanho reduzido e ao redor as orientações ao 

professor.   

Nesse contexto, o período dedicado à análise do livro foi reduzido a apenas um encontro 

de duas horas para cada área do conhecimento. Apenas a área de Linguagem teve um momento 

específico para Língua Portuguesa e outro momento para Língua Portuguesa, Projetos 

Integradores e Artes.  

O calendário estabelecido pelo NAPE para análise dos livros didáticos pelos professores, 

coordenadores e gestores foi:  

✓ 13/08/18 – Análise do componente curricular Língua Portuguesa;  

  

✓ 23/08/18 - Análise do componente curricular Matemática;  

  

✓ 28/08/18 - Análise dos componentes curriculares Ciências, História, Geografia e as 

Integradas.  

  

Após a realização do primeiro encontro, a Secretaria Municipal de Educação percebeu 

que para cumprir o prazo estabelecido pelo FNDE, para análise de todos os componentes e 

realizando a eleição em dois turnos, foi necessário antecipar o calendário e, por isso, estabeleceu 

novas datas:  

✓ 21/08/18 - Análise dos componentes curriculares Língua Portuguesa, Projetos 

Integradores e Arte;  

  

✓ 23/08/18 - Análise dos componentes curriculares Matemática e Educação Física;  

  

✓ 24/08/18 - Análise dos componentes curriculares Ciências, História, Geografia e as 

Integradas.  

  

A reunião para votação da escolha dos livros seguiu as seguintes etapas:  

  

✓ 27/08/18 - 1º TURNO – Eleição do livro didático na escola;  

✓ 28/08/18 - Análise dos livros didáticos votados no 1º turno;  

✓ 30/08/18 - 2º TURNO – Eleição do livro didático das escolas do município;  
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✓ 31/08 a 06/09/18 - Período de acesso ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

interativo 49  para registro da escolha do livro didático, conforme a ata de votação 

realizada no 2º turno.   

  

A reunião de votação geral aconteceu no auditório de uma escola municipal, participaram 

os coordenadores pedagógicos das escolas e um representante de professor de cada escola. 

Naquele momento, não houve discussões sobre critérios de análise, apenas a chamada de cada 

escola e o voto definido pelos professores. Ao final, os dois livros mais votados de cada 

componente seriam a primeira e segunda opção, respectivamente, a serem lançados no sistema 

(Quadro 11).  

Observamos que em 2018 aumentou significativamente a quantidade de obras a serem 

analisadas, pois foram incluídos novos componentes: Artes para o 1º ao 3º ano, Educação Física 

e Projetos Integradores. Além desses, História, Geografia e Ciências foram analisados de três 

maneiras diferentes: cada disciplina separada; as três integradas e História e Geografia 

integradas e Ciências separada. Essa grande quantidade de disciplinas somadas às várias 

editoras, acumulou um montante de obras que, dificilmente, conseguiria ser analisada de forma 

criteriosa no tempo disponibilizado.  

  

Quadro 11 - Componentes do PNLD 2019 

  
 

COLEÇÕES    
 

OPÇÕES   

  

 

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano   
 

DISCIPLINARES   

Língua Portuguesa   1ª opção   2ª opção   

Matemática   1ª opção   2ª opção   

História   1ª opção   2ª opção   

Ciências   1ª opção   2ª opção   

Geografia   1ª opção   2ª opção   

Arte   1ª opção   2ª opção   

 

 

49 O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da Educação em 

parceria com as Secretarias de Educação. Disponível em: http://pdeinterativo.mec.gov.br/ Acesso em: 10 dez. 

2018.  

    

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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Educação Física (Somente Manual do Professor)   1ª opção   2ª opção   

INTERDISCIPLINARES   

História e Geografia   1ª opção   2ª opção   

Ciências, História e Geografia   1ª opção   2ª opção   

PROJETOS INTEGRADORES   

Com propostas que integram no mínimo dois 

componentes curriculares.  
1ª opção   2ª opção   

     Fonte: Brasil (2018, s/p.)  

Além dessas modificações, duas novidades foram inseridas pelo MEC: todos os livros, 

com exceção de Educação Física, passaram a ser consumíveis, e as secretarias de educação, em 

ação conjunta com as escolas da rede, poderiam optar pela unificação ou não dos materiais que 

seriam distribuídos pelo PNLD e PNBE, sem impedir que cada escola faça seu registro no 

sistema, individualmente.   

  

As redes têm três modelos possíveis de seleção: devem informar se desejam que cada 

escola receba o material registrado no sistema, se querem criar grupos de escolas que 

receberão o mesmo material, ou ainda se desejam adotar o mesmo material para toda 

a rede de ensino (BRASIL/FNDE, 2018, p. 6).  
  

No município onde a pesquisa foi realizada, a escolha já acontecia de forma unificada, ou 

seja, o mesmo livro para toda a rede de ensino, por uma decisão conjunta da secretaria de 

educação com os coordenadores pedagógicos, mesmo, que anteriormente, esta ainda não fosse 

uma orientação do MEC. Essa decisão havia sido tomada, pois as escolas sofriam muito com a 

falta de livros, e unificando, começou a ter o remanejamento de livros de uma instituição para 

outra. Ao conversar com os coordenadores,   

  

[...] eles reconhecem que essa não é uma decisão democrática, já que muitos 

professores acabam não usando o livro que escolheu, por outro lado, sabem que sendo 

o livro um instrumento importante no apoio ao trabalho do professor, e sendo sua 

ausência reclamada por ele, preferem a escolha unificada para que mais crianças 

tenham acesso ao livro, e menos transtornos as escolas enfrentem por não ter outros 

recursos, como papel, disponível para grandes quantidades de xerox (Diário de Campo, 

2018).  

  

Dessa forma, o modelo usado pela rede municipal passa a ser legal, validado pelo 

MEC/FNDE.  
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5.1 Análise do livro na escola pesquisada  

  

No dia 13 de agosto de 2018, na escola municipal Ruth Rocha, as professoras reuniram-

se para realizar a análise dos livros de Língua Portuguesa. O encontro foi coordenado pela 

coordenadora pedagógica, com a presença da gestora, da pesquisadora e quatro professoras que 

lecionam nas classes do 1º ano.  

A coordenação iniciou lendo as recomendações do NAPE/SMEC (ANEXO A) como 

orientações para o encontro. No documento, constavam os critérios que as professoras deveriam 

considerar ao analisar as obras, sendo os de Língua Portuguesa:  

  
• Propostas de atividades que contemplem os objetos de conhecimento: 

protocolos de leitura, produção de textos escritos, oralidade e análise 

linguística, alfabetização e ortografização;  
• Estudo de texto numa perspectiva progressiva de atividades (sequência 

didática);  
• Letra bastão para o 1º e 2º ano, pelo menos até a metade do livro;  
• Tipologias e gêneros textuais diversificados atendendo as especificidades do 

ano/faixa;  
• Estudo gramatical de forma contextualizada (ANEXO A).  

  

Estes critérios se relacionam com os eixos de conteúdos da proposta pedagógica do 

Município, mudando apenas a nomenclatura ‘ortografização’ já que na proposta pedagógica os 

conteúdos desse eixo aparecem no eixo apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Mesmo 

com essa aproximação, os critérios não foram discutidos, apenas foi dito que estavam seguindo 

as orientações da BNCC (BRASIL, 2017). Nenhuma professora comentou os critérios, e a 

coordenadora também não os explicou ou provocou alguma discussão sobre os mesmos ou se 

haveria outros aspectos que poderiam ser acrescentados.  

Após a leitura, a coordenação esclareceu que havia chegado apenas uma caixa de livro do 

PNLD, mas que a direção havia buscado, emprestado, em uma escola vizinha, alguns 

exemplares do 1º ano. Esclareceu que, esse ano, a editora e a coleção do componente curricular 

deveriam ser as mesmas para todos os anos escolares, por isso a análise deveria ser feita 

considerando se aquele livro era do mesmo autor e editora para os demais anos escolares, mas 

que, nesta escola, faria apenas do 1º ano para ganhar tempo e por não ter muitos livros 

disponíveis. Assim, os livros foram colocados sobre a mesa, e as professoras começaram a 

análise.  
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Não houve uma distribuição de tempo específica para a análise de cada coleção50. Foram 

colocados sobre a mesa os sete livros de linguagem de coleções diferentes (Quadro 12), dos 12 

aprovados pelo MEC, e as professoras iam manuseando livremente, comentando sobre as 

características das atividades (escrita de palavras, separação de sílabas, alfabeto) e dos tipos de 

texto (parlendas, listas, poesias, convite etc.) que aparecem no livro e trocando com o colega.   

 

Quadro 12 – Lista dos livros analisados – PNLD 2019 

 

COLEÇÃO 

 

AUTOR 

 

EDITORA 

CÓDIGO 

DO 

LIVRO51 
 

Ápis 
 

Terezinha Bertin, Vera Marchezi, Ana 

Trinconi  

 

Ática  

  

 

0032P19011  

 
 

Aprender 

Juntos 

Denise Guilherme Viotto,  

Cínthia Cardoso de Siqueira,   

Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva,   

Márcia Cristina Abromovick,   

Cícero de Oliveira Silva, Greta Marchetti  

 

 

SM 

 

 

0143P19011 

Buriti Mais  Marisa Martins Sanchez  Moderna 0160P19011 

Conectados  Angélica Prado, Cristina Hülle  FTD 0186P19011 

Encontros  Isabella Carpaneda  FTD 0067P19011 

Itororó  Mônica Franco Jacintho  Moderna 0169P19011 

Novo  

Pitanguá  

 

Cristiane Buranello  
 

Moderna 
 

0173P19011 

 

Vem Voar  Alice Ribeiro Silvestre  Scipione 0034P19011 
Fonte: Elaborado pela autora (2018)  

  

Enquanto as professoras folheavam os livros, a coordenadora ressaltou que os códigos52 

da BNCC (BRASIL, 2017) já viriam na indicação das atividades, na parte referente ao manual 

 

 

50  “Coleção: o conjunto organizado de livro(s) do aluno e manual(ais) do professor, em volumes por ano ou 

únicos, inscrito sob um mesmo título, ordenado em torno de uma proposta pedagógica única e de uma progressão 

didática articulada com o(s) respectivo(s) componente(s) curricular(es) para o período de vigência do edital” 

(BRASIL, 2017, p. 17).  
51 Código alfanumérico usado pelo PNLD para diferenciar um livro do outro. Foram criados para evitar equívocos 

no lançamento dos livros escolhidos no sistema, já que alguns livros ou coleções apresentam nomes iguais ou 

semelhantes.  

52 “Código alfanumérico onde o primeiro par de letras indica a etapa do Ensino Fundamental, o primeiro par de 

números indica o ano ou bloco de anos que se refere aquela habilidade, o segundo par de letras indica o componente 

curricular e o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco 

de anos” (BRASIL, p. 28, 2017) Exemplo: EF01LP05 = EF - Ensino Fundamental; 01- 1º ano; LP - Língua 

Portuguesa; 05 - 5ª habilidade. Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.  
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do professor (Figura 1) que agora está integrado às páginas que correspondem ao livro do aluno. 

Deu ênfase a essa sinalização, dizendo que facilitaria o trabalho do professor porque agora já 

virá tudo “amarrado” com as competências e habilidades que os alunos devem construir para a 

aquisição do SEA.   

  

Figura 1 – Organização do Manual do professor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

Nesse momento, a gestora sinalizou que seria mais fácil o preenchimento dos descritores53 

adotados no município. Em seguida, informou que isso é “modinha”, referindo-se aos códigos 

da BNCC. Algumas professoras sorriram, mas não fizeram nenhum comentário. Parece que não 

 

 

53 Os descritores sugeridos na proposta pedagógica do município são:   
Escreve o próprio nome.  
Reconhece e nomeia as letras do alfabeto.  
Diferencia letras de números e outros símbolos.  
Conhece a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros (listas, agendas de telefone)  

Reconhece diferentes tipos de letras.   
Identifica semelhanças sonoras em sílabas e em rimas.  
Lê, ajustando a pauta sonora ao escrito, mesmo que não esteja alfabético convencionalmente.   
Lê palavras e textos, dominando as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro.  
Escreve palavras e textos, dominando as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro.  
(TEIXEIRA DE FREITAS, 2016).  
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deram muita importância a esse ponto, pois não é um aspecto que interfere na sua prática 

diretamente, já que escolhem as atividades do livro que vão trabalhar pelo que consideram 

importante e não pelo que a proposta pedagógica do município orienta.  

O aspecto levantado pela coordenadora, sobre os códigos da BNCC, e criticado pela 

gestora, faz parte da faceta depositário de conteúdo (BITTENCOURT, 1997), visto que o livro 

didático é o suporte básico de sistematização dos conteúdos das propostas curriculares. É onde 

o conhecimento acadêmico é transformado em conhecimento escolar, estruturado numa forma 

e linguagem específica para a escola. Observamos, nesse contexto, que o documento de 

referência para a análise do LD não foi a proposta curricular da escola, mas a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017); documento que fez com que todas as editoras 

revisassem seus livros para adequá-los aos seus conteúdos.  

É importante ressaltar que a proposta pedagógica do município e os descritores de 

aprendizagens utilizados pelas escolas da rede municipal para direcionamento do planejamento 

e avaliação dos alunos eram dois documentos importantes para serem considerados no momento 

de escolha do livro didático, já que deveriam estar direcionando a concepção de ensino e 

aprendizagem, bem como a concepção de alfabetização da rede municipal. Apesar disso, esses 

documentos não foram referenciais indicados pelo NAPE, nem pela coordenação da escola. O 

único documento indicado foi a BNCC (BRASIL, 2017), e a rede já começou alguns estudos 

sobre a Base que, provavelmente, culminarão na modificação da proposta curricular. Nesse 

sentido, vimos que as escolas continuam sob as orientações dos órgãos gestores sem a 

autonomia de construírem suas próprias propostas.   

Nesse contexto, as professoras receberam essas orientações (ou falta de orientações) e 

modificações de forma passiva e acrítica. Os livros foram analisados a partir dos conteúdos que 

foram determinados na BNCC sem questionamentos, mesmo não concordando com eles. É o 

que relata D`Ávila:  

  

Influenciados pelo comodismo ou pela desinformação, os entrevistados (professores) 

deixam-se influenciar pelo conteúdo dos livros mesmo quando os textos chocam-se 

com suas convicções mais profundas. Muitas vezes, esse instrumento corporifica-se 

num manual portador de verdades inquestionáveis (2013, p. 157).  
  

Essa falta de autonomia, por outro lado, encontra seus espaços de resistências quando as 

professoras, na sua prática pedagógica, burlam as determinações e trabalham aquilo que 

consideram mais importante: “Por isso que a gente só começa a trabalhar mais o livro do meio 

do ano pra frente” (CARMEM, 2018 – ENTREVISTA).   
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Contudo, as professoras envolveram-se no processo, folheando e observando os livros. 

Falavam pouco sobre os critérios relacionados as atividades, diversidade de gêneros textuais, 

imagens etc. Na maioria das vezes, apenas davam o parecer final: “não gostei desse”, “esse, eu 

gostei mais”. Os critérios que consideravam mais relevantes foram as atividades referentes ao 

eixo análise linguística, especificamente as atividades relacionadas ao alfabeto e escrita de 

palavras e aqueles referentes à leitura e tipo e diversidade de gênero textual. Demonstraram 

preferências pelos textos curtos como parlendas, listas, convites e bilhetes e consideraram os 

textos médios para o final do livro, o que corresponderia trabalhar ao final do ano letivo, 

considerando que nesse período os alunos já estão em outro nível do processo de alfabetização 

e de aquisição do SEA. Mas em nenhum momento explicitaram a importante de trabalhar com 

parlendas, rimas, e quais as habilidades que seriam desenvolvidas na aprendizagem dos alunos.  

Percebemos que durante a entrevista, que aconteceu após o momento de escolha do LD, 

as professoras conseguiram estabelecer mais critérios que consideravam importantes no 

momento da escolha, sendo eles: apresentação e organização dos conteúdos próximos do nível 

de escrita das crianças, atividades desafiadoras que desenvolvam a autonomia do aluno, a 

sequência em que os temas são apresentados, ilustrações que chamem atenção das crianças, uso 

da letra bastão e interpretação de textos.   

Não conseguimos identificar, de forma precisa, se as professoras mencionaram apenas 

estes por estarem retraídas por conta da presença da pesquisadora ou pela forma como o 

encontro foi conduzido. Acreditamos que se a coordenadora tivesse problematizado esse 

momento, a partir dos critérios encaminhados pelo NAPE, solicitando que as professoras 

refletissem sobre os critérios que consideravam relevantes e quais critérios acrescentariam, 

talvez fosse possível discutir os critérios que foram mencionados nas entrevistas.  

Apesar disso, em vários momentos, as professoras ressaltavam a dificuldade de encontrar 

um livro que atendesse ao tipo de alunos que fazem parte daquela escola.   

  

Essa atividade de escrita do nome logo na primeira página, é quase a tarde toda para 

fazer. Tem muitos alunos que chegam sem conhecer nem as letras. A realidade dos 

nossos alunos é muito difícil, a gente nem sabe explicar qual problema que eles têm. 

(MEIRE, 2018 – ENTREVISTA)  
  

A fala de Meire era confirmada na expressão facial e corporal das demais colegas. 

Relataram que os alunos daquela comunidade são carentes, alguns foram gerados por mães 

usuárias de bebidas e drogas, vivem em meio à violência e são vítimas dela. Avaliam que muitos 

alunos, mesmo passando pela Educação Infantil, chegam ao 1º ano ainda sem conhecer as letras 

do alfabeto. Por essa razão, é consenso entre elas que o livro didático deveria vir primeiro com 
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atividades específicas sobre as letras do alfabeto e as sílabas. Assim, o LD além de ser um 

portador dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos, é portador de um sistema de valores, 

ideologia e cultura que nem sempre corresponde ao contexto daquela comunidade e alunos 

(BITTENCOURT, 1997).  

Nesse primeiro momento, percebemos que as professoras destacaram com mais ênfase a 

faceta instrumento pedagógico (BITTENCOURT, 1997), do ponto de vista em que o livro 

didático é o lugar de modelos pedagógicos, atividades que favorecem a compreensão e 

apropriação dos conhecimentos, instrumento que não traz apenas o conteúdo, mas também o 

como ensinar. Isso se confirma nas entrevistas, ao serem perguntadas sobre a função do LD, 

respondem:  

Direcionar, informar e estruturar os conteúdos a serem trabalhados (MEIRE, 2018 

– ENTREVISTA). 

Um suporte de conhecimento cultural, científico e literário, um suporte de apoio 

ao professor (ANA, 2018 - ENTREVISTA).  

Um auxiliar. Um recurso que é um algo a mais. Não é o principal (LIZ, 2018 - 

ENTREVISTA).  

Contribui para o planejamento e contempla algumas atividades que auxiliam no 

ciclo de alfabetização (BEATRIZ, 2018 - ENTREVISTA).  

 

Assim, as professoras começaram a analisar o LD pelas atividades apresentadas, 

principalmente do início do livro, momento em que começa a apresentação do SEA aos alunos, 

isto é, quando pretendem trabalhar com alunos que, ainda, não estão alfabéticos e ainda não 

conhecem o alfabeto. Esperam que o livro apresente atividades de apresentação inicial das letras 

do alfabeto relacionando com imagens de objetos que começam com a mesma letra, para, a 

partir das associações, irem memorizando as letras. Outro aspecto que observaram é o tipo de 

texto que o livro traz.     

  

Esse livro aqui 54  parece o Alp 55  que tinha antes. Vem assim com vários textos 

trabalhando sobre uma coisa só, do mesmo assunto. Agora eu observei que nenhum 

deles assim... Teve aqueles textos assim... com mais bagagem, não é questão de ser 

pequeno, eu achei que não acrescenta assim, mais coisas na leitura, mais informação 

(CARMEM, 2018 - ENTREVISTA).  

Esse aqui até que tem, por exemplo esse “A hora da estrela” (MEIRE, 2018 - 

ENTREVISTA).  

Ahh! Qual? (CARMEM, 2018 – ENTREVISTA)  

SM56, tem interpretação aqui, parlenda...aí pai!!!!! (MEIRE, 2018 - ENTREVISTA)  

Esse aqui57 até que tem texto grande. Até demais...rsrs! (ANA, 2018 – ENTREVISTA) 

 

 

54 Livro de Língua Portuguesa – Novo Pintanguá – Editora Moderna.  
55 Livro de Língua Portuguesa – Alfabetização, Linguagem e Pensamento – Editora FTD.  
56 Livro de Língua Portuguesa – Aprender Juntos – Editora SM.  
57 Livro de Língua Portuguesa – Projeto Buriti – Editora Moderna.  
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Oh meninas, eu gostei desse aqui58 (ANA, 2018 – ENTREVISTA).  

Eu também. (CARMEM, 2018 – ENTREVISTA)  

  

Observamos que Carmem chamou a atenção para o tipo de texto que aparecia no livro, 

apesar de demonstrar não estar encontrando as palavras corretas para expressar o que estava 

procurando. Entendemos que estava avaliando os gêneros textuais presentes naquele livro. 

Sentiu falta de gêneros literários: contos, poesias, parlendas etc., que além de representarem 

textos que fazem parte da cultura literária, também contribuem com a aquisição do SEA, por 

serem organizados com rimas e aliterações. Nos comentários das demais professoras, 

percebemos que o tamanho do texto era um aspecto considerado nas características dos livros, 

valorizando textos pequenos para o início do livro, o que correspondia ao período inicial da 

aquisição do SEA, e textos médios para o longo do ano, ficando os textos grandes para o ano 

seguinte, quando os alunos já estavam alfabéticos.  

Por fim, Ana mostrou um determinado livro e disse: “– Oh meninas, eu gostei desse 

aqui59” (ANA, 2018 - ENTREVISTA). As demais professoras concordaram sem dizer o porquê 

gostaram.   

Quais os motivos para escolher este livro? (Pesquisadora, 2018 - ENTREVISTA).  

Porque as atividades são diversificadas, textos pequenos e consistentes. (TAÍS, 2018 - 

ENTREVISTA) 

Tem um bonzinho aqui, mas achei as ilustrações carregadas60. A ilustração do texto 

não ajuda. Ruim. Tem um quadro debaixo de uma árvore que a gente não sabe se é um 

fantasma ou um menino (CARMEM, 2018 - ENTREVISTA).  

  

Além dos aspectos didáticos pedagógicos, discutiu-se no grupo sobre a lisura do processo 

de escolha:  

  

Sabe o que que é, isso é uma máfia! Isso aqui, no fundo, no fundo, eles já sabem qual 

é a editora, já bateram o martelo, já sabe quanto que vai pagar, já sabe qual a propina 

que vai receber, tudo isso aqui é só para dizer que é democrático (TAÍS, 2018 - 

ENTREVISTA). 

Oh gente, mas eu acho que na última escolha, veio o livro que a gente escolheu? Veio 

sim! Veio a que ganhou, e foi o que a gente escolheu lá. (ANA, 2018 - ENTREVISTA)  

Que vai ser um desses, vai. Agora podia economizar a gente de soltar menino três 

horas, para fazer isso (CAEMEM, 2018 ENTREVISTA).  

  

Carmem e Taís não acreditavam que a análise e a escolha fossem verdadeiras, mesmo 

sabendo que haveria uma reunião para a votação e nela a presença de representantes de 

 

 

58 Livro de Língua Portuguesa – Encontros – Editora FTD.  
59 Livro de Língua Portuguesa – Encontros – Editora FTD.  
60 Livro de Língua Portuguesa – Aprender Juntos SM.  
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professores. Essa falta de credibilidade era reflexo dos longos anos em que os secretários de 

educação determinavam qual a editora deveria ser a escolhida e porque o processo não era feito 

exclusivamente por cada escola. Professores, coordenadores e gestores sabiam que o lucro seria 

grande para as editoras vencedoras, por isso desconfiavam que o processo seria permeado por 

propinas.   

É importante lembrar que esse ano (2018), por conta da Resolução n.º 15, de 26 de julho 

de 2018 do MEC, os representantes não puderam ficar nas escolas oferecendo brindes e jantares 

aos professores em troca da simpatia por eles e pelos livros que representavam, mas o que alguns 

professores ainda não percebiam é que isso é aliciamento também, e não só as propinas 

ofertadas aos secretários de educação.   

Essa é a faceta mercadológica abordada por Bittencourt (1997), em que o livro é visto 

como um produto de venda, permeado pelos interesses dos editores e editoras. Para a autora, “o 

livro didático é, antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da edição que obedece 

às técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica de mercado”. 

(BITTENCOURT, 1997, p. 71). Prova disso, em 2017, foram destinados 111,65 milhões61 de 

reais para o PNLD do Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 2017). Sendo beneficiadas 

117.690 escolas, 29.416.511 alunos, num total de 152.351,763 exemplares. São números 

expressivos e que demonstram a força que esse material tem no contexto do mercado.  

A faceta mercadológica também foi considerada pelos coordenadores pedagógicos no dia 

da eleição final dos livros. Duas coordenadoras, ao observarem que os livros da mesma coleção 

e editora haviam sido escolhidos em quatro das cinco disciplinas do núcleo comum, propuseram 

ao grupo presente que reconsiderasse a votação e fechasse as cinco disciplinas da mesma 

coleção. Justificaram que, do ponto de vista pedagógico, seria mais coerente já que os livros 

fariam parte de um mesmo projeto e os conteúdos seriam entrelaçados uns aos outros.   

Por outro lado, outros coordenadores não concordaram alegando, em primeiro lugar, 

garantir o processo democrático da escolha (o livro fora da coleção havia sido escolhido pela 

maioria) e, em segundo lugar, consideraram os aspectos mercadológicos, em que a margem de 

lucros recebidos por uma mesma editora seria muito grande e consideravam esse monopólio 

perigoso, sugerindo que isso poderia trazer problemas futuros. Além disso, consideraram que a 

diversidade, nesse caso, poderia trazer enriquecimento a todos. Este entrelaçamento indica uma 

 

 

61 Publicado:  16/11/2016  15h54,  última  modificação:  23/12/2017.  Disponível  em:  

http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-

delivros-didaticos  

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos Acesso em: 12 out. 2018  

http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/11/mec-destina-r-111-6-milhoes-para-compra-de-livros-didaticos
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abordagem interdisciplinar, embora não tenha sido discutido entre as professoras e 

coordenadora.  

  
Na verdade, eu gosto da diversidade de editora pensando em não monopolizar. O que 

é diferencial de uma escola privada que, às vezes, monopoliza pra ter mais recurso 

daquela editora para formação. No município nós temos também essa linha, mas o 

nosso é muito maior, o quantitativo de ganho da editora é muito grande e, às vezes, 

monopoliza e a gente já percebeu isso em outros momentos com algumas editoras [...]. 

Talvez, ano que vem é 6º ao 9º que escolhe, em outras escolhas a gente pode até antes, 

com o grupo de coordenadores, fechar algumas regras que sejam comum a todos. 

Agora fechar de ponta a ponta uma editora, tenhamos medo, pela monopolização, a 

gente sabe a situação que é aí fora. Então, se a gente monopoliza, é complicado. 

(ANTÔNIA, 2018 – ENTREVISTA)  

  

No geral, percebemos que no momento da escolha do LD, na escola, as professoras 

exploraram pouco os conteúdos e a forma como os livros estavam organizados. Apesar disso, o 

eixo que mais consideraram foi a escrita, já que a maior parte do tempo falou sobre as atividades 

de alfabetização inicial, escrita do alfabeto, do próprio nome, listas de palavras e sílabas. Dessa 

forma, temos indícios de que a escrita continuou sendo o eixo mais priorizado na discussão das 

professoras para o momento do planejamento de suas aulas.  

  

5.2 Análise do livro escolhido para o período 2019-2022 

  

Livro analisado e escolhido  

TRINCONI, Ana; BERTIN, Terezinha; MARCHEZI, Vera. Ápis, Língua Portuguesa, 1º 

ano: Ensino Fundamental: anos iniciais. 3. ed. São Paulo: Ática, 2017. 328 p.  

  

O livro é dividido em 22 unidades (Quadro 13) e cada unidade está organizada nas seções:  

• Assim também aprendo – É o momento dedicado ao levantamento dos conhecimentos 

prévios e antecipação da leitura, com o objetivo de sensibilizar o aluno para a leitura e estudo 

do texto. Geralmente as atividades têm como foco a ludicidade e exploram a psicomotricidade 

(recortes, pinturas, dobraduras etc.).  

• Leitura e Interpretação de texto – Apresenta um gênero que será estudado durante toda 

a unidade e propõe atividades envolvendo estratégias de leitura, de maneira mais simplificada.  

• Palavras em jogo – É a seção que explora a apresentação e sistematização do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA), encaminhando para o trabalho das convenções de escrita e 

regularidades ortográficas.  

• Prática de oralidade – Momento em que os alunos são direcionados a conversar sobre 

um tema relacionado ao texto estudado.  
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• Pesquisa – tem o objetivo de que as crianças pesquisem em revistas e jornais palavras 

referentes à letra trabalhada na unidade.  

• Memória em jogo – Seção com textos curtos (parlendas, cantigas, poemas etc.) que tem 

como objetivo trabalhar a memorização e escrita espontânea do texto.  

• Produção de Texto – Traz a proposta de produção de texto vinculado ao gênero textual 

trabalhado na unidade. Geralmente as propostas são de escrita coletiva, tendo o professor como 

escriba.  

• Aí vem a história – Seção que aparece apenas em algumas unidades e tem o objetivo de 

promover a fruição e ampliar o repertório literário das crianças. O texto a ser lido aparece apenas 

no livro do professor.  

Centramos nossa análise nos conteúdos e atividades de escrita, nosso objeto de estudo. 

Assim, fundamentamos esta análise na rede conceitual (BASTOS; JOSÉ, 2011) (Quadro 7) para 

demonstrar como os conteúdos desse eixo estão relacionados.  

No retângulo central, destacamos o eixo principal, escrita, e dele fazem parte a produção 

escrita e os conhecimentos linguísticos e gramaticais. Os conhecimentos linguísticos estão 

relacionados à apropriação do SEA, que é apresentado, inicialmente, a partir das vogais e, 

depois, as consoantes. Nesse ponto, esses conteúdos se relacionam com as questões de 

consciência fonológica, que no livro didático são apresentados numa perspectiva dos métodos 

sintéticos de alfabetização. Os conhecimentos gramaticais são apresentados como conteúdos 

relacionados aos usos e modos de organização da fala, sendo encontro de vogais, acentuação, 

onomatopeias, frases, pontuação e ordem alfabética. E estes, juntamente com os conteúdos de 

apropriação do SEA, contribuem para a aquisição do sistema de escrita alfabética.  

A produção escrita foi apresentada na rede conceitual interligada aos retângulos 

pontilhados, sinalizando a organização que foi apresentada no livro, sendo individual, em dupla 

e, na maioria, coletiva. A partir dessa organização, indicamos os gêneros textuais propostos 

para a produção escrita. Destacamos que, na rede conceitual, esses conteúdos foram 

apresentados na forma como se relacionavam e não numa configuração hierárquica, o que 

significa dizer que não estavam apresentados por ordem de importância.  

Desta forma, no que se refere à escrita, o livro apresentou atividade de produção de texto, 

apropriação do SEA e gramática, conforme descrição do Quadro 13.  

 

Quadro 13 - Conteúdos do livro de Linguagem – 1º ano – Coleção Ápis 

Nº  UNIDADES 

/GÊNERO  
CONTEÚDOS  

Produção de texto  Estudo sobre a língua  
1 Capa de livro    A, O, I: grafemas e fonemas  
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2 Capa de livro  Produção coletiva da capa de livro  E, U: grafemas e fonemas  
3 Letra de canção  Versos de letra de canção  Encontro de vogais, uso do til  
 

4 
História  em  
quadrinhos  

  
 

B: grafema e fonema  

5  História  em  
quadrinhos  

História com base em tirinhas (coletiva)  Onomatopeias   
P: grafema e fonema  

6  Texto instrucional    D: grafema e fonema  
 

7  
 

Texto instrucional  
Texto instrucional: ratinho de papel 

(coletivo)  
T: grafema e fonema  

8   

Pintura    Sílabas  
F: grafema e fonema  

9  Pintura  Texto não verbal: releitura de pintura  V: grafema e fonema  
 

10  
 

História em versos  
 

Ampliação de história em verso (coletiva)  
C: grafema e fonema  
Mesma letra, outro som: CE/CI  
Ordenação das palavras na frase  

 

11  
 

Cantiga popular  
 

Cantiga (coletiva)  
G: grafema e fonema  
Mesma letra, outro som: GE/GI  
Ordenação da palavra na frase  

12  Lista  Lista de alimentos (dupla)  J: grafema e fonema  
 

13  
 

Fábula  
Reprodução da fábula: O sapo e o boi 

(coletivo)  
L: grafema e fonema  

 

14  
 

Bilhete  
 

Bilhete (coletivo)  

  

M: grafema e fonema  
Apresentação da letra cursiva  

15  Convite  Convite de aniversário (individual)  N: grafema e fonema  
16  Cartaz  Cartaz (dupla)  H: grafema e fonema  
 

17  
 

Poema  
 

Reconto de história (coletivo)  
R: grafema e fonema  
Mesma letra, outro som: R e RR  

 

18  
 

História  
 

Produção oral: dramatização  
Pontuação  
S: grafema e fonema  
Mesma letra, outro som: S e SS  

 

19  
 

Texto informativo  
 

Texto informativo (coletivo)  
X: grafema e fonema Ordem 

alfabética  
20  Poema  Poema (coletivo)  Z; grafema e fonema  
21  Receita  Receita (dupla)  Q: grafema e fonema  
22  Legenda  Legenda para fotos (dupla)  Y, K, W: grafemas e fonemas  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).  

  

A produção de texto não apareceu em todas as unidades, mas, quando apareceu, está 

vinculada ao gênero textual que será trabalhado durante a unidade para possibilitar aos alunos 

o uso dos conhecimentos adquiridos nas atividades de leitura e interpretação de texto. As 

produções, geralmente, serão realizadas de forma coletiva, tendo o professor como escriba na 

lousa. Nas 22 unidades constam nove produções coletivas, quatro em dupla e quatro individuais.  

A apropriação do Sistema de Escrita Alfabética será trabalhada a partir das letras do 

alfabeto (vogais). No primeiro momento, é exibido o alfabeto como um todo e a cada unidade 

as letras específicas. Para o trabalho com as letras, o livro inicia com as vogais e depois as 

consoantes, relacionando a algumas palavras que apareciam no texto lido, ou em situações 

criadas pelo autor para que tivessem palavras iniciadas com aquela letra. Apresenta a grafia da 
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letra nas versões bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. Ao lado da letra acompanha um verso 

que remete à escrita da letra na sua forma bastão. Não sugere atividades em que os alunos 

fossem solicitados a escrever de forma cursiva. Essa opção foi deixada nas orientações como 

opção do professor. Nesse eixo também indicou as atividades de segmentação das sílabas e 

palavras, números e letras e números de sílabas (Figura 2). 



 

96  

Figura 2 – Rede conceitual do eixo escrita do livro de linguagem 1º Ano - Coleção Ápis, Ed. Ática 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora. (2018) 
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Em relação à gramática, os conteúdos foram apresentados a partir da terceira unidade já 

introduzindo encontro vocálico e acentuação gráfica. Exemplo (TRINCONI; BERTIN; 

MARCHEZI, 2017, p. 52-53) (Figuras 3 e 4):  

 

Figura 3 – Atividade de encontro vocálico 

 
                           Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 53). 
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         Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 52). 

  

Além dos conteúdos encontro vocálico e acentuação gráfica, apareceram também as 

onomatopeias, frase, pontuação e ordem alfabética.  

O livro, de forma geral, atende as recomendações do MEC e segue o que estava proposto 

na BNCC (BRASIL, 2017) para o referido ano, isto foi representado na avaliação que apareceu 

no Guia do Livro Didático. No eixo da análise linguística, a recomendação do guia foi:   
  

Embora o eixo de apropriação da escrita alfabética seja explorado na coleção, convém 

inserir atividades que estimulem os estudantes a: a) aplicar os grupos silábicos 

estudados em novas situações de escrita e leitura de palavras; b) explorar as relações 

entre fonemas e grafemas; c) aplicar todos os conhecimentos adquiridos em novas 

situações. (BRASIL, 2018, s/p.)  
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Assim como orientado pela BNCC (BRASIL, 2017), o livro trouxe um foco significativo 

para as atividades de consciência fonológica e, em alguns momentos, remete a modelos das 

tradicionais/cartilhas e dos métodos de alfabetização. Por exemplo, a cada apresentação de uma 

letra, mostra um verso relacionando a letra e indicando o seu modelo de traçado (FIGURA 5). 

 

 Figura 5 – Atividade com a letra “É” 

 
                    Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 40). 

 

Na sequência de atividades sobre a letra ‘E’, a ênfase recai na reflexão sobre o som aberto 

e fechado que essa letra pode apresentar em diferentes palavras. Em uma das questões, 

apresenta o desenho e o nome de quatro crianças (Érico, Édson, Eliana e Eloá) e sugere a 

professora que pronuncie os nomes e os alunos batam palmas toda vez que a letra ‘E’ indique 

o som aberto como o de EVA. No livro do professor, são sinalizados como resposta correta os 

nomes acentuados, ÉRICO e ÉDSON. No entanto, na região onde a pesquisa foi realizada, o 

nome ELIANA, apesar de não ser acentuado, é pronunciado com o som aberto, assim como o 
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de EVA, apresentando uma contradição entre a realidade das crianças e a proposta do livro 

(Figura 6).  

 

Figura 6 – Atividade som da letra E 

 

 
          Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 41). 

.  

 

  

 

Nas orientações no manual do professor, há uma sinalização para o respeito às variantes 

regionais (variação sociolinguística), no entanto, a atividade da Figura 6, da forma como está 

organizada, não permite atender a essa demanda, a não ser que o professor considere a sua 

realidade e desconsidere as respostas do livro, marcadas como corretas. Esse é um dos pontos 
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de discussão sobre até que ponto o professor usaria sua autonomia para alterar a atividade 

proposta ou se consideraria o livro como um instrumento de poder e manteria a resposta do 

livro como correta (BITTENCOURT, 1997). 

Os livros didáticos, na sua maioria, são produzidos na região Sudeste, local em que a 

maioria das editoras está localizada. Região que tem uma variação linguística que não é a 

mesma para todo o País. Moramos em um País de muitas variações linguísticas. Este é um 

ponto que não é considerado na produção do LD e no momento da análise e escolha do livro 

didático.  

Apesar de o exemplo da Figura 6 não ser uma atividade de escrita, foco deste trabalho, 

trata-se de um conhecimento importante para a aquisição do SEA; por essa razão, trouxemos 

como modelo para enfatizar que a maior parte das atividades do eixo apropriação do SEA, 

apresentada no livro, são atividades de leitura e não de escrita. Outro aspecto que merece 

atenção é o fato de, nas primeiras unidades do livro, as atividades de escrita de palavras 

partirem das palavras mais simples, geralmente formadas por três letras, por exemplo: Ivo, 

Eva, avô, avó, rua, lua, uva, mãe, pão, chão, sendo umas monossílabas e outras dissílabas, mas 

num padrão não muito comum às crianças - vogal/consoante/vogal - sendo a primeira vogal 

considerada uma sílaba. Uma característica presente nos métodos de alfabetização.   

A partir da unidade 6 aparece a leitura de palavras dissílabas com quatro letras, no padrão 

mais comum de consoante/vogal (CV), e a sugestão de escrita de palavras a partir de várias 

sílabas misturadas apresentadas num quadro, e as sugestões de palavras para serem formadas, 

que aparecem no livro do professor (TRINCONI; BERTIN; MARCHEZI, 2017, p. 86), 

também são, na sua maioria, palavras de duas sílabas (Figura 7). 

Nesse aspecto, as pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999) já indicaram que as crianças 

que ainda não estavam alfabéticas descobriram e criavam hipóteses sobre a escrita e que uma 

dessas hipóteses, no período pré-silábico, é a de quantidade mínima de letras para que algo 

esteja escrito, para umas três letras, para outras quatro. Nesse momento, as crianças ainda estão 

considerando os aspectos intrafigurais, quando observam os aspectos internos das palavras 

(FERREIRO, 1993). Mais adiante, passam a considerar os aspectos interfigurais, quando 

começam a comparar a escrita de uma palavra com a outra, e nesse momento criam a hipótese 

de que a quantidade e a variedade de letras para que uma palavra possa ser lida precisam ser 

diferentes.   

Assim, se considerarmos que as atividades mencionadas anteriormente são 

desenvolvidas no início do ano letivo, quando muitas crianças ainda se encontram no nível pré-
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silábico, será confuso para elas aceitarem a escrita de palavras numa mesma atividade, como 

Ivo, Eva, avô, pois tendo a mesma quantidade de letras, não poderiam representar palavras 

diferentes. Além disso, ao usar sílabas misturadas para a construção de palavras, cria-se uma 

dificuldade para a reflexão das crianças pré-silábicas, já que consideram que algo escrito com 

menos de três letras não é possível de ser lido. 

 

Figura 7 – Atividade de formação de palavras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

                             Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 86). 

Na seção Pesquisa, geralmente há orientação para que as crianças pesquisem palavras 

que tenham a letra que está sendo estudada na unidade; e como atividade escrita, a professora 

deverá fazer uma lista destas palavras para que os alunos copiem. Observamos que a atividade 

é apenas de reprodução, não há uma situação em que os alunos precisem levantar hipóteses 

sobre quais e quantas letras usar, já que as palavras estão coladas no caderno e copiadas no 

quadro, pela professora. Esse tipo de atividade torna-se um pretexto de situação de escrita, 
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usando a lista como suporte, mas não está direcionada a um campo semântico específico. Ao 

contrário, o foco é apenas trabalhar a letra inicial. Podendo, por exemplo, na atividade de 

pesquisa de palavras iniciadas com a letra P (TRINCONI; BERTIN; MARCHEZI, 2017) 

aparecer as palavras, piolho, pegar, pintar, pular, pente, pipoca, poeira, ou seja, uma lista de 

quê? Não há uma função social numa atividade desse tipo.  

Os textos apresentados em cada unidade como apoio para as atividades de apropriação 

do SEA são curtos, como o recomendado, mas, na sua maioria, não são parlendas, cantigas, 

poemas que os alunos já conhecem e que fazem parte da cultura popular. Isso traz como 

consequência a pouca afinidade das crianças com o texto e não facilita a reflexão sobre a 

escrita, como é o caso dos textos que as crianças já sabem de cor.  

Sobre a produção de texto, a avaliação do Guia/PNLD on-line recomenda:  

  

Faz-se necessário ampliar as possibilidades de produção textual, valorizando mais a 

reflexão sobre as funções sociais dos gêneros propostos, assim como a percepção da 

adequação do registro à situação de produção, a fim de que o estudante perceba, desde 

os primeiros anos do Ensino Fundamental, que o estilo da escrita é variável (ora mais, 

ora menos formal) e que este deve adequar-se ao gênero textual em que a escrita se 

realiza (BRASIL, 2018, s/p).  
  

As produções sugeridas estão relacionadas ao gênero textual trabalhado na unidade, 

sendo cada unidade um gênero textual diferente, na maioria são produções coletivas. 

Concordamos com a avaliação do Guia/PNLD (BRASIL, 2018) nesse ponto, pois percebemos 

que a função social do texto não é explorada, e os textos que circulam na sociedade, 

praticamente, não aparecem no livro. Além disso, os textos apresentados como suporte são 

simples e não têm riqueza literária. Entendemos que mesmo em uma turma de alfabetização 

seja necessário trabalhar pequenos textos, pois estes são explorados para as atividades de 

apropriação do sistema alfabético, e isso não pode ser um limitador para que as crianças tenham 

acesso a textos que fazem parte dos contextos onde vivem (rótulos, notícias, panfletos, 

propagandas etc.) e de textos com riqueza literária (contos, fábulas, lendas etc.) para que 

possam servir de base para novas produções. Nesse contexto, Teberosky e Cardoso (1993, p. 

34) chamam-nos a atenção: “como a escrita não é uma especialidade escolar, propomos a evitar 

certas práticas ‘tipicamente escolares’. Em substituição sugerimos que se dê mais importância 

à utilização social adulta da língua escrita”. Para isso, torna-se necessário que os textos 

trabalhados em sala e as produções sugeridas façam parte de contextos de letramento.  

O tamanho dos textos foi um aspecto que os professores consideraram quando faziam a 

análise do livro. Preferiam textos menores, entendendo ser mais fácil trabalhar com os alunos. 
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Nesse sentido, percebemos que esta é uma discussão que precisa ser aprofundada nos 

momentos de AC e nas formações de professores, de forma que compreendam que os textos 

maiores e de boa qualidade possibilitam aos alunos a ampliação do vocabulário, apreensão da 

estrutura do texto, gosto literário, mesmo que sejam em atividades em que sejam lidos pelos 

professores. Apesar de, ainda, não estarem alfabéticos, se forem colocados em situações em 

que tenham contato com os textos, os alunos conseguem ir compreendendo a estrutura, o 

vocabulário e a função social dos mesmos, consolidando o processo de letramento (SOARES, 

2017b).  

Outro aspecto que nos chamou a atenção no livro foi o fato de ser ilustrado com desenhos, 

e não aparecer imagens reais (fotografias). Fotografias de crianças aparecem apenas na última 

unidade, quando apresentam fotos das crianças indígenas, com o propósito de trabalhar 

legendas. As imagens têm o propósito de aguçar a curiosidade das crianças, fazendo com que 

o livro seja mais atrativo. Quando essas imagens fazem parte do dia a dia dos alunos, como os 

rótulos, as brincadeiras, os animais, elas são despertadas para a atividade e para a exploração 

do que está sendo retratado, ao contrário, quando são apenas desenhos, não há o mesmo 

envolvimento.  

Por fim, o que percebemos é que o livro escolhido se assemelha muito com a estrutura 

das antigas cartilhas, com base em um método de alfabetização, no que se refere às atividades 

de leitura e escrita, especificamente aquelas de apresentação das letras do alfabeto, formação 

das palavras a partir das sílabas, e textos curtos com várias palavras iniciadas com a mesma 

letra, estas atividades aparecem em grande quantidade, indicando características do método 

sintético (FRADE, 2012); embora estas não venham  ser as melhores estratégias para ajudar as 

crianças a avançar na aquisição da escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). O que o 

diferencia dos métodos sintéticos é a ampliação dos gêneros textuais, as propostas de trabalho 

em grupo e oralidade.  

Diante disso, a concepção de alfabetização que aparece, na forma como o livro foi 

estruturado, indica pontos em comum com os métodos sintéticos de alfabetização (FRADE, 

2012), que dão ênfase para o trabalho a partir do simples para o complexo, com ênfase para o 

traçado das letras, partindo das vogais para as consoantes, da escrita de palavras pequenas para 

palavras maiores. Além disso, muitas das atividades propostas são de cópia de palavras, poucas 

são as de produção individual, por parte do aluno. Nesse sentido, Frade (2007, p. 1), ao 

descrever o método sintético, destaca que na história desse método “temos a eleição de 
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princípios organizativos diferenciados que privilegiam a decoração de sinais gráficos e as 

correspondências fonográficas”. Por essa razão, 

  
[...] embora as sílabas canônicas e frequentes no português sejam aquelas formadas 

de consoantes e vogais, várias cartilhas brasileiras centram o trabalho inicial nas 

vogais e seus encontros, como uma das condições para a sistematização posterior das 

sílabas (FRADE, 2007, p. 3).  

  

Vimos que apesar dos discursos da alfabetização na perspectiva do letramento 

(SOARES, 2017b), a estrutura do livro didático revela uma distância considerável dessa 

prática, demonstrando, em alguns momentos, proximidade com atividades das cartilhas e dos 

métodos de alfabetização (FRADE, 2012; MORTATTI, 2000).  

No próximo capítulo, apresentaremos as análises das aulas observadas e o perfil da 

professora alfabetizadora, numa tentativa de identificar a sua concepção de alfabetização e seus 

reflexos na prática pedagógica.  



106  

  

6 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PROFESSORA ALFABETIZADORA  

  

“[...] ser professor no século 

XXI pressupõe o assumir que o 

conhecimento e os alunos (as matérias-

primas que trabalham) se transformam a 

uma velocidade maior à que estávamos 

habituados e que, para se continuar a dar 

uma resposta adequada ao direito de 

aprender dos alunos, teremos que fazer 

um esforço redobrado para continuar a 

aprender.”   
  

Carlos Marcelo Garcia (2009, p. 7)  

  

Neste capítulo, apresentaremos o relato e a reflexão sobre a prática pedagógica da 

professora, considerando os aspectos de como organiza a aula, os conteúdos de escrita que 

foram trabalhados, bem como os aspectos metodológicos do desenvolvimento da aula para 

analisar sua concepção de alfabetização.  

   

6.1 A professora alfabetizadora  

  

Das quatro professoras entrevistadas, apenas Liz aceitou abrir as portas da sala de aula 

para a observação da pesquisadora; as demais não se sentiram seguras para isso. Nessa escola, 

a professora da turma é responsável por trabalhar todas as disciplinas; por essa razão, 

combinamos de fazer a observação no dia em que fossem realizadas aulas de Língua 

Portuguesa.  

Liz tem formação em Pedagogia e História, atualmente está fazendo pós-graduação Lato 

sensu em Alfabetização e Letramento. Possui trinta e um anos de docência, sendo 15 anos em 

classes de alfabetização. O vasto tempo de docência lhe possibilitou participar de várias 

escolhas de livro didático e de muitos cursos de formação continuada tendo como objeto de 

estudo a alfabetização, entre eles o PROFA e o PROLETRAMENTO. Justificou que não 

participou do PACTO/PNAIC porque, no período, estava na gestão de uma escola e o critério 

para a participação nestes cursos era estar atuando na docência do 1º ao 3º ano do Ensino 

Fundamental. Essa experiência de docência e formação continuada em alfabetização faz com 

que demonstre segurança na sua função de alfabetizar e se orgulha de, no mês de setembro, ter 

os alunos, que estão nesta turma desde o início do ano, alfabéticos e escrevendo com letra 

cursiva.  
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Destacamos que experiência e formação são duas características marcantes da prática 

pedagógica do professor: é a prática e a teoria, imbricados no contexto da sala de aula. Esses 

dois pontos referem-se a conhecimentos que o professor traz, oriundos da sua vida pessoal, 

social, acadêmica e profissional, ou seja, está relacionado ao contexto histórico-social em que 

esteve e está inserido. Nesse sentido, acreditamos que  

  

O professor estrutura, ao longo do processo de construção de seu percurso 

profissional, o espaço pedagógico que expressa o saber do seu ofício, criado no 

contexto de sua trajetória e que resulta de uma pluralidade de saberes: os saberes 

relativos às ciências da educação e das ideias pedagógicas, os saberes curriculares, 

relativos à seleção dos conhecimentos acadêmicos ligados ao ensino e os saberes da 

experiência, oriundos da sua prática profissional, construídos individualmente ou na 

socialização do seu trabalho (VEIGA, 2007, p. 36).  

  

Esses saberes são o que deu a segurança a Liz de fazer as escolhas dos conteúdos e das 

estratégias metodológicas para o planejamento das suas aulas. Afinal, são trinta e um anos de 

docência. A docência se faz e refaz com esses saberes (ciências da educação e das ideias 

pedagógicas, saberes curriculares, saberes da experiência), mais os saberes que são construídos 

no dia a dia da própria docência, na troca com os alunos e com os demais profissionais da 

escola e na reflexão sobre sua prática.   

É possível que Liz, estando próxima de se aposentar, tenha vivenciado experiências na 

sua escolarização de uma formação rígida, pertencente aos modelos de educação dos 

paradigmas conservadores (BEHRENS, 2011). No entanto, na sua formação acadêmica 

(Pedagogia e História), sendo mais recente (2006 e 2013), pode ter vivenciado experiências 

mais próximas dos paradigmas emergentes (BEHRENS, 2011). Essas diferentes experiências 

refletiram na sua prática pedagógica de forma que ela transitava pelos dois paradigmas, assim 

como veremos nos relatos a seguir e nas análises das aulas.  

Liz tinha uma postura firme e rígida, não havia bagunça e desordem na turma. Os alunos 

seguiam com rigor o que era determinado, e aqueles que tentavam driblar as regras, eram logo 

corrigidos pelos demais colegas e por ela. Organizava e planejava suas aulas com muita leitura, 

não aceitava que os alunos conversassem nesse momento e exigia que todos lessem, com 

exceção de duas alunas, uma que ainda se encontrava na hipótese de escrita silábica-alfabética 

e outra silábica com valor. Diante de um aluno que reclamava, pois achou o texto do livro de 

literatura extenso, Liz respondeu: “Eu não quero saber se é muita coisa. Você não tá com 

vontade de ler, mas tem que ler. Você sabe ler. Tem que ler. Agora é hora de quê?” (LIZ, 2018 

– ANOTAÇÕES DO DIÁRIO DE CAMPO).  
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O aluno retornou à leitura e a aula seguiu. Apesar dessa postura rígida em alguns 

momentos, Liz se mostrava flexível em outros, quando sabia que o aluno ainda não tinha a 

condição de fazer o que foi solicitado. Ao orientar o preenchimento do próprio nome no 

cabeçalho, flexibilizava dizendo: “Depois coloca o nome de vocês. Quem sabe, coloca cursiva, 

quem não sabe, não tem problema, coloca bastão” (LIZ, 2018 – ANOTAÇÕES DO DIÁRIO 

DE CAMPO).  

Uma questão que nos chamou a atenção foi que Liz era muito comunicativa com as 

crianças, falava o tempo todo, e nos momentos de atividade, repetia as questões e as respostas 

várias vezes. Nesse processo de repetir, chegava a pronunciar as palavras, compassadamente, 

na tentativa de que percebessem o som e identificassem como se escreve. E sempre caminhava 

pela sala no momento em que as crianças estavam escrevendo para acompanhar se estavam 

escrevendo ‘correto’ ou com dificuldade e fazia a intervenção necessária.  

Liz era muito atenciosa com as crianças que apresentavam dificuldade e construiu um 

combinado com os alunos para valorizar os avanços dos colegas. Assim, no momento que um 

aluno superava uma dificuldade que era percebida por todos, a turma aplaudia, valorizando o 

avanço conquistado. Vimos isso em vários momentos. Quando estava trabalhando uma lista de 

palavras de um texto lido, solicitou que um aluno falasse como se escreve CARACOL. O aluno 

soletrou as letras, mas não falou o ‘L’ final. Liz pronunciou a palavra novamente e colocou 

ênfase da sílaba final e a criança não identificou o que estava faltando. Então, ela perguntou 

para a turma e eles responderam ‘L’. Ainda assim, ela valorizou o que ele conseguiu responder 

e comentou com a turma: “Enzo foi muito bem, foi ou não, gente?” (LIZ, 2018 – ANOTAÇÕES 

DO DIÁRIO DE CAMPO), recebendo a resposta “Siiimmmm” [Batem palmas] (TURMA DO 

1º ano, 2018 – ANOTAÇÕES DO DIÁRIO DE CAMPO)  

Dessa forma, entendemos que a professora se aproximava dos alunos, valorizando os 

avanços e ganhando a confiança dos mesmos.  

 

6.1.1 As aulas de Liz  

  

Para análise das aulas, adotamos o paradigma indiciário como método de análise a fim 

de apresentar os sinais e pistas relacionadas à concepção de alfabetização que fundamenta a 

prática de Liz.  
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A sala onde as aulas aconteciam era pequena e comprida, com um banheiro ao fundo, do 

mesmo lado do quadro branco62. É composta de várias mesinhas com quatro cadeiras e as 

paredes são decoradas com o alfabeto ilustrado, calendário e cartaz de aniversariantes. O fato 

de a sala ser estreita e comprida e tendo muitas mesinhas, dificultava atividades em círculos, 

rodinhas de conversa ou atividades que precisassem de mais mobilidade. Além disso, no 

momento que a Liz estava no quadro, alguns alunos ficavam de costas, por conta da disposição 

das mesas de quatro lugares.  

As aulas ministradas por Liz seguiam uma rotina de forma que os alunos ao chegarem na 

sala já sabiam o que fazer. Primeiro, ela chegava cedo e já distribuía, nas mesas, um livro de 

literatura para cada aluno. À proporção que iam chegando, sentavam nos seus lugares e 

começavam a ler. Depois de um tempo em que todos já haviam chegado, ela dialogava com as 

crianças sobre o que leram, qual o título da história, quem eram os personagens. A cada dia, 

ela selecionava crianças diferentes, de forma que todos fossem contemplados na semana. Após 

esse momento, convidava-os para fazer a oração. Vários alunos se ofereciam para fazer isso e 

Liz escolhia um a cada dia. Faziam uma oração espontânea, pedindo bênçãos para as famílias 

e funcionários da escola e depois oravam o “Pai Nosso”. No próximo momento, recolhia a 

atividade de casa que encaminhava todos os dias. A correção dessa atividade, Liz fazia de 

forma individual e sem a participação do aluno. Logo após, escrevia, de letra cursiva, o 

cabeçalho no quadro para que os alunos escrevessem no caderno e/ou na atividade que seria 

encaminhada.  

O próximo momento da rotina era a apresentação do conteúdo a ser trabalhado por meio 

da atividade realizada. Geralmente, entregava a atividade para as crianças, pedia que lessem e, 

em seguida, iniciava um diálogo sobre qual conteúdo aquela atividade contemplava. Liz fazia 

várias perguntas aos alunos e eles respondiam a partir do que leram ou dos conhecimentos 

prévios que possuíam. Explicava o conteúdo e os alunos eram orientados a responder a 

atividade. No momento de responder, Liz lia a questão e buscava a resposta oral dos alunos. 

Em seguida, ajustava a resposta ao que considerava correta e escrevia no quadro para que eles 

copiassem na folha ou no caderno. Enquanto escreviam, circulava entre as mesas para observar 

como as crianças estavam respondendo, corrigindo se houvesse ‘erro’.  

 

 

62 A escola funciona em uma casa alugada. E as salas de aulas são os quartos da casa. Essa casa foi alugada porque 

as duas escolas que têm no bairro não comportaram a demanda de alunos, sendo necessária a construção de uma 

nova escola, para atender à demanda de alunos que estão nesse espaço inadequado.  



110  

  

Das aulas observadas (APÊNDICE F), a maioria os conteúdos trabalhados foram: leitura, 

escrita e produção textual (Quadro 14). Nesses eixos, as atividades de escrita, da forma como 

Liz conduzia, sempre possibilitavam a reflexão fonológica, visto que enfatizava a repetição da 

palavra e solicitava que os alunos observassem a articulação da boca no momento da pronúncia. 

Isso nos deu pistas para refletir sobre a maneira como pensava, organizava e refletia sobre a 

alfabetização, o que indicou que ela caminhava, em muitos momentos, na perspectiva dos 

métodos sintéticos. Conduzindo as aulas dessa forma, não possibilitava a escrita espontânea, 

defendida por Ferreiro e Teberosky (1999), pois os alunos escreviam no caderno o que 

reproduziam da escrita feita por Liz, no quadro branco. 

 

 

Quadro 14 – Observações das aulas 

 

Nº  
Data das 

aulas  

 

Rotina e Conteúdo da aula  

 

 

01 

 

 

23/08 

Leitura de deleite63  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura da história ‘Sueli e as flores’  

Atividade de escrita e interpretação de texto  

 

 
 

 

02 

 
 

 

 

30/08 

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Atividade sobre medida de peso  

Palestra sobre a Chikungunya 

Leitura do convite: “Lançamento de um livro”  

Interpretação de texto  

Produção de texto coletivo: convite para um lanche da tarde  

 

 

 

03 

 

 

 

13/09 

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura do poema “Leilão de Jardim” (Cecília Meireles) 

Interpretação oral  

Localização, no poema, de palavras com sílabas complexas  

Escrita de palavras com sílabas complexas  

 

 

63 “Leitura para deleite: leitura de textos literários, com conversas sobre o texto lido, incluindo algumas obras de 

literatura infantil, com o intuito de evidenciar a importância desse tipo de atividade”. (BRASIL, 2012a, p. 32). 

Esta é uma estratégia de leitura usada por Liz no início das aulas, o que indica um aprendizado dos cursos de 

formação continuada que já participara, como exemplo: Proletramento. A leitura era realizada pelos alunos, visto 

que já estavam no nível alfabético. Uma maneira de fortalecer o aprendizado da leitura. Os livros faziam parte do 

acervo de Liz.  
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04  19/09  Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura de imagens sequenciadas  

Produção de texto a partir das imagens  

 

 
 

 

05  

 

 
 

28/09 

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura de texto informativo “O que é um brinquedo”  

Interpretação do texto 

Atividade de escrita da letra inicial de palavras do texto  

 

06 

 

04/10 

Oração  

Reconto da história “Os três porquinhos” e “Chapeuzinho vermelho” 

Produção de texto a partir de uma tirinha em quadrinhos.  

07 10/10 Reconto oral  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2018).  

  

De acordo com Liz, nesse momento do ano letivo (setembro/2018), estando as crianças 

alfabéticas, isto é, já tinham construído os conhecimentos referentes às propriedades do SEA 

(MORAIS, 2004; MORAIS; LEAL; ALBUQUERQUE, 2010), o foco estava direcionado para 

que os alunos desenvolvessem as competências de pontuar, isto é, aprender o valor das marcas 

- acentos e pontuação - que são necessárias na escrita (MORAIS, 2004; MORAIS; LEAL; 

ALBUQUERQUE, 2010).  e organizar as ideias na estruturação do texto, além disso, 

mencionou que ensina primeiro a ler para depois escrever. “As crianças já estão alfabéticas, 

por isso agora, vou intensificar a produção de texto e trabalhar pontuação” (LIZ, 2018 - 

ENTREVISTA).  

Esse pensamento e organização do planejamento das aulas nos deram indícios de que a 

alfabetização deve acontecer a partir das atividades mais simples para as mais complexas, 

característica dos métodos sintéticos de alfabetizar (FRADE, 2007): “[...] eu trabalho no início 

lista, mas aprendeu o alfabeto, as palavras, eu já parto pro texto, pra interpretação” (LIZ, 2018 

- ENTREVISTA).  

Esse posicionamento é confirmado por Morais nestes termos:  

  

Tendemos a encontrar, ainda, um amplo emprego de métodos tradicionais (sobretudo 

o silábico), casado com práticas de leitura e produção de textos que, de fato, não eram 

realizadas há algumas décadas, mas que assumem ainda um claro formato ‘escolar’ 

(2006, p. 4, grifo do autor).  
  

Apesar disso, ao ser perguntada se a sua prática pedagógica está fundamentada em algum 

método de alfabetização, respondeu que é diversificada que gostava da abordagem 
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construtivista, por isso trabalhava com textos desde o início do ano: “Diversificado, mas gosto 

mais do construtivismo, das hipóteses de escrita. [Trabalho] A partir do que o aluno já vem. A 

gente não tem uma receita. Trabalho com o texto e depois com as palavras e as letras. Não 

gosto muito do ba, be, bi, bo, bu” (LIZ, 2018 - ENTREVISTA).  

Foi possível observar uma contradição na fala de Liz, ora dizia que começava pela letra, 

alfabeto, ora começava pelo texto. Percebemos que apesar da grande experiência como 

alfabetizadora e dos cursos de formação frequentados, fundamentados no processo 

construtivista (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), pareceu que ainda havia equívocos para 

definir a sua concepção de alfabetização. Associava o construtivismo apenas ao trabalho com 

texto e às hipóteses de escrita, usando estas apenas como diagnóstico e usando o texto para as 

atividades de leitura, quando os alunos, ainda, não estão alfabéticos. Nesse contexto, 

percebemos que os saberes pedagógicos de Liz estavam pautados mais na sua experiência, que 

nos saberes oriundos dos conhecimentos teóricos adquiridos nos cursos de formação 

continuada.  

Outro aspecto observado, que nos chamou atenção, e que nos deu pistas sobre a sua 

concepção de alfabetização, foi um fato ocorrido na última aula observada. Uma aluna, para 

escrever uma frase ditada por Liz num momento de produção textual, retirou da bolsa uma 

cartela com as famílias das sílabas complexas, consultou a sílaba e retornou à escrita. No 

momento da entrevista, comentamos o fato ocorrido com Liz, tentando identificar se trabalhava 

com as famílias silábicas, mas ela não confirmou que usava esse método no dia a dia das aulas, 

apenas justificou que deixava a cartela com os alunos para apoio, o que se relacionava com os 

dados que também foram encontrados nas pesquisas de Morais (2006). Em alguns momentos, 

dependendo da maneira como é utilizado nas aulas, este material pode ser útil ao aprendizado 

do SEA. Esta aluna já tinha construído a estrutura básica sobre o sistema de escrita, mas, naquele 

instante, precisou recorrer às famílias silábicas para organizar seu pensamento e realizar sua 

escrita, considerando que as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e 

vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), diferente do padrão CV 

(consoante/vogal), e todas as sílabas do português contêm, pelo menos, uma vogal (MORAIS, 

2004; MORAIS; LEAL; ALBUQUERQUE, 2010). Tal situação indica um conflito cognitivo 

no momento da aquisição do SEA.  

Ao ser questionada sobre as atividades adequadas ao processo de alfabetização (SEA) Liz 

cita: “[...] listas dentro do mesmo campo semântico, textos de memória, autoditado, 
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cruzadinhas, atividades de desafios, leitura em voz alta todos os dias e textos coletivos” (LIZ, 

2018 - ENTREVISTA).   

A diversidade de atividades sugeridas sinalizou que ela buscava meios diferentes, além 

do LD, para encontrar atividades que fossem adequadas aos alunos na alfabetização. Justificou 

que “o livro é um auxiliar. Um recurso que é um algo a mais. Não é o principal” (LIZ, 2018 - 

ENTREVISTA). Além disso, ressaltou que o livro que estava sendo usado não contemplava 

todas essas atividades, por isso usava fora da sequência, começava pelo final, onde há mais 

textos. O momento do ano letivo que mais trabalha com o LD é “desde o início, mas não na 

sequência. Primeira quinzena eu faço o diagnóstico, e depois pego as parlendas, quadrinhas” 

(LIZ, 2018 - ENTREVISTA). 

 Durante o período das observações, o LD foi usado apenas na segunda aula observada. 

As atividades, no geral, eram xerocopiadas, tiradas da internet e de outros livros didáticos. A 

justificativa pelo pouco uso estava pautada no fato de o livro não contemplar as atividades que 

desejava; mas em outro momento, justificou que não é um instrumento fácil de trabalhar:  

  
Assim, uma das coisas que trava no início em relação ao livro didático é que os 

meninos chegam da Educação Infantil sem conhecer o alfabeto, né! Coisas assim sem 

conhecer nenhum tipo de letra e o livro é todo baseado em perguntas e respostas, fica 

difícil. O professor tem que sempre ficar fazendo a leitura, tá sempre direcionando pra 

os meninos para conseguirem acompanhar o livro. Mas eu também já vejo que eles 

têm outras vantagens, os textos, as quadrinhas, né! (LIZ, 2018 - ENTREVISTA). 

  

A forma como se relacionava com o livro diferia dos resultados encontrados na pesquisa 

de Teixeira (2009). Na sua pesquisa, Teixeira relatou que o livro era visto como organizador 

do trabalho pedagógico e que, por isso, foi considerado um instrumento importante na prática 

pedagógica da professora entrevistada, já que a mesma valorizou a sequência dos conteúdos e 

o utilizou não só nas atividades em sala, como também nas atividades de casa exercendo, com 

ênfase, a função referencial, mencionada por Choppin (2004). Já na prática pedagógica de Liz, 

o livro parecia não exercer essa influência, visto que, nas aulas observadas, foi usado apenas 

uma vez. Nesse contexto, percebemos que Liz, como disse anteriormente, via o livro apenas 

como um “algo a mais”, não como o direcionador da prática pedagógica.  

A seguir, apresentaremos as aulas de Liz, momento em que queríamos conhecer suas 

estratégias para uso do livro didático e sua concepção da alfabetização. Sendo assim, 

consideramos: I) as aulas de escrita com o livro didático adotado na escola; II) com o conteúdo 

da escrita; e III) outros conteúdos para aula de escrita. 
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 I)  Aula de escrita com o livro didático adotado na escola  

  

Durante a pesquisa, o LD foi usado por Liz em apenas uma aula que iniciou como todas 

as outras, seguindo a rotina de leitura dos livros de literatura, oração, escrita do cabeçalho. Em 

seguida, justificou que faria uma alteração no planejamento, pois estava previsto um vídeo, 

mas não seria possível a exibição porque teria uma palestra do pessoal da Secretaria de Saúde 

sobre a Chikungunya. Assim, entregou uma atividade de Matemática sobre ‘Medidas de peso’, 

conversou com os alunos sobre os produtos que apareciam na atividade, solicitando que 

identificassem e pintassem quais eram comprados no peso. Esse conteúdo já havia sido 

trabalhado anteriormente, e os alunos não tiveram dificuldade na identificação.   

Após a atividade de Matemática, encaminhou os alunos ao pátio da escola para que, 

juntamente com as demais turmas, assistissem à palestra sobre a Chikungunya. A palestra durou 

aproximadamente trinta minutos e aconteceu por meio da roda de conversa, de forma que 

tiveram a oportunidade de interagir, fazendo perguntas ou relatando experiências. Ao final, 

apresentaram uma réplica do mosquito Aedes aegypti e cantaram uma paródia sobre o tema. 

Na sequência, as crianças retornaram para a sala de aula.  

Em sala, Liz conversou com os alunos sobre o tema, relatou sua experiência quando 

teve Chikungunya, e as crianças relataram algumas situações sobre o lixo no bairro e sobre os 

cuidados necessários para evitar o aparecimento do mosquito.   

Liz seguiu encaminhando a próxima atividade, entregou os livros aos alunos, solicitou 

que abrissem na página indicada, lessem o quadro verde (Figura 8) e dissessem qual tipo de 

texto estava ali. Alguns alunos identificaram que era um convite. Tal situação demonstrou que 

os alunos já tinham conhecimento sobre este gênero textual. Então, Liz começou a explorar a 

função e as características desse gênero. No momento em que um aluno comentou que já havia 

recebido um convite de aniversário, aproveitou para explorar a função social do convite e as 

suas características a partir das perguntas direcionadas por ela.   
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 Figura 8 – Atividade: interpretação e produção de convite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Trinconi, Bertin, Marchezi (2017, p. 114 – Aula 2). 

 

No momento seguinte, voltou a atenção ao texto sobre o convite apresentado no LD, 

solicitou que os alunos fizessem a leitura e a interpretação. As questões da atividade de 

interpretação solicitavam as características (Quadro 15) do convite: para quem? Qual o evento? 

Onde seria realizado? Como podia ser entregue? Num segundo momento, as crianças 

realizaram a atividade sugerida no LD que era a produção escrita de um convite.  

Liz optou por realizar a produção escrita do convite de forma coletiva, sendo ela a 

escriba, apenas alterou a forma como a atividade estava encaminhada no livro. A proposta do 

LD era responder as questões que direcionavam a escrita do convite para um evento da escola. 

Liz decidiu que seria melhor começar fazendo as perguntas oralmente e ela mesma escreveria 

as respostas no quadro, já estruturando em forma de texto. Fazia as perguntas aos alunos e, a 

partir das respostas, direcionadas por ela, foi organizando o texto e escrevendo no quadro.  

Observamos que a forma como conduziu esse momento inicial, a aula estava centrada 

na professora. Apesar disso, trabalhou todas as características do gênero, além de explorar as 

questões de escrita das palavras e elementos de coesão do texto, focando nos pronomes para 

substituir o nome evitando a repetição de palavras e a pontuação. O desenvolvimento da aula 

para a escrita do convite aconteceu da seguinte forma:  

 

[...] Liz: Saltamos uma linha, no meio da linha. Olha só, nós temos uma margem aqui e outra lá. Nós 

vamos escrever no meio da linha a palavra convite, depois que a gente escreve convite a gente salta 

mais uma linha?  
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Alunos: Sim.  

Liz: Nós vamos saltar mais uma linha e vamos dizer aqui o motivo do convite. O que vai acontecer 

na casa de Vitória?   

Alunos: Lanche.  

Liz: Que horas?  

Alunos: Quatro.  

Liz: Às dezesseis horas. Vamos colocar aqui o tema do convite. O tema do convite é lanche da tarde. 

Como escreve a palavra lanche? Os alunos respondem L A N e depois CHE.  

Liz: Lanche da tarde. Como escreve tarde (ênfase no TAR)? Olhem pra mim. TAR como se escreve 

tar?   

Um aluno responde T- A - R.   

Liz: Isso, TARDE.  Olha aqui Gustavo, você costuma fazer sem observar. Se ficar errado eu vou 

apagar. Olha, esse lanche vai ser aonde?  

Alunos: Na casa de Vitória.  

Liz: Vamos saltar outra linha? Como é que nós vamos falar?  

Aluna: Vitória.  

Liz: Nós já vamos começar falando, Vitória, ou nós vamos chamar de colega.  

Aluna: Colega.  

Liz: Então afastado da margem, aqui não é a margem?  

Alunos: Sim.  

Liz: Vocês colocam um dedinho, eu coloco a minha mão, porque minha folha é maior que a de 

vocês. E marco com o piloto.   

Liz: A colega Vitória, como é que escreve o nome dela mesmo? 

Aluno: Ve.  

Liz: V E?   

Alunos: V I T Ó R I A.  

Liz: Que mais?  

Aluna: convidou a gente.  

Liz: Convida.  

Aluna: Para uma festa. 

Liz:  É para uma festa?  

Alunos: Lanche da tarde.  

Liz: Ela está convidando quem?  

Alunos: Os colegas.  

Liz: Os colegas, para o quê?  

Alunos: O lanche da tarde.  

Liz: Para UM lanche da tarde. Cheguei aqui não deu, passo para a outra linha encostado na margem. 

Eu não posso vir para a mesma direção do ponto. Estão entendendo?  

Alunos: Sim.  

Liz: Repete o que já foi escrito. A colega Vitória convida os amigos para um lanche. 

Liz: Não precisa colocar o lanche não. Vai ser onde?  

Alunos: Na casa de Vitória.  

Liz: Um lanche em sua?  

Alunos: Casa.  

Liz: Tá, ponto parágrafo, parei. Aí ela já falou: A colega Vitória convida os colegas, ou, para a gente 

não repetir a palavra colega, porque nós já repetimos duas vezes aqui, já?   

Alunos: Sim.  

Liz: A gente pode substituir essa palavra colega por.  

Aluna: Vitória.  

Liz: Vitória já tem. Que outra maneira carinhosa.  

Aluna: Coleguinha.  

Liz: Coleguinha!? Não poderia trocar coleguinha, colega. Vitória é colega, mas ela também é o que 

da gente?  

Alunos: Amiga.  

Liz: Amiga. Pronto. Então no lugar de colega eu coloco amiga. A amiga Vitória convida os colegas. 

Agora nós vamos ter que botar o dia e a hora. É ou não?  
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Alunos: Sim (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 2)  

  

Foi possível observar que Liz trabalhou os elementos de substituição do nome (colega 

por amiga), mas em outro momento, quando os alunos repetiram o nome da colega Vitória, na 

frase “A amiga Vitória convida os amigos para um lanche na casa de Vitória”, Liz ditou a frase 

que deveriam escrever, já fazendo a substituição de “casa de Vitoria” por “sua casa”, sem 

sinalizar o porquê dessa substituição. Seria interessante aproveitar o momento para mostrar as 

várias possibilidades de substituir o nome (substantivo) pelo pronome, o que havia acontecido 

anteriormente na substituição de Vitória por amiga, para que esse conteúdo (pronome) fosse 

sendo sistematizado e aprendido no contexto das produções, mesmo sem essa nomenclatura 

gramatical.  

Liz: Se eu não colocar o dia e a hora, eu vou saber quando é?  

Alunos: Não.  
Liz: O dia e a hora é muito importante, né para poder a gente ficar informada e 

comparecer no local da festa ou no local do lanche. Aí a gente coloca aqui, ó, embaixo, 

HORÁRIO. Como é que escreve horário?  
Alunos: O R.  

Liz: Êpa! Como é que escreve a palavra horário?  
Alunos: O.  
Liz: É com O mesmo?  

Aluna: HO.  
Liz: Ahh! Na mesma direção. Eu posso até saltar uma linha e colocar aqui embaixo.  

Liz: HO o que mais? Como é que escreve horário, gente?!  

Alunos: HORARIO.  
Liz: Qual é o horário?  

Alunos: 16  
Liz: Às 16 horas. 16 horas é que horas?  
Aluno: 16.  

Liz: Que horas nós falamos aqui? Olha, 13 horas é que horas? Silêncio.  
Liz: 13 é uma, 14? duas. 15, três e 16, quatro. Às 16 será as quatro horas da tarde.  
Pra a gente ficar sabendo melhor. Às quatro horas da tarde no domingo? Escreve domingo.  

Liz: Pronto, será que com isso eu já estou com o convite pronto?  
Alunos: Sim.  
Liz: Sim (Reler o convite). Pronto 

Alguns. alunos falam que terminou.  
Liz: Gente, aqui está faltando uma coisa. O nome da cidade, eu esqueci de colocar o nome 

da cidade.  

Aluno: Tia, tem que ter o número.   
Liz: Tem que ter o número da casa, tem que ter a rua, o endereço. Então vamos lá. Rua, 

vamos colocar. Qual a rua de sua casa Vitória?  
Vitória: Rua Canadá.  
Liz: Rua Canadá, número? 

Aluna: 568.  
Liz: Número quinhentos e sessenta e oito. Bairro? Liberdade 1 e a cidade é?  
Aluno: Teixeira de Freitas.  
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Liz: Gente, que coisa maravilhosa! Lembraram do endereço, lembraram de tudo [...] 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 2). 

  

CONVITE  

Lanche da tarde.  

A amiga Vitória convida os colegas para um lanche da tarde em sua casa.  

Horário: 4 horas da tarde de domingo.  

Local: Rua Canadá, 528, Liberdade 1 – Teixeira de Freitas.  

  

Produção coletiva (agosto, 2018) (Aula 2)  

  

O LD, nas orientações ao professor, sugeria que o texto fosse produzido coletivamente, 

mas indicando que seria a primeira versão, visto que o ideal seria escrever como os alunos 

estavam sugerindo e só no momento da revisão, para a construção da versão final, faria a 

reflexão sobre as alterações necessárias na escrita.   

Liz já fazia as correções dos elementos coesivos no mesmo instante em que os alunos 

falavam e escreviam as palavras de maneira correta. Não houve necessidade de correção para 

uma segunda versão. Essa estratégia de Liz foi usada na maioria das aulas observadas. Isso 

revelou que os conteúdos da PP (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013) que tratam da ‘revisão e 

reelaboração da própria escrita, com critérios adequados aos objetivos, ao destinatário, e ao 

contexto de circulação previsto’, não estavam sendo introduzidos e trabalhados nessa turma. 

Ou já tinham sido introduzidos (I) e, com aquela atividade, estavam sendo aprofundados (A)? 

Não encontramos pistas para analisar tal situação. Ficaram evidentes algumas características 

do convite: a estética do texto – margem e espaço entre linhas para a escrita; a preocupação 

com a ortografia; apresentou as informações sobre data, local, horário e tema; usou uma 

linguagem simples, mas não houve uma motivação para garantir a presença de todos. Com a 

produção coletiva construída oralmente, e tendo Liz como a escriba, não apareceu com mais 

evidência o nível de construção escrita de cada aluno, visto que nem sempre é possível que 

todos falem. A escrita do convite no caderno se constituiu como a finalização da atividade.  

  

II) Aula de escrita  

  

Em três aulas, o conteúdo centrava-se na aquisição do sistema de escrita alfabética (SEA).  

Quando cheguei à sala, (Aula 1), Liz já tinha espalhado livros de literatura nas mesas dos alunos. 
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À proporção que iam chegando, já sentavam, abriam o livro e iniciavam a leitura, enquanto os 

outros chegavam aos poucos. Liz ia cumprimentando cada um que chegava e orientando onde 

deveriam sentar. Após uns vinte minutos, começou a conversa com os alunos: foi perguntando 

qual o título da história para cada aluno e confirmando se a criança havia lido corretamente, 

quando não conseguia entender o que a criança havia dito, solicitava que lesse novamente e 

parabenizava o acerto.  

No segundo momento da aula, convidou os alunos para fazerem a oração coletiva e 

recolheu a atividade de casa. Logo após, convidou para que ficassem de pé para ensaiar uma 

música que seria cantada numa festividade da escola.  

Na sequência, entregou uma atividade de leitura e interpretação (Figura 9) para que os 

alunos preenchessem o cabeçalho com letra cursiva e lessem o texto.  

 

Figura 9 - Atividade de escrita da aula 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividade xerocada. Imagem do arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

[...] Liz: Eu vou começar a leitura. Quem vai começar a leitura? Os outros ficam olhando para a 

folha para acompanhar.  

Liz: Vire para o seu texto. Quem vai começar a leitura é Vitória. Vai Vitória. Aluna inicia a 

leitura.  

Liz: Não, eu não ouvi. Aluna lê novamente.  
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Liz: Ah! Muito bem, “Sueli e as flores”. Tem um nome pequenininho embaixo. É a autora do texto.  

Liz: Que letra é essa? Opa, é o I. Que nome é? I...  

Aluna: Isabel. 

Uma aluna começa a ler. E nas sílabas complexas a professora ajuda.  

Liz: Isaque, eu vou mandar você ler pra ver se vai acompanhar.  

Liz: Eles estão começando ler cursiva agora. Depois que a gente voltou (recesso), por isso que estão 

assim.  

Liz: Agora vamos ler todos juntos. Se eu pegar algum sem abrir a boca, ai ai!!  

Liz: Presta atenção! Vamos ler desde o início do texto.   

As crianças começam a ler.  

Liz: Agora vamos lê aqui embaixo. Como é o nome dela?   

Todos leem.  

Liz: Aqui tem um ponto. Onde tem um ponto a gente para.  

A professora mostra onde devem continuar e continuam lendo pausadamente, junto com a 

professora.  

A cada parágrafo Liz para e faz questionamentos sobre o que foi lido (interpretação) [...] (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2018 - Aula 1)  

  

Após a leitura individual, Liz solicitou que lessem em voz alta64, indicando qual aluno 

leria cada parte. Alguns deles apresentaram dificuldades, pois o texto estava escrito com letra 

cursiva. Apesar dessa dificuldade, entendemos que a turma já estava avançada, já havia 

construído as propriedades do SEA (MORAIS, 2004; MORAIS; LEAL; ALBUQUERQUE, 

2010), já entendia o que as letras representam e como criam essas representações (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999), considerando que no mês de agosto, a maioria dos alunos estava 

alfabético, escrevendo e lendo letra cursiva, enquanto nas demais turmas da escola, os alunos 

ainda não estavam neste nível de escrita.  

Depois da leitura feita, passaram à interpretação do texto. Foram três questões simples e 

com respostas diretas, não oferecendo desafios para os alunos. Os desafios propostos eram 

apenas as escritas de algumas palavras, principalmente as sílabas complexas (SEA).  

[...] Liz: Esse texto tem título?  

Alunos: Sim. 

Liz: Qual é?  

Alunos: Sueli e as flores.  

Liz: Isso. Escreve na linha aqui embaixo. Eu quero com a letra cursiva.  

Liz mostra, no quadro, o modelo de dois tipos de S e f.  

Os alunos escrevem e alguns têm dificuldades de adequar a letra na linha tripla com estrela. Liz vai 

passando na mesa para acompanhar o que as crianças estão fazendo.  

Liz: Gente, eu já falei para vocês, minha letra é grande porque o quadro, que é o meu caderno, é 

grande. Vocês podem fazer pequenininho.  

 

 

64 Leitura “feita em voz alta pela professora é essencial para criar entendimento, facilitar trocas entre os alunos e 

provocar reflexões. A professora que lê para a turma ‘acorda’ as histórias que dormem nos livros”. (CARVALHO, 

2010, p. 16, grifo da autora). A leitura em voz alta permite a troca de ideias. Uma postura recomendável na prática 

de um professor que trabalha com leitores iniciantes, pois favorece a troca de visões de mundo, o contato com a 

norma padrão e as diferenças entre a linguagem escrita e falada. O professor se apresenta como modelo de leitor 

(BRASIL, 2016).  
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Liz: Leiam a questão número 2.  

Os alunos começam a ler e Liz vem acompanhar um aluno que está fazendo com a letra muito grande 

e solicita para fazer menor. Ela vai e mostra na folha onde deve ser feito.  

Liz escreve a frase no quadro.  

Liz: Leia, de novo....  

Eles leem.  

Liz: Por que Suely sentou-se debaixo de uma árvore? Ah!  

Alunos: Porque estava cansada de tanto colher flores.  

Liz: Vocês entenderam aí que é entre as duas estrelinhas, onde vocês vão escrever? O P está certo. 

O O e R não estão não. Você vai escrever em cima da linha. E o porquê, você viu lá se eu escrevi o 

porquê separado? O meu ‘porque’ está junto ou separado? Olha lá o meu porque. Olha a palavra 

que eu escrevi lá, ‘porque’. Gustavo, você não me respondeu.  

Gustavo: Tá separado.  

Liz vai até ao quadro mostra a palavra e pergunta a turma. Esse ‘porque’ está junto ou separado? 

Mostra um ‘porque’ separado. Olha só gente, eu já falei para vocês que o ‘porque’ separado é quando 

a gente faz uma?  

Aluna (Jhenifer): Pergunta.  

Liz: Quando eu faço uma pergunta, eu falo: Por que (ênfase) você não veio a aula ontem?  

AÍ o por que é separado, mas na hora que eu vou dar a resposta, o ‘porque’ é junto.  

Gustavo é um dos melhores, mas a cursiva está deixando ele...  

Liz: Quem terminou o número 2, lê a número 3.  

Alguns alunos leem.  

Liz: O que Sueli vendia na feira?  

Alunos: Flores.  

Liz: Muito bem. Olha a estrelinha. Escreve aqui. Aí vai ser letra maiúscula. Pode ser esse F aqui ou 

esse (mostra o cursivo e o bastão maiúsculo).  

Liz: Flo-res (fala e escreve no quadro)  

Alunos: Terminei. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 1)  

  

Observamos que o texto tinha uma estrutura narrativa, simples, com três pequenos 

parágrafos. É comum, no início do processo de alfabetização, os professores escolherem esse 

tipo de texto para trabalhar com os alunos por considerarem de ‘fácil’ leitura, entendendo 

leitura como simples decodificação das marcas gráficas. Neste contexto, o texto foi trabalhado 

de forma direta apenas com o objetivo de responder questões explícitas do texto.   

É imprescindível que o professor compreenda que o trabalho com a leitura precisa ser de 

sedução, de compreensão do contexto em que o texto se desenvolve, de identificação dos 

personagens que fazem parte da trama. Para isso, as estratégias de leitura de Solé (1998) são 

importantes para direcionar os procedimentos metodológicos da aula de leitura e interpretação 

de texto. Nessa perspectiva, é fundamental   

[...] comprometer-se com uma educação leitora que priorize o percurso que o aluno 

realiza para construir e reconstruir o significado do texto, bem como a ampliação de 

seu repertório textual, linguístico e estético. Este comprometimento nos permitiria 

enxergar, na ótica do docente, em que estágio os estudantes se encontram e até onde 

podem chegar, ou seja, sugere-se aqui partir do conhecimento prévio do leitor, para, 

a seguir, conduzi-lo ao prazer e a fruição perante os artifícios de literatura (LUIZ; 

FERRO, 2011, p. 135).   
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Para trabalhos com esta proposta, faz-se necessário que o repertório textual seja de boa 

qualidade literária, estética, mesmo sendo textos curtos. O fato de o texto ser pequeno, não 

significa que ele não tenha qualidade, esse sempre foi e continuará sendo um desafio para o 

professor: superar os textos cartilhados, ou didatizados, que partem da letra, sílaba simples 

(CV), frase e um texto formado por um conjunto de frases soltas (CAGLIARI, 2003), por outros 

de autores conhecidos pela qualidade das suas produções.   

Na aula 4, Liz começou com atividade de leitura individual com livros de literatura, 

oração e recolhimento da atividade de casa.  

O objetivo da aula passou para o eixo da produção de texto a partir de imagens 

sequenciadas. Liz entregou a atividade (Figura 10) e solicitou que preenchessem o cabeçalho 

com letra cursiva, sempre sinalizava isso para que os alunos aperfeiçoassem esse tipo de grafia. 

Na sequência, começou conversando com os alunos, explorando a representação das imagens 

de cada quadrinho, para que enumerassem os quadrinhos na sequência dos acontecimentos. 

Como eram três quadrinhos, Liz usou isso para reforçar a ideia de que um texto tem início, 

meio e fim e que cada imagem tinha a função de fazer essa representação.    

Figura 10 - Atividade de produção e interpretação textual 

 

 
Fonte: Atividade xerocada. Imagem do arquivo pessoal da pesquisadora. 
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No diálogo com as crianças, foram explorando o que estava explícito na imagem e 

também fazendo algumas, poucas, inferências daquilo que estava nas entrelinhas. A inferência 

é uma das estratégias de leitura defendida por Solé (1998), no entanto, Liz, apesar de questionar 

os alunos, em vários momentos, centrava a resposta nela, prevalecendo aquilo que ela inferia, 

não prevalecendo as ideias dos alunos.  

  
 [...] Liz: Ele está sentado embaixo de uma árvore, lendo?  

Alunos: Lendo um livro.  

Liz: Se ele está lendo um livro, ele estuda, né, um menino estudioso. Um menino que gosta de ler, é 

assim que vocês têm que ser.  

Aluno: Eu gosto.  

Aluna: Toda vez que eu passo na rua, eu vejo umas letras eu leio.  

Liz: Pois é, agora presta atenção. No primeiro quadrinho, o menino tá sentado debaixo de uma?   

Alunos: Árvore.  

Liz: Lendo um.  

Alunos: Livro.  

Liz: Mas parece que tem mais coisas aí...  

Aluna: Cai uma laranja na cabeça dele.  

Liz: E tem uma laranja que vai cair em cima dele. O segundo quadrinho o que que o menino tá 

fazendo aí?  

Alunos: Ele tá pensando em lê um livro.  

Liz: Ele tá pensando em ler...  

Alunos: Um livro.  

Liz: Então, no segundo quadrinho, ele está pensando em ler um livro. Ele quer ler um livro, ele deve 

tá pensando assim, que livro eu vou ler hoje?! Né, ele tá querendo ler um livro, mas será qual?  

Aluna: Não sei...  

Liz: Será que vocês imaginam qual livro que esse menino iria ler?  

Aluna: O mesmo que ele tá lendo aqui. (Mostra o primeiro quadrinho)  

Liz: Mas será que livro é esse?  

Aluno: O dos príncipes e super-heróis?  

Liz: Ah, mas que super-herói será?  

Alunos: Homem aranha. 

Aluno: Hulk.  

Aluno: Pantera Negra.  

Aluno: Homem de ferro.  

Aluno: Volverine.  

Aluno: Flecha.  

Aluna: Aquele da capa preta. Batman.  

Liz: Certo. Então, eu acho que ele tá lendo um livro de um super-herói desse aí, ou então ele tá lendo 

um livro de todos os super-heróis.  

Aluno: Ou então ele tá lendo um livro de história.  

Liz: História!!!! História de quê? História de quem?  

Aluna: Rapunzel.  

Aluna: Chapeuzinho vermelho.  

Aluna: Eu acho que ele tá lendo um livro de aprender.  

Liz: Mas será que lendo Rapunzel ele não aprende não?!!  

Aluna: Tia, ele tá lendo um livro de letra cursiva.   

Liz: Um livro de letra cursiva? Que legal! Pera ai, Heloisa quer falar. Ele tá lendo livro de que, 

Heloisa?  

Heloisa: Livro das princesas.  
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Liz: Ahhhh! Olha só, no primeiro quadrinho, ele está sentado debaixo de uma árvore, lendo um livro. 

No segundo...  

Aluna: No terceiro, ele está apontando para as laranjas.   

Liz: É. No segundo, ele está pensando em qual livro ele iria ler. No terceiro quadrinho, ele tá fazendo 

o quê?  

Aluna: Ele está apontando para a laranjeira mostrando para ler o livro.  

Aluna: Ele está apontando para a laranja para sentar embaixo para ler o livro.  

Liz: Ele está apontando para laranja para sentar em baixo?  

Aluno: Ele está mostrando onde vai lê o livro.  

Liz: Ah tá, agora presta atenção. Qual é que vocês acham que é o quadrinho de número um, qual que 

vocês acham que é o número dois, e qual é o número 3? [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 4)  

  

Nas situações de inferências que aparecem na transcrição anterior, observamos que Liz, 

pelo fato de o menino estar lendo, infere que ele é estudioso. Ainda assim, não usou essa 

informação para enriquecer a produção do texto e incentivar o hábito da leitura com os alunos. 

No outro momento, quando tentam pensar sobre qual livro o menino estaria lendo, apareceram 

várias sugestões das crianças, advindas dos seus conhecimentos sobre outras histórias, heróis, 

princesas etc. Mas, no momento da produção do texto, foi Liz quem decidiu qual tipo de leitura 

seria registrado.  

No momento seguinte, os alunos iniciaram a produção coletiva do texto, com base nas 

questões que haviam sido discutidas. Enquanto as crianças falavam, Liz direcionava o que seria 

escrito, registrando no quadro, para que cada aluno escrevesse no caderno. Liz centrava a ideia 

do que seria escrito e direcionava a formação das frases para organizar o texto.    

 

[...]. Agora vamos escrever um texto dessa historinha aí. Quem quer falar sobre o texto?  Quem 

gostaria de começar a história?   

Aluna: Eu.  

Liz: Toda história tem que ter um?  

Aluno: Linha?  

Liz: Linha, não sabia, não.  

Aluna: Título.  

Liz: Muito bem. Toda história tem que ter um?   

Todos respondem: título.  

Liz: Qual o título que vocês dariam, título todo mundo sabe, é um nome, um tema, que tema vocês 

dariam para esta história?  

Aluna: O menino sentado debaixo da árvore.  

Aluno: O menino em cima da árvore.  

Liz: O menino tá em cima?  

Aluna: O menino lendo o livro.  

Aluna B: O menino lendo o livro debaixo de uma árvore.  

Liz: Aí a gente já contou a história quase toda. Olha aqui, o título sempre deve ser pequeno, não 

pode ser muito grande, porque senão no título a gente já coloca a história toda. Sempre que vocês 

leem um livro, o título não é pequeno?  

Alunos: Sim.  

Liz: Olha, olha só, A estrelinha atrapalhada, é um tema, um título de um livro, olha outros que vocês 

leram, amigos de repente. Todos os livros que vocês leram.  

Aluna: Rapunzel.  

Liz: Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho.  
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Alunos falam títulos ao mesmo tempo: turma do xaxado, o gato de botas.  

Liz: Pronto, pronto. Presta atenção! Nós vamos colocar um título pequeno, mas que, né, a gente 

consegue mostrar a história. Que é uma história boa, que é uma história bonita, que todos vão gostar 

de ler. Então, ao invés da gente colocar o menino lendo um livro. 

Aluna: A menina lendo o livro.  

Liz: A pessoa que gosta de lê, a gente chama de o leitor, não é? É ou não?  

Alunos: Sim.  

Liz: Quem gosta de ler não é o leitor?  

Alunos: Sim.  

Liz: A gente pode ao invés de colocar o menino lendo o livro, a gente pode...  

Aluna: Tia, a gente pode colocar o menino leitor.  

Liz: Ave Maria! Já vou saltar a linha e colocar o título. Todo mundo concorda com esse título?  

Alunos: Sim.  

Liz: O menino leitor. Como se escreve leitor?  

Alunos: L, E, I, T, O, R.  

Liz: Pronto, o menino leitor. Muito bem, gostei de ver, parabéns! Agora a gente salta uma linha, não 

é, e depois a gente faz o que aqui para começar o texto? Antes de começar eu faço o quê?  

Aluna. Um pontinho.  

Liz: Esse pontinho eu tenho que fazer o quê?   

Alunos: Colocar a mão.  

Liz: Eu vou colocar a mão porque a minha folha é grande.  

Aluna: E nós vamos colocar o dedo.  

Liz: E vocês vão marcar o dedinho por que é afastado da?  

Alunos: Margem.  

Liz: Da margem, muito bem, agora presta atenção. (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 4)  

  

  

Nesse primeiro momento da produção textual, Liz explorou com as crianças alguns 

conteúdos da Proposta Curricular (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013), que fazem parte do eixo 

‘compreensão e valorização da cultura escrita’. São aqueles relacionados à estruturação da 

escrita: escrever da esquerda para a direita, margem, parágrafo, títulos e espaçamento entre 

linhas.   

Liz: Como é que a gente vai começar esse texto? O que que tá aí no primeiro quadrinho, o número 

1, olha aí. O que que o menino está fazendo no número 1?  

Alunos: Pensando em ler o livro.  

Liz: Pensando em ler o livro. Quando ele estava pensando em ler o livro, ele estava tentando o quê?   

Aluno: Lembrar.  

Liz: Lembrar. Lembrar quais eram os livros que ele tinha pra ele escolher um livro. Então, como é 

que eu vou escrever aqui?  

Aluno: O menino.  

Liz: O menino, muito bem!  

Aluna: Pensou em ler o livro. 

Liz: Ah! O menino, o que mais?  

Alunos: Pensou em ler o livro.  

Liz: Pensou em ler um livro (escreve no quadro).  

Liz: E depois que ele pensou no livro, ele achou o livro?  

Alunos: Sim.  

Liz: E o que que ele fez?  

Aluna: Ele apontou o dedo pra árvore para ver onde ele ia ler o livro.   

Liz: Tudo bem, ele pensou em um lugar para ler o livro, mas quando ele pensou em ler o livro, ele 

não encontrou esse livro? Ele não procurou, como é que foi?  

Aluna: Ele pegou o livro na casa dele.  
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Liz: Ah! Então vira pra frente, Jhenifer, e vamos prestar atenção.  O menino pensou em ler o livro, 

e ele procurou? Tinha um lugar?  

Aluno: Tinha um lugar.  

Aluno: Tinha um lugar que ele guardava livro.  

Liz: Ah tá! E aí ele foi no lugar?  

Aluno: Ele pegou o livro, ele escolheu e pegou.   

Liz: O menino pensou em ler o livro e esse livro estava em que lugar?   

Aluna: Na casa dele.  

Liz: Mas em que lugar na casa?  

Alunos: Na caixa, no quarto.  

Aluna: Na estante da televisão.  

Liz: Na estante da televisão, então vamos lá.  

Aluno: Na gaveta.   

Liz: O menino pensou em ler o livro, que estava na? Estava onde?  

Aluna: Na estante.  

Liz: Na estante. (Prof.ª escreve)  

Aluna: Estante da televisão.  

Liz: Estante da televisão?  

Outra aluna: estante do quarto dele.  

Liz: Ah. Estava na estante do seu?  

Alunos: Quarto.  

Liz: Olha só: o menino pensou em ler um livro que estava na estante do seu quarto. Eu vou parar 

aqui ou eu vou continuar?  

Alunos: Continuar.  

Liz: Eu vou continuar por quê? Vocês querem continuar aí? O que que vocês não falaram?  

Aluna: Ponto de continuação.  

Liz: É ponto de continuação e olha só, vocês querem que eu continue aqui por quê? Vocês ainda vão 

falar do livro?  

Aluna: Eu vou falar do segundo.  

Liz: Peraí: Aqui vocês ainda vão falar do livro?  

Aluna: Ele pensou em ler o livro debaixo de uma árvore.  

Liz: Ah, tá! Então nós vamos parar. Se for para continuar com o livro, nós vamos continuar aqui, se 

não for continuar, nós vamos parar. O menino pensou em ler um livro que estava na estante do seu 

quarto. Agora, olha só. Por que o menino pensou em ler um livro que estava na estante do seu quarto? 

Ele gostava muito desse livro, esse livro era bom, esse livro era bonito?  

Aluna: O livro era bom.  

Aluna: Ele gostava desse livro. 

Liz: Ele gostava desse livro, por quê?  

Aluna: Porque era de super-herói.  

Liz: Ah porque era de super-herói? Ótimo! Então nós vamos continuar aqui, oh. Ponto de 

continuação. Se é para falar do livro, do menino a gente continua aqui. O livro era ...  

Aluna: Legal.  

Aluna: Bom.  

Liz: O livro era legal, era bom, será que era um livro interessante?  

Alunos: Sim.  

Liz: Era interessante para ele?  

Alunos: Sim.  

Liz: Então, vamos colocar assim, o livro era bem interessante (escreve). 

Aluna: Tia, você colocou um S lá.  

Liz: Sim interessante tem dois S. E eu tenho que deixar um aqui sozinho.  

Aluna: Mas você colocou o R E.  

Liz: Foi mesmo, Jhenifer, que menina inteligente, viu!  

Liz: INTERESSANTE oh, eu não posso deixar os dois SS lá sozinho e nem aqui, um S tem que ficar 

aqui nessa sílaba e o outro do lado de cá, entendeu? Sim, Jhenifer, entendeu?  

Liz: O livro era bem interessante, pois era de quê?  

Alunos: Super-heróis.  
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Liz: O livro era de super-heróis. Depois disso, o menino pegou o livro e foi para onde?  

Alunos: Debaixo da árvore.  

Liz: Mas antes disso ele.  

Aluno: Escolheu.  

Liz: Oh, na mesma direção outro parágrafo. Vamos lá! Como é que o menino fez para escolher a 

árvore que ele iria ficar?  

Aluna: Apontou o dedo.  

Liz: Apontou o dedo? Mas antes dele apontar?  

Aluna: Ele andou e estava procurando.  

Liz: Isso, isso, muito bem! Enquanto (começa a escrever) ele escolhia, ele pensava. 

Liz:  Enquanto ele andava, será que esse menino andava preocupado, distraído, ele andava 

devagar, como ele andava?  

Aluna: Devagar.  

Liz: Enquanto ele andava devagar, fazendo o que?  

Aluna: Encontrou uma árvore.  

Liz: Enquanto andava devagar, encontrou uma árvore. Agora olha só, era uma árvore? Era uma 

árvore, mas era uma árvore que dava?  

Aluna: Laranjeira.  

Liz: Era uma laranjeira. Enquanto ele andava devagar encontrou uma laranjeira. A laranjeira é árvore 

que dá o quê?  

Aluno: Laranja.  

Liz: Enquanto ele andava devagar encontrou uma laranjeira e decidiu o quê? Continuar andando? 

Correndo? Parou?  

Aluna: Sentar.  

Liz: Sentar ali mesmo para ler o livro. (Escreve) (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 4)  

  

Observamos que entre o que foi relatado no primeiro parágrafo e a sequência do segundo, 

ficamos com a sensação de que faltou alguma coisa. “O menino pensou em ler o livro” e no 

segundo parágrafo, ele já estava andando com esse livro. Em que momento ele pegou esse 

livro? Existiam outros livros na estante? Qual o critério usado para a escolha? Por que saiu de 

dentro da sua casa? Essa laranjeira era no quintal da sua casa ou em outro lugar? Essas são 

algumas questões que poderiam ter enriquecido o texto e dado mais coerência na sequência dos 

fatos. Como os alunos apenas respondiam ao que a Liz perguntava, ficou difícil sabermos como 

estava o desenvolvimento da criatividade e argumentação deles para a produção. Por outro 

lado, sendo eles leitores de livros de literatura, diariamente, inferimos que teriam condições de 

ter criado inúmeras outras situações para o texto. Continuando...  

  
E depois. Aí eu tenho o último quadrinho, o que que ele fez?  

Aluna: Acabou tia.  

Aluna: Acabou.  

Liz: Acabou não. No segundo, ele escolheu a árvore e decidiu sentar. E no último ele está fazendo 

o quê?  

Aluna: Ele está lendo o livro.  

Liz: Então, nós vamos fazer o terceiro o quê?  

Alunos: quadrinho.  

Liz: O terceiro quadrinho e o terceiro o quê?  

Aluna: O terceiro ponto.  

Liz: O terceiro parágrafo. Então vamos escrever o terceiro para acabar. Ele leu o livro?  

Alunos: Sim.  
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Liz: Mas o que esse livro tinha? Ele tá lendo o livro, o livro tá tão interessante que olha só como ele 

está tão quietinho, concentrado. Olha o terceiro quadrinho aí. Ele está lendo o livro como?  

Alunos: Sentado.  

Liz: Mas sentado como? Quietinho, parado?  

Alunos: Sentado quietinho.  

Liz: O livro é tão interessante para ele que ele estava lendo e nem percebeu que o que caiu na cabeça 

dele?  

Aluna: Ele tava lendo na imaginação.  

Liz: Foi na imaginação dele que caiu uma laranja?  

Aluna: A laranja caiu que ele nem viu.  

Liz: Ele estava tão concentrado na leitura que ele nem percebeu que a laranja caiu. Então, vamos 

terminar aqui o terceiro parágrafo para terminar o texto. Como é que nós vamos fazer?  

Aluna: Ele estava tão concentrado lendo o livro que nem viu a laranja caindo na cabeça dele.   

Aluna: E ele nem percebeu.  

Liz: Ele estava lendo o livro (professora escreve) bora lá. O menino é um adulto ou uma criança aí?  

Alunos: Uma criança.  

Liz: Vamos ler aqui. A criança sentou e começou a ler o livro. Mas vamos falar um pouquinho sobre 

o que que o livro fazia. Chamou a atenção dele? Era interessante?  

Alunos: Siiim!  

Liz: O livro que atraia a atenção dele (escreve). Ele ficou tão atento que a laranja caiu na cabeça dele 

e ele nem percebeu.   

Aluna: Tia, deve ser que a mãe dele tava na revista.  

Liz: É? Isso aí já é demais.  

Liz: Que atraiu a sua atenção. E ele nem percebeu que a?  

Alunos: Laranja caiu na cabeça dele.   

Liz: Que atraiu a sua atenção. (lÊ) Ponto de continuação. Nesse momento (escreve). 

Aluna: A tia escreveu N bastão.  

Liz: Como?  

Aluna: A tia escreveu N bastão (corrige).  

Liz: Nesse momento da leitura uma laranja caiu em sua cabeça deixando o menino o quê? Como o 

menino ficou quando a laranja caiu em sua cabeça?  

Aluna: Quietinho  

Liz:  Não.   

Aluna: Caiu e a cabeça dele e partiu.  

Liz: Ave Maria! Não! Olha...  

Aluno: E a cabeça dele ficou suja.  

Liz: Olha só a criança sentou e começou a lê o livro que atraiu a sua atenção. Nesse momento da 

leitura uma laranja caiu em sua cabeça (lê e completa) deixando o menino totalmente 

desconcentrado. Quando a laranja caiu na cabeça dele, tirou a atenção dele, não tirou?  

Alunos: Tirou.   

Liz: A laranja caiu na sua cabeça deixando o menino assustado. (escreve) Agora vamos todos olhar 

aqui pro quadro e rápido. Vamos ler aqui.  

Os alunos fazem uma leitura coletiva e depois Liz orienta que escrevam o texto no caderno. (DIÁRIO 

DE CAMPO, 2018 - Aula 4)  

  

Do segundo para o terceiro parágrafo, há elementos de coesão, já que Liz retomou a ideia 

do segundo parágrafo “decidiu sentar ali mesmo para ler o livro”, e no terceiro, “A criança 

sentou e começou a ler o livro que atraia sua atenção”. Porém, na sequência do parágrafo, 

retoma a supressão de elementos (omitindo informações necessárias) que fazem com que o 

final do texto fique sem coerência. “Nesse momento da leitura”, qual momento? “uma laranja 

caiu na sua cabeça deixando o menino totalmente assustado”, e aí? O que aconteceu depois? O 
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menino retomou a leitura? Ele se sujou com a laranja e resolveu retornar para sua casa? Qual 

o sentimento depois do susto? Os acontecimentos finais do texto ficaram suspensos. Não se 

sabe o que aconteceu. Isso é um aspecto que compromete a coerência do texto, que é a lógica 

interna do texto a fim de que haja o entendimento da mensagem. Esses aspectos não foram 

identificados por Liz, e por isso, não foram trabalhados ainda.  

O texto produzido ficou assim:  

O menino leitor  

O menino pensou em ler um livro que estava na estante do seu quarto. O livro era bem 
interessante, pois era de super-herói.  

Enquanto ele andava devagar, encontrou uma laranjeira e decidiu sentar ali mesmo para ler o  

livro.  

A criança sentou e começou a ler o livro que atraia sua atenção. Nesse momento da leitura, 
uma laranja caiu na sua cabeça deixando o menino totalmente assustado.  

  

Produção escrita (Setembro, 2018) (Aula 4)  

  

Ao analisarmos a aula, percebemos que a forma como Liz conduziu a produção limitou 

e prejudicou a fluidez das ideias para a escrita do texto. Condicionou os três quadrinhos a três 

parágrafos, sendo início, meio e fim. Essa foi uma regra criada por Liz e não faz parte das 

orientações sobre a estrutura do texto narrativo encontradas na maioria dos livros. Não existem 

limites de parágrafos para que um texto seja escrito, principalmente para crianças que estão no 

início da experiência com a produção textual.  

Apesar desses aspectos relacionados à questão da coerência do texto, Liz aproveitou a 

atividade de produção para trabalhar aspectos da coesão textual. Dentre eles, destacamos os 

pronomes, para substituir o nome, e não deixar que a repetição prejudicasse a fluidez do texto 

(também trabalhado na aula 2), e a pontuação, explorando os pontos de continuação e 

parágrafo, como vimos na transcrição anterior.  

Considerando que muitos professores não trabalham com produção textual nas turmas 

que estão em processo de alfabetização, por acreditarem que os alunos não são capazes, 

louvamos a atitude e coragem de Liz em se dispor nessa tarefa que não é simples. Por outro 

lado, entendemos que algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, no que se refere aos 

procedimentos metodológicos, como mencionaremos nos parágrafos seguintes.  

A turma de Liz lia livros de literatura, todos os dias, essa era uma atividade fixa da rotina 

da aula, o que nos fez entender que eles já tinham alguns conhecimentos prévios sobre a 

estrutura do texto narrativo e a construção de um vocabulário próprio desse tipo de texto, 

mesmo que não tivessem consciência disso. Nesse contexto, teria sido interessante que Liz 
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aproveitasse desses conhecimentos para serem pontos de partidas para as produções de texto 

dos alunos.   

Acreditamos que para os alunos que estão no processo inicial de alfabetização e reescrita 

de texto seja o primeiro passo para as produções, pois como eles já conhecem a história que 

seria escrita, poderiam centrar a atenção em outros aspectos do texto, como a pontuação, 

palavras repetidas, ortografia etc. Nesse sentido, antes de partirem para a produção, precisavam 

ter acesso a textos bem escritos, como os encontrados em bons livros de literatura, jornais etc.   

Mesmo os alunos tendo acesso aos livros de literatura, em nenhuma das aulas o livro foi 

lido por ela, e isso tem uma diferença significativa, principalmente para os alunos não 

alfabéticos ou alfabéticos iniciais. Esses alunos ou não decifravam o código escrito ou liam 

com dificuldades, eles concentravam tanta energia na decifração do que estava escrito que, 

muitas vezes, acabavam por não compreender o sentido do que foi lido. Por essa razão, seria 

importante que o professor lesse, frequentemente, bons textos para eles, pois a leitura com a 

entonação adequada faria com que compreendessem o sentido do texto mais facilmente. Aqui, 

lembramos que ler não é contar uma história. No momento da leitura, o professor precisa 

garantir que as palavras sejam lidas como está no texto, sem trocar por outra mais simples, ou 

mudar o enredo da história. É o acesso ao texto como um todo que fará com que os alunos 

compreendam a história.   

  

É também a leitura que contribui para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo 

de outras leituras, exercitar a fantasia e a imaginação, compreender o funcionamento 

comunicativo da escrita, compreender a relação entre a fala e a escrita, desenvolver 

estratégias de leitura, ampliar a familiaridade com os textos, ampliar o repertório 

textual e de conteúdos para a produção dos próprios textos, conhecer as 

especificidades dos diferentes tipos de texto, favorecer a aprendizagem das 

convenções da escrita… só para citar algumas possibilidades (BRASIL, 2001a, p. 1).   

  

São essas múltiplas possibilidades que se fazia necessário que Liz explorasse mais os 

conhecimentos que as crianças tinham a partir das leituras diárias, visto que retratavam as 

histórias dos heróis e princesas (Aula 4). Se a produção escrita fosse em forma de reescrita, 

acreditamos que teriam mais possibilidades de escrever um texto coerente, cabendo à Liz focar 

nas questões da coesão.  

Outro aspecto que merece destaque é a necessidade de compreender que o processo de 

produção textual não encerra no momento do ponto final. Faz parte desse processo de produção 

a revisão do texto. O momento de retomar o texto com os alunos envolve muitas aprendizagens 

sobre o processo de compreensão dos elementos que compõe a língua escrita. Durante a 
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revisão, surgem situações que exigem das crianças acrescentar, retirar, deslocar fragmentos do 

texto, substituir, enfim, fazer com que o texto se torne mais legível para quem ler. Esses 

procedimentos metodológicos à medida que são feitos repetidas vezes, fazem com que as 

crianças os incorporem nas suas escritas, melhorando a qualidade das produções. São 

indicativos sugeridos na Proposta Pedagógica (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013).   

A revisão de texto, como um procedimento didático, 

[...], exige que o professor selecione em quais aspectos pretende que os alunos se 

concentrem de cada vez, pois não é possível tratar de todos ao mesmo tempo. Ou bem 

se foca a atenção na coerência da apresentação do conteúdo, nos aspectos coesivos e 

pontuação ou na ortografia (BRASIL, 2001b, p. 81).  

  

No caso do texto “O menino leitor”, produzido por Liz e as crianças, não houve esse 

momento de revisão. Observando como a aula foi conduzida, nos deu indícios de que esse não 

é um procedimento utilizado, até porque ela direcionava a escrita e já ia fazendo algumas 

correções no decorrer do processo para que, ao final, o texto já estivesse ‘pronto’. No entanto, 

como mencionamos anteriormente, ainda assim, no texto, havia aspectos a serem revisados e 

que não foram percebidos por ela. Consideramos isso um conteúdo importante para ser 

discutido nos momentos das formações continuadas e nos momentos de AC das escolas, pois 

ainda é uma dificuldade entre muitos professores.  

As aulas 1 e 4 tiveram como conteúdo a escrita. A primeira, a partir da leitura de um texto 

em que os alunos iriam responder a perguntas. Mas notamos que a aula tinha a finalidade de 

trabalhar tipo de letra, com ênfase na escrita de palavras com padrões silábicos complexos 

(flores – CCV, CVC). Liz foi dando indicativos de como se escreve determinada letra 

maiúscula, mostrava o tipo de letra no quadro e acompanhava a escrita andando entre as 

carteiras.  

Na aula 4, preocupou-se com a estética do texto – título, espaço entre linhas, margens, 

pontuação. Convidou os alunos a fazer inferências, mas antecipava com as suas inferências. 

Convidou ao diálogo, mas centrou a organização do texto nas suas ideias. Situações de ensino 

e aprendizagem que favorecem o desafio cognitivo dos alunos, mas que não aconteceram nas 

aulas. Contudo, valorizou quando o aluno reconheceu que o texto estava em letra cursiva.  

A aula 6 começou sem leitura em livros de literatura, mas não sem histórias. Liz 

perguntou se algum aluno sabia contar uma história e um dos alunos se dispôs a contar a história 

“Os três porquinhos”. Em seguida, duas alunas queriam contar outras histórias. Liz fez uma 

votação para ver qual das duas histórias queriam ouvir, vencendo “Chapeuzinho Vermelho”. 
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A turma ficou atenta à contação e, ao final, os colegas foram aplaudidos. Contaram as histórias 

com coerência e misturaram as versões tradicionais com as de filmes que assistiram.  

Na continuidade da aula, entregou aos alunos uma atividade de produção textual com 

imagens de história em quadrinhos (Figura 11). Pediu que preenchessem o cabeçalho com letra 

cursiva e que observassem, com atenção, as imagens.  

Liz enfatizou que eles tinham que observar com bastante atenção porque iriam escrever 

a história sozinhos. Um dos alunos perguntou se ela só iria olhar e ela confirmou. Perguntou 

aos alunos quem era o personagem (Cascão) e fez uma roda de conversa sobre os motivos que 

o levaram a ter esse nome e sobre a importância do banho à saúde.  

Para iniciar a produção textual, solicitou que os alunos relatassem o que estavam vendo 

nas imagens do primeiro quadrinho.  

 

Figura 11 - Produção textual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atividade xerocada (Aula 6). Imagem do arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

[...] Liz: Esse primeiro quadrinho, o que vocês estão vendo nesse primeiro quadrinho?  

Aluno: O cascão brincando com o pneu.  

Liz: Mas por que a gente sabe que o Cascão tá brincando com o pneu?  

Jhenifer: Porque está rodando o pneu e o pneu correndo.  

Liz: Ah! ele está com a mãozinha de quem está empurrando o?  

Alunos: O pneu.  

Liz: Ótimo! Nós estamos vendo o Cascão empurrando o pneu.  

Jhenifer: No segundo, ele tá vendo uma tempestade e toma um susto.  

Liz: Nós ainda estamos no primeiro, né? No primeiro, Cascão está empurrando o pneu. Agora, 

prestem atenção! Será onde Cascão achou esse pneu?  

Aluno: Ele achou.  

Aluna: Ele achou na oficina.  

Liz: Ahh! Ele achou o pneu na oficina?  

Aluno: No lixo.   

Aluna: No lixo que a oficina tava jogando fora.  

Liz: Agora, olha só! O primeiro quadrinho, o primeiro quadrinho é o início da história.  

Cascão está fazendo o quê?  

Alunos: Brincando com o pneu. 

Liz: Brincando com o pneu que ele encontrou em algum?  

Alunos: Lugar.  

Liz: Que pode ser onde?  
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Alunos: Oficina.  

Aluna: Oficina, jogado na calçada.  

Aluno: Na rua.  

Liz: Pronto, olha só. O primeiro quadrinho vocês vão escrever a história aqui nas linhas que estão 

do lado do primeiro?  

Alunos: Quadrinho.  

Liz: Vocês vão escrever o que acabaram de falar, não é? Vocês vão escrever o que Cascão está 

fazendo e onde ele achou o pneu. Aqui nas primeiras linhas, vocês vão escrever sozinhos. Escrevam 

agora. Escrevam do jeito que vocês falaram, do jeito que vocês sabem. Não se esqueçam que as 

palavras são separadas uma das?  

Alunos: Outras. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 6)  

  

Após os alunos relatarem, Liz indicou que escrevessem nas linhas ao lado do quadrinho. 

Cada aluno foi escrevendo seu próprio texto, mas com a estrutura indicada por Liz, como 

veremos na transcrição abaixo. A escrita estava diferente, mas o texto era o mesmo, porque era 

criado no coletivo, sob sua direção. Apesar do controle sobre o enredo do texto, foi possível 

perceber que nessa produção houve mais conflitos cognitivos para serem resolvidos, que nas 

produções escritas das aulas anteriores. Isso aconteceu pelo fato de, nessa atividade, os alunos 

terem tido a oportunidade de escreverem ‘sozinhos’, suas palavras, suas ideias.  

  
[...] Liz: Da outra. Pode escrever com letra bastão. Quem sabe cursiva, escreve com letra cursiva, 

quem não sabe, escreve com bastão. Bora, Gustavo! Escreve o que ele está fazendo. O que ele está 

fazendo?   

Aluna: Brincando com o pneu. 

Liz: Então escreva aí.  

Liz: O cascão brincando...  

Jhenifer: Eu fiz ‘o Cascão estava brincando’.  

Liz: Vocês vão pensando e escrevendo. E quando não souber...  

Aluna: Tia, pneu é com L?  

Liz: Com U e se aproxima de um aluno.  

Liz: Porque esse tá está aqui? A palavra é está. Tudo junto. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 

6)  

  

Nesta aula, foi possível perceber Liz indicando algumas questões da estrutura das 

frases/textos, quando dizia aos alunos para ficarem atentos às questões de segmentação (as 

palavras escrevem separadas), uma dificuldade muito comum dos alunos que estão no processo 

inicial da hipótese alfabética (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), ora escrevem tudo junto 

(hiposegmentação) ou muito separado (hipersegmentação) (CEALE, 2014). Ao circular pela 

sala, identificou um aluno que escreveu es tá, e corrigiu, dizendo que está é tudo junto.  

  
[...] Liz: Quando a gente esquece como escreve, a gente repete a palavra. Oh! brincando  

(fala pausadamente BRINCANDO). É só repetir a palavra que acerta. Está brincando com o...  

Ótimo! Muito bem, Eric! Está brincando com o pneu que ele achou... está brincando com...  

você colocou co... como é com?   

Eric: M.  

Liz: Isso. Você já escreveu, Pedro?  
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(Alguns alunos chegaram para perguntar a pesquisadora se está certo) Jhenifer escreveu tudo certo, 

mesmo as palavras de sílabas complexas. Maria Heloisa já apresentou dificuldade, ora escreveu 

alfabética, ora silábica, mas quando a gente repetia a sílaba, ela falou a quantidade de letras da sílaba, 

mesmo que algumas vezes errado).  

Aluna: Tia, posso escrever que Cascão achou na rua?  

Liz: Pode  

Liz: Como faz o cho de achou, Eric?  

Eric: Cho.  

Liz: Isso, escreve achou.  

Li: Gente, olha só, tem uma palavra aí que ela escreve um pouquinho diferente, talvez vocês não 

conheçam essa palavra. Oh, olha pro quadro, tem gente que escreveu assim oh, presta atenção. 

PENEU, PINEU, mas sabe qual é a palavra certa? PNEU. Não tem nem o I nem o E, tá, aqui, ó, não 

tem nem o I nem o E.  

Aluna: Mas como pode ser sem a outra letra?  

Liz: Vitória, eu não entendi. Você disse o quê?  

Vitória: É que eu não consigo lê o P sem a outra letra.  

Liz: Ahh! Ela não consegue ler sem a vogal, é o pa, pe, pi, mas aqui, tia, oh! é o som do P. Pneu. 

(Mostra a palavra PNEU). Aqui não tem a vogal, só o som da letra P. PNEU Não tem nem, pa, nem 

pe, nem pi. É PNEU. P mudo.  

Alguns alunos falam que colocou o pe e outros o pi. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 6)  

 

Quando os alunos escreveram sozinhos, mesmo sendo a frase ditada por Liz, a sala ficou 

mais agitada e foi possível perceber algumas dificuldades da apropriação do SEA. Em alguns 

momentos, alunos chegavam até a pesquisadora, solicitando que verificasse se estava certo, ou 

como escreveria a palavra, isso porque Liz estava sentada atendendo outras crianças.   

Outras questões relacionadas à ortografia também apareceram: ‘achou’ é com X ou Ch; 

‘com’ sem o M no final, ou com o M; entre outras e, ‘pneu’, foi a palavra que mais gerou 

discussão e conflito, pois não estava dentro dos padrões silábicos mais comuns para os alunos. 

Para os alunos, nesse momento do processo de alfabetização, ainda é difícil compreender que 

´pneu` é um encontro consonantal, as consoantes ‘pn’ não se separam e segue com um ditongo 

decrescente65 ‘eu’, a palavra é monossilábica.  

O curioso foi que uma das alunas disse que não conseguia ler o P sozinho (fonema), sem 

a vogal, e a professora usou o exemplo da família silábica pa, pe, pi, para explicar que o P ali 

era sozinho e tentou pronunciar o fonema. Essa foi uma situação bem confusa para as crianças. 

Soares (2017b) explica o porquê:  

 

É a natureza abstrata dos fonemas e a impossibilidade de reconhecê-los e pronunciá-

los isoladamente que explica porque pesquisas constatam, reiteradamente, a 

dificuldade de reconhecimento e manipulação consciente de fonemas, ao contrário 

 

 

65 Ditongo decrescente – aquele que é composto por uma vogal seguida de uma semivogal (como ei em reinado 

ou eu em pneu). Disponível em: https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-queum-

ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente. Acesso em: 15 abr. 2019.   

https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
https://portuguese.stackexchange.com/questions/605/quando-%C3%A9-que-um-ditongo-%C3%A9-crescente-ou-decrescente
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do que ocorre com as tarefas de reconhecimento e manipulação de rimas e sílabas, 

que se revelam em geral fáceis (SOARES, 2017b, p. 199).  

Diante desse contexto, a autora esclarece que não se justifica proposta de alfabetização 

que pressupõe o ensino da pronúncia isolada do fonema, que exige a consciência fonêmica 

como pré-requisito para a alfabetização, isto é, a reflexão sobre os segmentos sonoros nas 

palavras, pronunciando, inicialmente, uma a uma as letras, contando e identificando os sons 

parecidos, o som da letra na palavra quando aparece no início, meio ou fim (CEALE, 2014). O 

desenvolvimento desta capacidade é fundamental para a aquisição do SEA. Isso não significa 

negligenciar o ensino das letras como grafias que representam os sons menores da fala.   

Dando seguimento à aula, Liz chamou a atenção dos alunos para o próximo quadrinho.  

Nele, aparece Cascão assustado com o barulho do trovão, identificado pela onomatopeia, 

“Crabuumm”. Não conseguimos perceber se esse conteúdo, próprio da linguagem dos 

quadrinhos, já havia sido trabalhado com os alunos. Liz logo disse o que significava:  

 

[...] Liz: O segundo quadrinho, o que Cascão está fazendo?  

Aluna: Ele está assustado porque chegou a tempestade.  

Aluna: Chegou a trovoada.  

Liz: Ah! Chegou a tempestade? É. Vê se vocês conseguem ler a palavra que está aí?  

Alguns alunos respondem: Cabrumm  

Liz: Cabrumm! Esse cabrumm é o barulho de um trovão. Olha o desenho aí. Vocês estão vendo o 

raio?  

Alunos: Sim  

Liz: Ele se assus?  

Alunos: tou.  

Liz: Ele se assustou com a tempestade. E o que vocês vão escrever aí no segundo.  

Eric. De repente uma  

Liz: Ahh! De repente uma, uma o quê?  

Aluno: Tempestade.  

Liz: Então escreve. Olha aqui, na frente do quadrinho, número 2, o que vocês vão escrever aqui?  

Jhenifer. Eu vou escrever o Cascão se assustou com a tempestade. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 

- Aula 6)  
 

No terceiro quadrinho, alguns alunos relataram que o Cascão abriu o guarda-chuva e foi 

embora, outros, diante da interferência de Liz, disseram que ele esperou a chuva passar, sendo 

essa versão indicada para ser escrita.   

 

[...] Liz: Vão observando o terceiro quadrinho. O que está acontecendo? Eu quero saber o que 

aconteceu. Veio a tempestade e o Cascão se assustou. O que ele fez?  

Aluna: Ele pegou o guarda-chuva.  

Liz: Ah! Ele pegou o guarda-chuva e o que mais está acontecendo aí?  

Aluna: Ele tava brincando com o pneu e pegou o guarda-chuva.   

Liz: Não, não, não.  

Aluno: Ele estava segurando o pneu e foi embora.  

Liz: Olha aqui, oh. Parece que o Cascão tá fazendo até uma pose! Olha o pezinho dele.   

Então, o Cascão fez o quê?  
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Jhenifer: Pegou o guarda-chuva.  

Eric: E foi embora.  

Liz: Aqui ele foi embora? (Mostra o terceiro quadrinho) Gabriela: Deve 

ser que o Cebolinha mandou ele pegar a roda.  

Eric: Cebolinha não tá aqui.  

Liz: Atenção! A tempestade veio com trovão, raio e?  

Alunos: Chuva.  

Liz: Então, para se proteger da chuva, Cascão abriu o?  

Alunos: Guarda-chuva.  

Liz: Ah, mas aqui ele não está indo embora, ele está fazendo o quê?  

Aluno: Parado.  

Liz: Ele está parado, segurando o pneu esperando a chuva?  

Alunos: Passar.  

Liz: Ah, mas tem gente aí, já dizendo que ele foi embora. Então, Izaque, Izaque, pode apagar que eu 

ainda não mandei você escrever nada, no terceiro ainda não.   

Eric: E ainda deu uma piscadinha.  

Liz: E deu uma piscada? E piscou mesmo. Então, vamos lá. O quê Cascão fez mesmo?  

Alunos: Ele pegou o guarda-chuva.  

Liz: Ele pegou não. O que foi que ele fez?  

Alunos: Abriu o guarda-chuva e ficou lá esperando a chuva passar.   

Liz: Pronto, então como nós vamos escrever?   

Alunos: O Cascão abriu o guarda-chuva e ficou esperando a chuva passar. [...]  

Liz: Muito bem. (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 6)  

 

Percebemos, mais uma vez, que mesmo sendo a escrita individual, Liz centralizava o 

conteúdo, a ideia e a estrutura do texto, não dando liberdade para a produção individual dos 

alunos, chegando a solicitar que um aluno apagasse o que tinha escrito, já que ela não havia 

dito a frase a ser escrita. Diante dessa orientação, os alunos escreveram o que foi solicitado, 

tendo apresentado, assim como nos quadrinhos anteriores, dificuldades com a segmentação das 

palavras e escrita das sílabas complexas. Por mais que o diálogo e a escuta estejam presentes 

nas aulas, Liz mantém o controle da aula na sua palavra.   

Ressaltamos que nas três produções de textos narrativos que foram propostas, Liz 

direcionou a escrita do texto a três parágrafos, indicando introdução, desenvolvimento e 

conclusão, além disso, todas foram produções coletivas, atitude que limitou a imaginação, 

criatividade e individualidade das crianças.  

Consideramos relevantes os momentos de escrita individual dos alunos, entendemos que  
 

[...] escrever é um procedimento extremamente pessoal, um processo complexo que 

articula aspectos eminentemente pessoais, como as representações, a memória, a 

afetividade, o imaginário etc. Podemos auxiliar um aprendiz-escritor a estruturar os 

processos mentais que estão em jogo na produção de um texto. Mas pensamos que 

ninguém o deve dispensar dessa atividade linguística, dessa aprendizagem, 

finalmente, dessa alquimia própria (JOLIBERT; SRAIKI, 2015, p. 129).   

Isso não significou negar o valor das produções coletivas, em grupo ou duplas. 

Entendemos que nesses momentos, os pensamentos diferentes fariam gerar conflitos positivos, 
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necessários. Liz precisava encontrar o equilíbrio entre as duas estratégias metodológicas de 

forma que se adequassem aos objetivos de ensino e ao nível conceitual sobre o SEA em que se 

encontravam os alunos.  

  

III) Outros conteúdos para aula de escrita 

  

Aqui apresentaremos duas aulas que tiveram conteúdos diversos, mas o objetivo era a 

aquisição do SEA, para que os alunos começassem a aprofundar as habilidades já introduzidas 

(I) e aprendidas sobre a escrita.  

Liz iniciou a aula seguindo a rotina de receber os alunos com um livro de literatura para 

que lessem enquanto todos chegavam e, em seguida, a oração. Trouxe para a turma a leitura do 

poema ‘Leilão de Jardim’ de Cecília Meireles. Começou a aula distribuindo o texto xerocado 

e solicitando que os alunos preenchessem o cabeçalho com letra cursiva e lessem o texto 

(xerocado). Após a leitura individual, o texto foi lido em voz alta e indicava quem deveria ler 

cada fragmento do poema. Explicou o que é um leilão e foi conversando com as crianças sobre 

o que estava sendo leiloado. No segundo momento, começou a ditar palavras para que as 

crianças localizassem no texto. Para isso, Liz foi questionando com qual letra a palavra 

começava e/ou terminava. As palavras escolhidas por Liz tinham padrões silábicos variados 

(CVC, CCV, CV, CVVV, CCVC) com o foco nas sílabas complexas.   

 

[...] Liz: Olha só, estão fazendo o leilão dos animais, né? A autora do texto, que é quem escreveu o 

texto, Cecília Meireles, faz o leilão vendendo os animais, que mais ela está vendendo?  

Alunos: raio de sol, flores, formigueiro, lagarta.  

Liz: Agora vamos fazer assim, eu quero que vocês procurem a palavra PASSARINHOS e 

circulando. Começa com que letra?  

Aluno: P  

Liz: Isso. Procurar uma palavra que começa com P e A, PA. Tem que lê, tem que ler a primeira 

estrofe.  

Alguns alunos: Achei  

Liz: Cadê, me mostra. Isso. Termina com a letra S, no final. A outra palavra é FLORES. Olha pra 

mim, flores começa com que letra? (Liz fala enfatizando a articulação da boca na pronúncia de 

flo). 

Aluna. Achei.  

Liz:Achou, Renata? Muito bem!  

Liz: Agora CARACOL.  

Liz: Renata, olha pra mim? Caracol. Começa com que letra?  

Renata: o O.  

Liz: CA. Procura aí. Procura aí (Professora mostra a estrofe onde a palavra está localizada) Achou 

Renata? Procura aí?   

Renata: Achei.  

Liz: Ótimo, mas não é co é ca, o C e o A.  

Liz: PRIMAVERA  
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Liz: Começa com qual letra? PRI. Primavera.  

Liz: Aqui nessa linha, Renata, achou? Como é que se faz primavera?  

Alunos: PRI.  

Liz: Agora na última estrofe, vocês vão achar FORMIGUEIRO.  

Renata: Achei.  

Liz: Muito bem, Renata. Tem gente que não achou.  

Aluna: Achei.  

Liz: Falta a última ainda.  

Liz: Agora outra palavra que eu quero CIGARRA.  

Liz: Ótimo, Renata! Renata foi em cima. Circularam Cigarra? E a última é GRILINHO.  

Aluno: Achei.  

Liz: Como é que faz o GRI. São 3 letras pra iniciar. Alun: 

I  

Liz: É ilinho?  

Aluno: RI.  

Liz: Olha pra mim! (Repete a sílaba) A letra do galo, da galinha. Como é que faz o galo?   

Aluno: H  

Liz: H tem som? H tem som? H não tem som.  

Aluno: G  

Liz: AHHH! O G?  

Aluno: G, O  

Liz: A palavra é grilinho. Você falou que tem o R e o I e antes do R é essa letra aí. Que letra você 

falou?   

Aluno: G  

Liz: Muito bem! GRI. Procura aí a palavra grilinho.  

Aluna: Tia, a gente pode pintar?   

Liz: Pode, rapidinho. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 3)  

  

Nesse primeiro momento, pensamos que para localizar as palavras no poema seria preciso 

a leitura. Percebemos que a maioria dos alunos achou as palavras facilmente porque já sabiam 

ler, no entanto, uns dois ou três apresentaram dificuldades, pois ainda não estavam alfabéticos. 

Ao analisarmos o diálogo acima, é possível notar que a resposta de alguns alunos nos dão 

indícios de estarem na hipótese de escrita silábica ou silábica-alfabética (FERREIRO, 1993). 

Um exemplo é a leitura de grilinho, a professora ao perguntar como começava, o aluno disse 

I. E ao dar a dica que era com a mesma letra de galinha, gato, o aluno diz H. A letra H é muito 

confundida pelas crianças nestas hipóteses, pois a sua pronúncia, aga, para elas já atende à 

sílaba GA.   

Esse tipo de atividade apresenta algumas dificuldades para os alunos que não estão 

alfabéticos, principalmente pelo gênero textual escolhido (poema). Para eles, localizar a 

palavra numa lista de palavras seria bem mais fácil, pois a estrutura da lista dá pistas de onde 

começa e onde termina cada palavra. Dessa forma, poderia localizá-las explorando letra inicial 

e final. No caso de utilizar um poema, o ideal seria um que eles já soubessem de cor, pois 

poderiam recorrer à memória acompanhando a leitura com o dedo para identificar a palavra.   
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Liz começou a aula com uma atividade de leitura, mas, em seguida, encaminhou para a 

aquisição do SEA; momento em que se distancia de uma estratégia de leitura, que iniciou com 

a leitura em voz alta (CARVALHO, 2010) e elegeu as palavras que têm padrões silábicos 

complexos: passarinhos (CVC, CV, CCVC), flores CCV, CVC), caracol (CV, CVC), 

primavera (CCV, CV), formigueiro (CVC, CV, CVVV), cigarra (CV, CVC) e grilinho CCV, 

CV, CCV), para que os alunos avançassem na escrita a partir da leitura e da escrita dessas 

palavras e da sua leitura do texto (poema) (MORAIS, 2004; MORAIS; LEAL; 

ALBUQUERQUE, 2010).   

Nesse contexto, salientamos a importância de o professor conhecer como as crianças 

aprendem: 

Conhecer quais são esses processos de compreensão infantil dota o alfabetizador de 

um valioso instrumento para identificar momentos propícios de intervenção nesses 

processos e da previsão de quais conteúdos necessários para promover o processo de 

conhecimento. Infere-se dessas considerações que o principal componente para 

ajudar a promover a aprendizagem da escrita é a capacidade de observação e 

interpretação de condutas das crianças (AZENHA, 1999, p. 90).  

  

Assim, na prática pedagógica, era importante ter momentos em que as crianças 

experimentassem a escrita de forma espontânea, para que Liz observasse cada criança, para daí 

compreender em qual estágio se encontrava e pudesse planejar situações de aprendizagens 

desafiadoras o suficiente para que avançassem nas suas hipóteses de escrita. A escrita 

espontânea não aconteceu nas aulas. Mesmo assim, Liz acompanhava, individualmente, a 

escrita dos alunos e conhecia o nível em que estavam.  

Num próximo momento, depois de localizarem as palavras, Liz solicitou que virassem a 

folha, pois as mesmas palavras seriam escritas sem consulta. Escolhia um aluno e dizia qual 

palavra seria escrita e esse deveria dizer com quais letras a palavra se formava para que Liz a 

escrevesse no quadro. Essa atividade trouxe desafio no momento em que os alunos falavam 

quais letras eram necessárias para realizar a escrita, pois os alunos estavam alfabéticos iniciais, 

e as sílabas complexas ainda eram uma dificuldade para muitos. Mas não se constituía em um 

momento da aula para acompanhar a escrita de todos os alunos.  

[...] Liz: Agora eu não quero ninguém pintando, ninguém falando, conversando. Só vai falar quem 

eu mandar. Eu quero que todos peguem a folha e virem pra baixo. Folha virada para baixo, mão 

encima da folha. E acabou. Só vai ouvir e falar quem eu mandar. Guilherme, fala pra mim como é 

que se escreve flores.  

Guilherme: F, O, R  

Liz:Repete a palavra, Guilherme.  

Guilherme: FLORE.  

Liz: Tá faltando alguma coisa, Guilherme?  

Guilherme: S  
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Liz: Todo mundo olhando para o quadro. A palavra está?  

Aluna: Certa.  

Liz: Tem alguém aí que acha que não está certa?  

Alunos: Não [Alunos batem palma].  

Liz: A outra palavra é passarinho. Gabriela, fala pra mim como escreve. 

Gabriela: P, A, N  

Liz:  Como é a palavra?   

Gabriela: Passarinhos. S, A  

Aluna: Aí ficou pasa.  

Liz: SHIIII. Vai, passa e depois. 

Gabriela: RI  

Liz: E depois?  

Gabriela: NHOS  

Liz: Agora, Gabriela, observa bem a palavra. Tá observando? Um S no meio de duas vogais tem 

som de quê?   

Gabriela: Z  

Liz: Então lê pra mim.  

Gabriela: PAZARINHO.  

Liz: E a palavra é PAZARINHO? Tá faltando alguma coisa?  

Gabriela: Não.  

Liz: Se o s no meio de duas vogais tem som de Z, aqui vai ficar ‘pazarinho’. Então, tá faltando o que 

aqui?  

Gabriela pensa e responde: Acento agudo.  

Liz: Eu posso perguntar aos outros colegas?   

Ela concorda.  

Liz: Tem muita gente querendo falar, mas eu vou perguntar um só. Railane, tá faltando o que aqui? 

Railane: O S  

Liz: Outro S, Gabriela, porque quando tem um S só, fica com som de Z e quanto tem dois S, fica 

com som de S. Então vamos acrescentar o S aqui? Alunos: Sim [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - 

Aula 3)  

No exemplo acima, Liz aproveitou a dúvida da aluna para refletir sobre as questões 

ortográficas. Ao perguntar qual som o S tem entre duas vogais, e Gabriela responder que é o 

Z, nos indicou que isso já foi mencionado em outros momentos. Por essa razão, chamou a 

atenção da aluna que estava sugerindo a escrita com apenas um S. Apesar disso, ainda não 

conseguiu resolver a situação e disse que faltou o acento agudo. A questão do uso do S foi 

resolvida perguntando aos colegas, e como a atividade estava sendo coletiva, todos puderam 

refletir sobre a escrita da palavra e reforçar a regra.   

O fato de Gabriela ter mencionado o uso do acento agudo nos deu uma pista de que Liz, 

além de trabalhar algumas regras ortográficas, deve também ter trabalhado acentuação gráfica 

em outro momento. Isso é uma questão que merece destaque, pois estamos falando de uma 

turma de 1º ano. Essa foi uma atitude de acreditar no potencial das crianças, de possibilitar que 
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escrevendo, refletissem e aprendessem sobre a escrita, uma atividade metalinguística66. Da 

mesma forma, refletiu sobre outras regras, por exemplo, o uso do GU e RR no diálogo abaixo:  

  
[...] Liz: A outra palavra é, quem vai falar é Cauã. Vai soltar a voz. A palavra é formigueiro. A gente 

vai ouvir que ele fala baixinho. Fala Cauã.  

Cauã: F, O, R, M, I  

Liz: GUEIRO  

Cauã: G, E  

Liz: Como eu leio GE  

Cauã: GE  

Liz: E é GE ou GUE?  

Cauã: Gue  

Liz: E como é que eu escrevo GUE?  

Cauã: G, U, E.  

Liz: É Gue ou é guei  

Aluno: GUEI  

Cauã: IRO  

Liz: E aí Cauã. Qual é a palavra? 

Alunos: Formigueiro  

Liz: E aí? Correto?  

Alunos: Sim. Batem palma  

Liz: A outra palavra é Yure, que ele quer falar. Depois Renata. Fala como escreve cigarra  

Yure: S, I  

Liz: Repete cigarra  

Yuri: C, I /G, A/ R, A Lê pra 

mim. Lê aqui Yure.  

Yure: Cigara  

Liz: Ah! Muito bem e a palavra é cigara ou cigarra.  

Yuri: Cigarra. RR  

Liz: A! Ele falou certo. (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 3) 

  

Liz explorou o som do R e RR, mas não discutiu o uso do G e Gu. Talvez essa opção 

tenha sido por esses últimos envolverem regras mais complexas e que precisassem de um tempo 

mais específico para a discussão e mais familiaridade com as propriedades do SEA (MORAIS, 

2004; MORAIS; LEAL; ALBUQUERQUE, 2010).  

No geral, essa foi uma aula produtiva, mas é preciso lembrar que as experiências de 

escrita necessitam também de momentos individuais, no papel e lápis, para que o professor 

possa acompanhar as diferentes dificuldades dos alunos. Para aqueles que ainda não estavam 

alfabéticos, os desafios não seriam de ordem apenas ortográficas, mas de percepção de como 

funciona o SEA (MORAIS; LEAL; ALBUQUERQUE, 2010). Para isso, as atividades com 

 

 

66 Atividade metalinguística – capacidade de falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la como objeto de 

estudo (a gramática convencional). Disponível em:  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-

publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/otrabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita. Acesso em: 12 abr. 

2019.  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/artigos/artigo/1507/o-trabalho-epilinguistico-na-producao-textual-escrita
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alfabeto móvel, em que a professora entrega a quantidade exata de letras que correspondem à 

palavra, seriam uma boa opção, pois possibilitariam que pensassem sobre a ordem em que as 

letras seriam usadas e o desafio de não sobrar nenhuma, o que geraria o conflito para que os 

alunos avancem da hipótese de escrita silábica para a alfabética.   

A aula 6, mais uma vez, começou com uma leitura como pretexto para trabalhar a 

aquisição do SEA. Liz iniciou a aula entregando os livros de literatura para que os alunos 

lessem e depois de aproximadamente uns trinta minutos, passou em cada mesa perguntando a 

cada aluno o título e o nome dos personagens que mais gostou. Em seguida, chamou atenção 

para que ficassem atentos ao texto que ela leria. Entregou uma cópia a cada aluno e começou 

a ler o texto “As bonecas” e iniciou o diálogo relacionando o texto ao dia das crianças (12 de 

outubro) que estava próximo. Nessa aula, Liz apresentou-se como modelo de leitora para seus 

alunos.  

O tema da leitura despertou o interesse dos alunos e começaram a relatar fatos da vida de 

cada um: uns que não ganhavam brinquedo em razão de os pais não terem dinheiro; outros que 

o presente era um calçado e deveriam passar para a prima, quando não coubesse mais; outra 

que a mãe fazia boneca de pano etc. Liz deixou que os alunos falassem, contou uma experiência 

pessoal, que sua mãe também fazia bonecas de pano e que gostava muito. Esse foi um dos 

poucos momentos das aulas analisadas em que os alunos puderam falar mais livremente.  

Na sequência, entregou o texto com as questões de interpretação que os alunos deveriam 

responder. A primeira questão era referente ao ano que estamos. Liz perguntou às crianças e 

algumas responderam que era outubro. As crianças, apesar de preencherem o cabeçalho todos 

os dias, ainda confundiam ano e mês. Mas, quando Liz indicou que outubro era o mês, logo 

outro aluno respondeu que o ano era 2018. Ao serem perguntados como era escrito esse 

número, a maioria conseguiu responder, pois já haviam decorado.  

A segunda questão se referia ao ano em que foi feita a primeira boneca de pano. Uma das 

alunas logo respondeu, identificando a resposta no texto. Nessa situação, Liz não perguntou 

como escrevia, pediu que localizassem no texto e escreveu no quadro. Por ser um número com 

vários algarismos, os alunos não conseguiam ainda fazer a representação e saber como 

escrever. Escreveram 2018, por fazer parte do cabeçalho e repetirem isso todos os dias.  

Na sequência, Liz solicitou que os alunos lessem a terceira questão.  

[...] Liz: O número 3 o que tá falando? Vamos ver o número 3, o que que tá falando.  
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Aluna: Como era a boneca de criada em Sonneberg67?  

Liz: Repete a pergunta e lê o início do texto.  

Liz: Como era a boneca criada em Sonneberg? Como é?  

Aluna: Madeira, osso, massa, pano e louça.  

Liz: Sim, mas aí, mas aí depois vem falando, o bebê de pano com cabeça e mãos de porcelana 

foi criado em Sonneberg. Como era o bebê? Cabeça de?  

Alunos: Pano Liz: Cabeça de?  

Alunos: Porcelana.  

Liz: Então debaixo da linha do número 3 escrevam “O bebê era de pano e cabeça de porcelana” (A 

professora escreve no quadro e os alunos na folha). Porque aí tá perguntando como era a boneca 

criada em Sonneberg. Era de pano e cabeça de porcelana.  

Aluna: Eu já fiz.  

Aluno: Tia, eu já ia fazer de letra cursiva.  

Aluna: Eu já fiz de letra cursiva.  

Liz: Todos já terminaram o número 3?   

Alunos: Sim [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 2018 - Aula 5)  

  

Nessa situação, percebemos a dificuldade que os alunos encontraram para chegar à 

resposta desejada por Liz, pois o texto falava sobre bonecas, de uma forma geral, e o bebê de 

Sonneberg, de forma específica. E a questão da interpretação usou a palavra boneca, isso gerou 

confusão na cabeça das crianças. O que nos parece é que as crianças estão acostumadas com 

as atividades de perguntas e respostas diretas e esse tipo de questão não possibilitou 

desenvolver reflexão, criticidade sobre o texto lido. E Liz não proporcionou o desafio.  

A atitude de Liz de ter buscado um texto informativo e histórico foi positiva, pois 

proporcionou, mesmo que timidamente, uma abordagem interdisciplinar e uma variação no 

tipo de gênero trabalhado na sala de aula, o que está previsto na PP da rede (TEIXEIRA DE 

FREITAS, 2013). No entanto, poderia ter sido feita uma reformulação das questões, de forma 

que explorassem as características do gênero e o pensamento das crianças sobre o assunto que 

estava sendo discutido, inclusive, por falar do universo infantil.   

A BNCC (BRASIL, 2017), ao tratar do eixo de leitura, destaca que as atividades 

cognitivas de leitura e interpretação de textos devem ser trabalhadas de forma que aumentem 

o grau de complexidade a cada ano do Ensino Fundamental, e isso acontece de várias maneiras, 

entre elas destacamos: 

  

[...] uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais necessários e 

progressivamente mais demandantes, passando de processos de recuperação de 

informação (identificação, reconhecimento, organização) a processos de 

compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência) e de 

reflexão sobre o texto (justificação, análise, articulação, apreciação e valorações 

estéticas, éticas, políticas ideológicas) (BRASIL, 2017, p. 75).  

 

 

67 Sonneberg é uma cidade da Alemanha localizada no distrito de Sonneberg, estado da Turíngia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonneberg. Acesso em: 22 abr. 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sonneberg
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Neste contexto, entendemos que Liz precisaria, não só, continuar ampliando a variedade 

de gêneros textuais disponíveis ao trabalho com os alunos, mas também usando situações de 

interpretação que possibilitassem, além da identificação de informações explícitas, no texto, 

situações de aprendizagens que envolvessem a compreensão e reflexão.  

A última questão que foi respondida era referente ao SEA. Os alunos tiveram que 

escrever a letra inicial que estava faltando em cada palavra. Para isso, deveriam consultar as 

letras embaralhadas no retângulo.   

  
 [...] Liz: Então, presta atenção no que vai dizer o número 4. Complete as palavras abaixo com as 

letras do retângulo. O que que é retângulo? O que é retângulo que eu não vi e não sei o que é?   

Alunos: Isso aqui.  

Liz: É isso aqui que é o retângulo?   

Alunos: Sim  

Liz: Aqui dentro do retângulo tem letras, vocês vão completar as palavras debaixo colocando as 

letras dos retângulos no tracinho, aí vocês vão ver que palavra que vai formar.  

(Alguns alunos começam a pegar as letras na ordem que está no retângulo e colocar nas palavras, e 

isso não corresponde à letra correta).  

Liz: Gente, presta atenção! As letras que vocês vão completar estão aí dentro do retângulo, olha só, 

no texto tem a primeira palavra que vocês estão vendo aí __ antoche, essa palavra é antoche?  

Alunos: Fantoches.  

Liz: Como é que é?  

Alunos: Fantoches.  

Liz: Fantoches, qual a letra que vai usar?  

Alunos: F  

Liz: F então presta atenção. É só uma letra que você vai escrever aqui, oh! Uma letra de cada.   

Liz vai numa mesa e pergunta: Como você vai colocar o C? É Conecas? Que palavra é essa aqui, 

meu filho? Bonecas? Porque que você coloca o C?  

(Os alunos confundiram, mesmo sendo alfabéticos, muitos não refletiram sobre qual letra usar para 

formar a palavra, apenas pegaram na sequência que aparecia no retângulo).  

Liz: Qual a palavra que você vai formar? No texto tem várias palavras que tem aqui.  

Vocês têm que procurar a palavra no texto. Não precisa esperar a tia, não.  

(Passa nas mesas e vai corrigindo os alunos)  

Liz: As palavras estão no texto. Vai ao quadro e começa a perguntar as palavras e vai 

escrevendo: Fantoche, Bonecas, Massa, Mãos, Porcelana, cabeça, louça.  

Liz: E do outro lado? Pano, osso, egípcios.   

Alunos: Terminei.  

Liz: Pronto. Não vai pintar não. Tá no quadro, é só fazer igualzinho. [...] (DIÁRIO DE CAMPO, 

2018 - Aula 5) 

  

Apesar de os alunos serem, a maioria, alfabéticos, tiveram dificuldades de responder essa 

atividade. O fato complicador foi ter que usar as letras que estavam fora da ordem, no retângulo. 

Percebemos que os alunos não paravam para pensar em qual letra usar, mas escreviam na 

sequência que encontravam. Liz tentou explicar e até sugeriu que buscassem as palavras no 

texto, mas percebendo a dificuldade gerada, optou por escrever as palavras no quadro para que 

eles reproduzissem. Fazendo dessa forma, a atividade não gerou reflexão e ao invés de ser 
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desafiadora, tornou-se uma mera cópia da escrita de Liz. A ‘confusão’ que se tornou a atividade 

pode ser um indício de que aquele tipo de atividade não era comum a eles, por outro lado, 

sinalizou que, nas atividades propostas por Liz, as respostas eram, no primeiro momento, na 

oralidade, e depois, copiadas do seu modelo. E, também, as atividades seguiam certa ordem e 

era preciso buscar, entre muitas letras, a letra que estava faltando nas palavras. Não seguia uma 

ordem linear, precisava pensar e buscar a representação de qual usar para a escrita de fantoche, 

por exemplo.   

O ato de pensar sobre o ‘como’ seria a escrita daquela palavra tirou os alunos da zona de 

conforto, provocou conflito e logo que Liz percebeu o desconforto da turma, retomou o seu 

modelo, como forma de facilitar a escrita. Mas será que facilitou? Contudo, os alunos já tinham 

o conceito de palavra (FERREIRO, 2013; SOARES, 2017b).   

Na última aula observada, Liz iniciou com as boas-vindas e a oração. Disse aos alunos 

que essa aula seria diferente porque não seria ela quem falaria e, sim, eles. Solicitou que os 

alunos falassem títulos de histórias que mais gostavam. Os mais citados foram os contos 

tradicionais: Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Os Sete Anões, Os Três Porquinhos e 

O Patinho Feio. Em seguida, perguntou qual aluno gostaria de recontar a história, e vários se 

ofereceram. Liz escolheu 2 e pediu que contassem a história preferida um após o outro.  

As histórias escolhidas foram ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘Os Três Porquinhos’. 

Percebemos que os alunos gostaram da atividade e ficaram atentos ao enredo das histórias. Em 

alguns momentos, tentavam interromper, pois conheciam várias versões e nem sempre 

coincidia com a que estava sendo contado. Muitas das versões conhecidas eram a de vídeos 

que assistiam. Nesta aula não houve atividade de escrita.  

  

6.1.2 Tecendo a rede da análise dos dados  

  

Na leitura e análise dos dados, buscamos identificar os conteúdos trabalhados nas aulas 

de Liz e identificar se estavam previstos na PP do município (Quadro 16). 
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Quadro 15 - Relação entre os conteúdos da PP e das aulas observadas 

Eixo68 Conteúdo da PP Aula Conteúdo das aulas 

 

 

Eixo 

III 

- Desenvolvimento da fluência na 
leitura;  

- Compreensão global do texto: 

identificação  das  informações 

pontuais e as inferências de um texto.  

 
 

 

1  

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura da história ‘Sueli e as flores’ 

Atividade de escrita e interpretação 

de texto. 

 

 

 

Eixo I 

 

 

Eixo 

IV 

 

 
- Disposição da escrita na página: 

margens, parágrafo, espaçamento, 
título;  
- Compreensão e valorização do uso 

da escrita com diferentes funções e 
gêneros;  

- Produção de textos escritos em 
gêneros diversos.  

  

 

 
 

 

 

2  

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Atividade sobre medida de peso  

Palestra sobre a Chikungunya  

Leitura do convite: “Lançamento de 

um livro”  

Interpretação de texto  

Produção de texto coletivo: convite 

para um lanche da tarde  
 

 

Eixo 

II 

- A natureza alfabética do sistema de 

escrita e domínio dos grafemas e 
fonemas;  

- Dimensões fonológica e semântica.  

 

 

3  

 

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

 

 

 Eixo 

   II 

 

 

 

 

 

- As regularidades e irregularidades 

ortográficas. 

 Leitura do poema “Leilão de Jardim”  

(Cecília Meireles)  

Interpretação oral  

Localização, no poema, de palavras 
com sílabas complexas  

Escrita de palavras com sílabas 

complexas  

 

 

Eixo I 

 

Eixo 

IV 

- Disposição da escrita na página: 

margens, parágrafo, espaçamento, 
título; 

- Compreensão e valorização do uso 
da escrita com diferentes funções e 
gêneros;  

- Produção de textos escritos em 

gêneros diversos.  

 

 

 
 

4  

 
 

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura de imagens sequenciadas  

Produção de texto a partir das 

imagens  

 

 

68 Os eixos III (Produção de Leitura) e V (Oralidade) não são nossos objetos de estudo, mas se relacionam com a 

escrita no momento das aulas.  
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Eixo 

II 

 

Eixo 

III 

 
 

- Conhecimento das convenções 
gráficas; 
- Desenvolvimento da fluência na 

leitura;  

- Compreensão de texto.  

 
 

 

 

5  

Leitura de deleite  

Oração  

Escrita do cabeçalho  

Leitura de texto informativo “O que é 

um brinquedo?”  

Interpretação do texto 

Atividade de escrita da letra inicial de 

palavras do texto  

 

 

Eixo I 

 

Eixo 

IV 

 

- Disposição da escrita na página: 

margens, parágrafo, espaçamento, 
título;  
- Compreensão e valorização do uso 

da escrita com diferentes funções e 
gêneros;  

- Produção de textos escritos em 

gêneros diversos.  

 

 
 

 

6  

 

Oração  

Reconto das histórias ‘Os Três 

Porquinhos” e “Chapeuzinho  

Vermelho”  

Produção de texto a partir de uma 

tirinha em quadrinhos.  

 

 

Eixo V  

- Escuta  com  atenção e 

compreensão.   

- Uso da língua falada empregando a 

variedade linguística adequada.  

 

 

7  

 

 

Reconto oral      

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).  

  

O Quadro 16 mostrou que das sete aulas observadas, quatro estavam centradas na 

produção de texto. No entanto, observamos que Liz, mesmo nesses momentos de produção, 

estava o tempo todo retomando o Eixo II (Apropriação do SEA) para trabalhar as convenções 

gráficas, unidades fonológicas, domínio de grafemas e fonemas e regularidades ortográficas. 

Por outro lado, deixou de trabalhar a reescrita e revisão dos textos, que são conteúdos 

importantes de serem introduzidos (I) no 1º ano, e nas aulas de leituras não eram trabalhadas 

as estratégias de leitura no que se refere ao antes, durante e depois da leitura, propostas por 

Solé (1998).   

Um aspecto positivo que merece ser destacado foi a perspectiva interdisciplinar em que 

Liz buscava valorizar nas aulas. Aproveitava todas as situações que poderiam contribuir com 

a aprendizagem dos alunos nas diferentes disciplinas, vimos isso na escrita do cabeçalho 

quando sempre explorava a escrita dos números, dias da semana, mês, textos de história dos 

brinquedos, panfletos com informações científicas etc. Assim, identificamos que Liz planejava 

suas aulas com autonomia, usando vários materiais de apoio e não apenas o LD.  

Para fazermos o entrelaçamento dos dados analisados, elaboramos a rede conceitual 

(Figura 12) para relacionar a concepção de alfabetização (objeto de estudo) de Liz, do livro 
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didático e da proposta pedagógica da rede municipal, organizados nos retângulos pontilhados, 

com os métodos tradicionais de alfabetização e a abordagem construtivista, dispostos nos 

retângulos inteiros. Usamos as setas para estabelecer as relações entre eles, lembrando que não 

estão ordenados hierarquicamente.  

Ao considerarmos a entrevista de Liz e sua prática nas aulas observadas, identificamos 

que se declarou construtivista, mas, em alguns trechos da entrevista, se revelou próxima dos 

métodos sintéticos de alfabetização, transitando entre as duas abordagens (métodos de 

alfabetização e processo construtivista) em alguns momentos.   

Tal situação também esteve presente na escolha do livro didático escolhido pelos 

professores (Ápis), visto que o livro apresenta uma abordagem construtivista na fundamentação 

metodológica do manual do professor. No entanto, as atividades caminhavam numa perspectiva 

dos métodos tradicionais (sintéticos) dando ênfase a procedimentos de alfabetizar partindo-se 

das letras para as palavras e dessas para o texto. Mesmo com os alunos já transitando entre os 

níveis silábico-alfabético e alfabético, Liz ainda desenvolvia suas aulas partindo do simples 

para o complexo, na tentativa de que os alunos avancem no SEA.   

Já a proposta pedagógica da rede municipal, pautada na abordagem construtivista, 

valoriza a diversidade de texto e o coloca como o principal elemento do processo de 

alfabetização. E Liz trabalhou com a diversidade de gêneros textual, embora ainda tenha que 

avançar na concepção de um trabalho com texto, no que se refere à escrita do aluno. Antes de 

concluir o ano letivo, os alunos já estavam lendo palavras e textos, dominando as 

correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, atendendo aos descritores 

da Proposta Pedagógica (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013).  

A Proposta Pedagógica (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013) já indica os gêneros textuais 

(Quadro 17) que podem ser trabalhados no 1º ano. Nas sete aulas observadas, Liz trabalhou 

com convite, poema, história infantil, história em quadrinhos e texto informativo.   

  

Quadro 16 - Gêneros textuais na Proposta Curricular do município 

 

Ano  do 

ciclo 

 

Gêneros textuais (proposta curricular de Teixeira de 

Freitas) 

Aspectos tipológicos 

(DOLZ; 

SCHNEUWLY, 

2004) 

 
 

1º ano 

Quadrinha, Parlenda, Agenda de telefone, Agenda 

de contatos do celular, Cantiga de roda, Cantiga de 

roda de repetição, Convite pessoal, Convite público, 

Receita culinária, Bilhete, Fábula.  

Narrar  

Descrever ações  

Argumentar  

  
Fonte: Proposta curricular de Linguagem do município de Teixeira de Freitas (2013). In: Pereira (2017).  



149  

  

  

  

 Estes gêneros textuais indicados para serem trabalhados com alunos do 1º ano têm 

como característica narrar situações e acontecimentos, descrever ações e argumentar.  Nas aulas 

1, 3 e 6, a produção escrita aconteceu com a narração de fatos, mas não houve a argumentação. 
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Figura 12 - Análise da concepção de alfabetização: livro didático, proposta pedagógica e professora alfabetizadora 
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6.3 O retorno na escola  

  

Participaram desse encontro as quatro professoras que aceitaram ser entrevistadas 

e a diretora em exercício. A data do encontro foi decidida pela direção da escola junto à 

coordenadora, bem como o dia que consideraram mais conveniente, ponderando as 

demandas da escola, por coincidência era o dia da folga da coordenadora, por essa razão, 

não compareceu ao encontro.  

Iniciamos o encontro agradecendo ao grupo pela oportunidade do retorno à escola 

e pela disponibilidade de nos atender para que pudéssemos refletir sobre algumas 

questões relacionadas à alfabetização e ao livro didático a partir das pistas e sinais 

identificados na pesquisa.  

No primeiro momento, fizemos uma roda de conversa a partir de algumas questões 

norteadoras: 

 

• O que estão achando do LD escolhido na rede municipal?   

• Como tem sido a realização das atividades do livro com os alunos?  

• Quais as facilidades e dificuldades encontradas?   

• O LD atende às atividades de apropriação do SEA?  

De maneira geral, as professoras disseram que os alunos conseguiam responder as 

atividades na oralidade, mas como não estão alfabéticos, não conseguiam fazer a parte 

escrita. Uma professora ressaltou: “Na verdade, o livro é programado para alunos 

alfabetizados. A maioria é assim. Como os alunos que recebemos não estão alfabéticos, 

alguns não conhecem as letras do alfabeto, então vamos complementando o livro com 

atividades xerocadas” (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA).  

 Esse é um aspecto que apareceu também no dia da escolha do LD, elas gostariam 

que o início dos livros de alfabetização viesse com mais atividades sobre o alfabeto e 

escrita de palavras. Além desse aspecto, mencionaram que   

 

O livro é vago, as temáticas (unidades) vêm com poucas atividades. É uma 

coisa assim... vazia. Diferente do livro que trabalhamos ano passado69, que 

tinha muitos textos, cruzadinhas. Tinha até escrita demais, que tinha 

momento que ficava difícil responder as interpretações (LIZ, 2019 - 

ENTREVISTA).  

  

 

 

69 PRADO, Angélica e HUGLE, Cristina. Ligados.com: alfabetização e letramento. São Paulo: Saraiva, 

2015.  
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As demais professoras concordaram com a fala de Liz e complementaram dizendo 

que as atividades são muitas de circular, pintar, ler, que quase não há atividade de escrita, 

por isso complementam com outras. Nesse primeiro momento, focaram os comentários 

no eixo da escrita (apropriação do SEA) e um pouco sobre leitura, não fizeram nenhum 

comentário relacionado à produção textual e oralidade.  

No segundo momento do encontro, queríamos saber qual a concepção de 

alfabetização que achavam que mais representava o LD que estava sendo usado. Para 

isso, apresentamos o quadro comparativo dos métodos de alfabetizar e do paradigma 

construtivista (Quadro 5). Fizemos a opção de apresentá-lo porque percebemos, na 

entrevista, que ao perguntarmos às professoras sobre a concepção de alfabetização, 

tiveram dificuldades em responder.  

 

Esse foi um momento importante, pois, mesmo trabalhando as principais 

características dos métodos de forma resumida, chamou a atenção das 

professoras para as diferenças entre eles e a relação dos mesmos com a forma 

como as atividades são planejadas. Esse foi o conteúdo que todas 

mencionaram, na avaliação do encontro, como sendo o que mais lhes chamou 

a atenção, relacionando às atividades do livro e aproveitaram esse momento 

para comparar como a alfabetização ocorre: “Eu vejo que nos métodos 

tradicionais, os alunos são alfabetizados mais rápido. [...]. Mas a visão crítica, 

a produção do texto, o saber falar, isso é só com o construtivismo”. (ANA, 

2019 - ENTREVISTA)  

É, o ler e o escrever básico. (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA) 

 

 No momento que começaram a discutir a questão do tempo que leva o processo de 

alfabetizar, Carmem exemplifica:  

Eu mesmo já alfabetizei nos três métodos. Fui alfabetizadora do MOBRAL70, 

no tradicional. Hoje caminho mais para o construtivismo, mas se eu tenho um 

aluno que eu vejo que está com muita dificuldade e não consegue avançar, aí 

eu vou para as famílias silábicas com (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA) 

As demais professoras acharam engraçada a forma como Carmem expressou sua 

experiência, pela transição entre os métodos. Concordaram com a ideia de que nos 

 

 

70 MOBRAL significa Movimento Brasileiro pela Alfabetização, foi criado, durante a ditadura militar, que 

teve início em 1964. Ocorreu em substituição ao método de alfabetização de adultos preconizado pelo 

educador Paulo  

Freire. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-

3. Acesso em: 9 maio. 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o#cite_note-cris-3
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métodos tradicionais se alfabetiza mais rápido, no entanto, reconheceram a necessidade 

de avançar para uma perspectiva construtivista, já que acreditam que nesse caminho os 

alunos terão uma visão mais crítica das coisas, saberão se expressar melhor e produzir 

melhores textos. Falaram isso, comparando com a própria experiência de vida: “Eu fui 

alfabetizada no tradicional, mas não gosto de escrever, produzir texto” (CARMEM, 2019 

- ENTREVISTA). “Eu também. Tenho muita dificuldade com interpretação e produção” 

(ANA, 2019 - ENTREVISTA).  

 Aproveitamos esse momento para retomar o conceito de alfabetização nessas 

diferentes perspectivas, superando o sentido da simples decodificação para a perspectiva 

do ler e escrever a partir das suas funções sociais, na visão do letramento (SOARES, 

2017b).  

Após essa discussão, solicitamos que as professoras respondessem qual era a 

concepção de alfabetização do LD em uso. Apenas duas professoras arriscaram 

responder.  

 

Ele (o livro didático) trabalha os eixos, só que de uma forma vaga e 

tradicional. Ele vem até com o traçado das letras para trabalhar a coordenação 

motora fina, e apresenta uma letra por vez (LIZ, 2019 - ENTREVISTA).  

Acho que mistura. Mas, é mais tradicional mesmo. Quase não tem 

interpretação (ANA, 2019 - ENTREVISTA).  

Em nenhum momento, falaram sobre a concepção que está expressa no manual do 

professor, isso nos deu pistas de que o manual não foi lido e que não é referência para 

elas. Caso tivessem lido, provavelmente, falariam sobre isso no momento da discussão 

sobre a concepção de alfabetização do LD, pois perceberiam a diferença entre o que 

professam no manual, que defende a perspectiva das multimodalidades71 de linguagens 

(BRASIL, 2017) e o que aparece no corpo do livro.  

Esse contexto se diferencia do que foi identificado por Morais (2006) quando relata 

sua pesquisa com os livros aprovados pelo PNLD, em 2004:  

No caso dos livros didáticos de alfabetização, substitutos das antigas cartilhas, 

verificamos que, ao lado de um rico repertório textual e de práticas frequentes 

de leitura e gêneros variados, os professores encontram poucas atividades que 

levem os alunos a compreender como funciona o sistema de notação alfabética 

e a explorar as relações som-grafia (MORAIS, 2006, p. 6).  

 

 

71 Multimodalidade refere-se à variedade de formas como um texto pode ser composto, articulando o verbal, 

o visual, o gestual, o sonoro (BRASIL, 2017).  
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A diferença está no fato de que o LD de alfabetização usado atualmente (2019), na 

opinião das professoras, além de não ter um bom repertório textual, também não tem 

boas atividades de reflexão fonológica. Esse conteúdo é explorado no livro, porém de 

forma simplista. Como já dissemos em capítulo específico de análise do livro, as 

atividades poderiam ter trazido mais desafios para os alunos, possibilidades de refletir 

sobre as relações entre fala e escrita a partir da análise das rimas, aliterações, comparando 

as palavras pelas letras iniciais e finais, sons diferentes para um mesmo grafema e, 

também, acesso a textos literários de qualidade e que já fazem parte do universo infantil, 

com possibilidades de reescrita, produção e revisão de textos entre outros.   

Após esse momento de reflexão sobre a concepção de alfabetização do LD, 

trouxemos para as professoras relembrarem os critérios de escolha do LD que haviam 

sido orientados pelo NAPE, os que haviam usado no momento da escolha e os que 

disseram na entrevista. Iniciamos a conversa apresentando apenas os critérios do NAPE 

e perguntando por que não discutiram ou comentaram sobre esses critérios no dia da 

escolha, pois foram lidos pela coordenadora e seguiram para a análise sem a discussão 

sobre os mesmos. As professoras comentaram: “É porque o tempo é muito curto e a gente 

não quer passar da hora de ir embora” (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA). “São muitos 

livros para serem analisados de uma só vez” (ANA, 2019 - ENTREVISTA).  

 Essa foi uma queixa comum entre as professoras. A Secretaria de Educação não 

suspendeu o período de aula de forma integral para a análise do livro, justificando que 

seriam vários dias e que comprometeria o cumprimento dos 200 dias letivos, por essa 

razão dispensaram os alunos apenas meio período. Por outro lado, os prazos estabelecidos 

pelo PNLD foram curtos, se considerarmos que são muitos livros a serem analisados e, 

para uma análise mais detalhada, precisaria de mais tempo.  

Na sequência, apresentamos os critérios observados por elas no dia da escolha e os 

elencados na entrevista. A maioria dos critérios foi comum, sendo que na entrevista 

apareceram a mais: atividades desafiadoras que desenvolvam a autonomia do aluno, 

interpretação de textos e sequência em que os temas são apresentados. Elas ficaram 

surpresas porque não se lembravam dos critérios que haviam elencado. Assim, 

aproveitamos a oportunidade para retomar a seriedade com o qual o momento de escolha 

do LD deveria ser tratado, lembrando que os critérios apresentados eram importantes e 

precisariam ser considerados. Discutimos que negligenciar esse momento com pressa, 
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falta de atenção, poderia comprometer o trabalho pedagógico durante todo o período em 

que o livro seria usado.  

O livro que foi escolhido pela maioria da rede municipal não foi o escolhido por 

esta escola. Então, perguntamos às professoras, que se considerarmos que os professores 

da rede municipal vêm participando de formações continuadas há anos numa perspectiva 

construtivista, o que justificaria a escolha desse livro? Elas refletiram e levantaram dois 

aspectos importantes:  

 

Às vezes o professor participou das formações, mas não gosta ou não aprendeu 

trabalhar numa perspectiva construtivista porque dá muito trabalho (ANA, 

2019 - ENTREVISTA).  

Também tem a questão que a gente só analisou o livro do 1º ano e nas outras 

escolas analisaram a coleção completa, de todos os anos, porque era critério 

do FNDE que fossem escolhidos todos da mesma coleção. Então pode ser que 

os dos outros anos eram bons e por isso escolheram esse. Não sabemos dizer, 

porque a gente não viu os outros (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA).  

  

A questão levantada por Ana é séria e pode ser confirmada no encontro de 

formação que nos mobilizou na escrita do projeto de pesquisa do qual essa pesquisa é o 

resultado. Naquele encontro, como disse na justificativa, a maioria dos professores do 1º 

ano demonstrou acreditar e se sentiu mais seguro para trabalhar na perspectiva dos 

métodos tradicionais de alfabetizar, e para justificar o trabalho nas formações recebidas, 

agrega textos às suas práticas pedagógicas. Já em 2003, Frade destacava isso em suas 

pesquisas:  

O fato é que os professores têm tentado hoje conciliar os métodos que 

conheceram antes, para garantir o trabalho com a decodificação e com o 

sentido, além disso incorporaram também inovações pedagógicas como um 

todo, muitas delas emanadas do discurso científico e dos órgãos oficiais 

(FRADE, 2003, p. 179).  

  

Observamos que tantos anos depois, muitos professores ainda tendem a caminhar 

nessa mesma direção. Ao dizerem que é no ba-be-bi-bo-bu que as crianças aprendem, e 

aprendem rápido, sinalizam que acreditam que as crianças aprendem a partir da 

metodologia do escute, leia, decore e repita, proposta das abordagens tradicionais dentro 

do paradigma conservador (BEHRENS, 2011). Nesta perspectiva, realmente o 

“trabalho” é menor, já que o aluno não tem direito a voz e tem a função exclusiva de 

receber e reproduzir aquilo que o professor, disciplinador e autoritário, faz.  

A segunda questão foi levantada por Carmem, referente ao critério estabelecido 

pelo FNDE, obrigando que os livros da mesma disciplina, dos diferentes anos, fossem da 
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mesma coleção. Não sabemos em que os coordenadores desse programa se apoiam 

quando criam esses critérios, o fato é que realmente compromete a escolha, já que 

prevalecerá a opinião dos professores do ciclo que tiver mais turmas.   

Para sistematizar essas discussões, apresentamos a rede conceitual (Figura 13) que 

fizemos do LD com foco no eixo da escrita. Esse foi um momento interessante, pois as 

professoras tiveram a imagem do livro como um todo. Puderam visualizar a forma como 

a apresentação das letras do alfabeto está distribuída no livro, sendo uma ou duas letras 

a cada unidade. Além de verem as produções textuais e os conteúdos de gramática. Liz 

se assustou: “Meu Deus! Passar o ano inteiro para ver todas as letras do alfabeto. Alfabeto 

fragmentado a longo prazo, não dá” (LIZ, 2019 - ENTREVISTA).  

Como último momento do encontro, trouxemos os exemplos das atividades do livro 

que usamos no capítulo da análise do LD escolhido pela rede. Apresentamos primeiro as 

atividades relacionadas ao conteúdo encontro de vogais e chamamos a atenção das 

professoras para quais as primeiras hipóteses que as crianças constroem sobre a escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2003). Dentre várias, destacamos a 

hipótese de quantidade mínima de letras para que considerem que tenha alguma coisa 

escrita, geralmente três a quatro letras, nesse caso, as palavras ai, ui, oi, ei, para elas não 

fazem sentido, já que são escritas apenas com duas letras. Nesse momento, Carmem se 

lembrou do diagnóstico: “Realmente, quando estamos fazendo o diagnóstico que 

colocamos uma lista de animais sendo a última palavra RÃ, parece que dá um nó cabeça 

deles” (CARMEM, 2019 - ENTREVISTA). Assim, discutimos que esse não é um 

conteúdo que necessita ser trabalhado com as crianças quando estão no processo inicial 

de escrita.  

Partimos para uma segunda atividade que faz parte das questões relacionadas à 

consciência fonológica e gramática, em que é solicitado que os alunos pronunciem nomes 

de pessoas iniciados com a letra E, sendo dois acentuados e dois não. É solicitado que 

pintem apenas os nomes que têm o som do E aberto, a partir da pronúncia da professora. 

Solicitamos que as professoras analisassem a atividade e falassem o que achavam. Apenas 

Liz se posicionou: “Eu pronuncio Eliana e Eloa com o som do E aberto igual ao de Érico 

e Édson” (LIZ, 2019 - ENTREVISTA).  

Diante dessa fala chama-nos a atenção, ainda, as respostas do livro, marcadas como 

corretas, como se tivéssemos uma mesma linguagem de norte a sul do País, ou melhor, 

nas diferentes Bahias. A atividade não considera as variações linguísticas. Apresenta 
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uma marca de linguagem da região sudeste do país. Refletimos que é preciso ter atenção 

para considerar o contexto social em que as crianças estão inseridas, as variantes 

dialetais. Isso é mencionado no manual do professor, mas como muitos não leem, e o 

livro marcou como corretas apenas as palavras acentuadas (Érico, Édson), é possível que 

tal situação passe desapercebida não considerando a forma como as crianças pronunciam. 

Não estamos, com isso, assumindo um posicionamento de não trabalhar a norma padrão, 

as crianças precisam, sim, terem acesso e conhecimento da norma culta, mas é preciso 

também que sejam respeitadas as variantes dialetais.  

Por fim, solicitamos que as professoras fizessem uma avaliação do encontro, e elas 

avaliaram de forma muito positiva, mencionando que os aspectos que mais consideraram 

positivos foram a retomada das características dos métodos de alfabetização e a análise 

das atividades do livro, pois possibilitaram refletir sobre a alfabetização e chamaram a 

atenção para aspectos das atividades que nem sempre são facilmente perceptíveis por 

elas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  
“O que vale na vida não é o 

ponto de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim 

terás o que colher.”  
  

Cora Coralina72  

   

 Iniciamos a pesquisa com o objetivo de analisar como o professor relaciona, na 

prática pedagógica, sua concepção de alfabetização e a concepção de alfabetização que 

está presente no livro didático adotado na escola. Para isso, optamos por caminhar numa 

perspectiva teórica que trouxesse a história da alfabetização e do livro didático 

relacionado aos métodos de alfabetização, ao processo construtivista. O caminho 

metodológico escolhido foi a pesquisa qualitativa, usando como método de análise o 

paradigma indiciário e as redes conceituais.  

 No caminho percorrido até aqui, identificamos que a professora não tinha muita 

clareza sobre as questões teóricas que fundamentavam sua concepção de alfabetização, 

pois se declarou construtivista, mas demonstrou, na entrevista e nas aulas, que transitava, 

também, por caminhos próximos dos métodos tradicionais de alfabetizar. Percebemos 

isso em várias situações, entre as quais, quando Liz (2019) revelou que ‘primeiro ensinou 

a ler e depois a escrever’. Essa é uma característica dos métodos tradicionais de 

alfabetizar, que antes de 1980, eram, frequentemente, chamados de ‘métodos de leitura’ 

(SOARES, 2017b). Nesse período, a escrita era vista apenas como cópia ou ditado. Em 

suas aulas, a leitura era um pretexto para trabalhar a escrita.  

Neste contexto, lembramos também o uso das cartelas silábicas, pelos alunos, como 

suporte para a escrita de palavras e o direcionamento das respostas das atividades e 

produções de texto sempre centradas na professora. Reflexo das características dos 

métodos sintéticos e analíticos, a centralização do ensino no professor, reforçando a ideia 

do ensino explícito, em que os alunos recebiam orientações permanentes para alcançar o 

objetivo que foi estabelecido, centrado no ensino (BEHRENS, 2011; FRADE, 2007; 

MORTATTI, 2000). Nesse paradigma, não se consideram o tempo e o processo de 

construção dos alunos sobre o SEA, que sãos defendidos pelo paradigma construtivista, 

 

 

72 Disponível em https://oterceiroato.com/2016/01/18/o-que-e-viver-bem-por-cora-coralina/. Acesso em: 

10 jun. 2019.  
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centrado na aprendizagem. Neste não se nega o papel do professor, mas o entende como 

aquele que provocará situações de construção, desconstrução, ampliação dos 

conhecimentos dos alunos a partir da demanda revelada por eles (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2013; SOARES, 2017b).  

Por outro lado, Liz avançou em sua prática pedagógica, além dos métodos 

tradicionais, quando propôs momentos permanentes de leitura, com livros de literatura, 

de boa qualidade literária, e quando propôs momentos de produção textual, de gêneros 

diversos. Já dissemos anteriormente que a proposta metodológica dessas produções 

poderia ter avançado, de forma que os alunos tivessem mais liberdade para usar a 

criatividade e os conhecimentos adquiridos nas leituras como recursos para a produção, 

que escrevessem a sua palavra, a sua ideia, não obstante, o fato de Liz não se prender aos 

textos cartilhados e sem sentido já sinaliza avanços significativos. Reconhecemos que a 

temática da produção textual, apesar de ser muito discutida, até pela sua presença e 

diversidade no cotidiano, requer conhecimento teórico e metodológico para o 

desenvolvimento em sala de aula. Começando da escolha do gênero, sua função e 

características ao acompanhamento da escrita, a revisão e reescrita do texto.  

Destacamos que, mesmo transitando pelo método sintético e pelo processo 

construtivista, Liz trabalha, com os alunos na classe do 1º ano, com o que acredita ser o 

melhor para a aprendizagem das crianças e alcançou bons resultados do ponto de vista 

da aquisição do SEA. A confiança que tinha a partir de suas crenças lhe deu segurança 

de deixar o LD de lado, na maioria das aulas. Ela não tinha segurança na forma como o 

LD, que estava sendo usado, propunha as atividades de alfabetização, por isso fez a opção 

de usá-lo o mínimo possível.  

Como Liz mesmo disse na entrevista: “o livro é todo baseado em perguntas e 

respostas, fica difícil. O professor tem que sempre ficar fazendo a leitura, tá sempre 

direcionando pra os meninos conseguirem acompanhar o livro” (LIZ, 2018 - 

ENTREVISTA). Assim, percebemos que as relações que Liz estabelecia com o livro não 

eram de cumplicidade, afinidade, mas de desconfiança, com receio de não alcançar os 

resultados esperados, porque não apresentava atividades que considerasse essenciais à 

aquisição do Sistema de Escrita Alfabética.  

Identificar os critérios utilizados pelas professoras no momento da escolha do LD 

foi um dos nossos objetivos. Chamou-nos a atenção o fato de a coordenadora pedagógica 

não ter provocado um momento de discussão sobre esses critérios, considerando os 
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estudos referentes ao processo de alfabetização, a Proposta Pedagógica (TEIXEIRA DE 

FREITAS, 2013) e os encaminhamentos do NAPE. Situação que, parece, ter 

comprometido a análise minuciosa dos livros, sendo eles: apresentação e organização 

dos conteúdos próximos do nível de escrita das crianças para a aquisição do SEA, 

atividades desafiadoras que desenvolvam a autonomia do aluno, a sequência em que os 

temas são apresentados, ilustrações que chamem atenção das crianças e relacionadas com 

o texto e o contexto, uso da letra bastão e interpretação de textos, foram critérios que, 

aparentemente, focam no processo de alfabetização numa perspectiva de desafios que 

gerassem aprendizagem.  

Porém, ao analisarmos as falas no momento da escolha, percebemos que a forma 

como consideravam os conteúdos a serem trabalhados, em alguns momentos, limitava, a 

aprendizagem do aluno, quando consideravam que as atividades do livro tinham que 

começar pelas letras, sílabas, e só quando tivessem alfabéticos, iniciariam a produção de 

texto. Um paradigma ainda baseado nos métodos de alfabetização. Tal ideia revelou que 

quando o LD não reflete a concepção de alfabetização dessas professoras, na prática 

pedagógica, elas adéquam o planejamento das aulas utilizando-se de outros recursos e 

atividades que se aproximem da sua concepção de alfabetização, não refletindo sobre a 

proposta do livro.   

Outro aspecto que destacamos é que não há um consenso na credibilidade do 

PNLD. Vimos que várias professoras não confiam no processo de escolha do LD e 

atribuem essa desconfiança ao ‘sistema’, demonstrando que acreditam que o processo de 

escolha é falho e passível de corrupção por conta dos altos valores envolvidos na 

produção, edição e distribuição dos mesmos. Trouxeram à discussão a faceta 

mercadológica e de produção de valores do LD (BITTENCOURT, 1993).   

Aqui aparece a contradição, analisaram o livro como não adequado ao nível de 

aprendizagens dos alunos, por isso utilizam-no poucas vezes nas aulas, mas quando não 

chega às escolas, demora a entrega, gera transtornos, talvez, pela logística de entrega e 

falta de controle do FNDE/MEC, situação que não garante a credibilidade do programa. 

Dessa forma, entendemos que essa é uma política pública que precisa ser aperfeiçoada 

para garantir que os livros escolhidos cheguem e em quantidades suficientes para os 

alunos.  

Sobre a PP da rede municipal, fizemos uma avaliação positiva, tanto pela iniciativa 

de construírem sua própria proposta, quanto pela forma como os conteúdos foram 
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organizados (conceituais, procedimentais e atitudinais). Entretanto, percebemos que esta 

foi uma separação apenas para fins de estruturação, já que a maneira como os conteúdos 

foram organizados demonstram integração entre eles. A formação continuada da rede 

municipal em parceria com o Governo Federal contribuiu significativamente para 

sensibilizar e mobilizar os educadores no objetivo da construção da PP numa perspectiva 

construtivista e do letramento, em que a alfabetização é proposta a partir da compreensão 

dos usos e função social da escrita, trabalhando os conteúdos de apropriação do SEA a 

partir dos textos do universo infantil (contos, fábulas, cantigas de roda, quadrinhos, 

parlendas, rimas etc.) e dos usos sociais da escrita (bilhetes, convites, propagandas, 

rótulos etc.) (FERREIRO, 1993; MORAIS, 2012; SOARES, 2017a).   

Ao relacionarmos a PP ao livro escolhido na rede para o período 2019-2022, 

identificamos algumas incoerências. O livro escolhido está organizado numa perspectiva 

do simples para o complexo, das letras, palavras e textos, além disso, os textos são de 

estrutura simples, a maioria não faz parte do universo das crianças. Características que 

estão relacionadas aos métodos de alfabetização. Isso evidencia que no momento da 

escolha não foi considerado a PP da rede municipal. Por outro lado, fica o desafio de 

entendermos até que ponto a formação continuada, numa perspectiva construtivista, tem 

influenciado a prática pedagógica do professor alfabetizador, pois o livro escolhido foi o 

mais votado por 63 professoresi do 1º ano.   

Por fim, considerando a característica interventiva do Mestrado Profissional, 

tínhamos como objetivo promover um encontro de formação com os professores para 

refletir sobre a importância da definição de critérios para o momento da escolha do livro 

didático de alfabetização, considerando a aquisição do SEA. Percebemos que o encontro 

alcançou seu objetivo, pois possibilitou que as professoras compreendessem a relevância 

de analisar o LD, a partir dos critérios apresentados nas entrevistas, bem como levando 

em conta a concepção de alfabetização presente na PP da rede municipal. Esse encontro 

foi além do esperado, quando conseguiu ‘mexer’ com as concepções das professoras, 

discutindo as diferenças entre os métodos tradicionais de alfabetização e a perspectiva 

construtivista e letramento. Isso possibilitou que pudessem compreender que suas ações, 

as escolhas das atividades, a forma como selecionavam os conteúdos a serem trabalhados 

com o livro e quais substituiriam por outras atividades, a maneira como conduziam a 

dinâmica em sala de aula, enfim, a sua prática pedagógica, refletiam a sua concepção de 

ensino e de alfabetização.   
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Entre as pistas, evidências e sinais encontrados (GINZBURG, 1989) para 

compreender a concepção de alfabetização de Liz, da PP e do LD, encontramos algumas 

que nos revelam o transitar de Liz pelos métodos, por exemplo, quando repetia, várias 

vezes, a pronúncia da palavra e solicitava que os alunos observassem a articulação da 

boca. Por outro lado, quando possibilitava a leitura e produção textual de gêneros 

diversos e trabalhava os elementos coesivos, avançava para a concepção construtivista. 

Da mesma forma, o LD ao trabalhar do simples para o complexo, uma letra a cada 

unidade, se aproximou das características dos métodos e, ao apresentar a diversidade 

textual, mesmo que em sua maioria simples, e possibilitar momentos diversos de 

produção de textos, revelou sinais de aproximação com a perspectiva construtivista. Já a 

PP demarcou sua concepção de alfabetização na perspectiva do letramento. Essas 

informações, organizadas na rede conceitual, nos permitiram perceber e identificar 

“pequenos gestos inconscientes que revelam nosso caráter mais do que qualquer atitude 

formal” (GINZBURG, 1989, p.146).  

Chegamos ao final deste trabalho, relembrando as expectativas iniciais. No período 

de elaboração do projeto de pesquisa, imaginávamos encontrar uma turma no processo 

inicial de alfabetização, com muitos alunos não alfabéticos, o que nos possibilitaria ver 

muitas atividades do eixo de escrita com foco na apropriação do SEA. Dessa forma, 

acreditávamos que não seria tão difícil identificar a concepção de alfabetização da 

professora. No entanto, constatamos que uma pesquisa apresenta um movimento de idas 

e vindas que não é tão simples. Para nossa surpresa, encontramos uma turma, numa 

escola de periferia, que no mês de agosto, os alunos já estavam, na sua maioria, 

alfabéticos. O que fez com que Liz já tivesse direcionado o foco do trabalho de Língua 

Portuguesa para o eixo produção de texto. Todavia, no desenvolvimento das atividades, 

sempre retomava a consciência das sílabas complexas (SEA), visto que nem todos os 

alunos estavam no mesmo nível de aprendizagem. As crianças já tinham construído a 

consciência de unidade letra, sílaba, palavra, frase e texto; já percebiam que para 

escrever, em alguns casos, era preciso colocar mais letras na representação de cada sílaba, 

neste caso, as palavras com padrões silábicos complexos (CCV, CVV, CVVV, CVC) e 

o domínio dos fonemas e grafemas (Aulas 1, 3, 4) (MORAIS, 2012; FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999; CEALE, 2014). Estavam caminhando para a construção de uma 

escrita ortográfica. Liz preocupava-se com as regras gramaticais, pontuação e estrutura 
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do texto, visto que já entendiam o que as letras representam e como criam essas 

representações (MORAIS, 2012; FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).   

A constatação desse fato nos deixou, inicialmente, insegura por não conseguirmos 

visualizar como a pesquisa, com nossos objetivos, se desenvolveria numa turma com 

esse perfil. Mas passados os primeiros impactos, relembramos a epígrafe do primeiro 

capítulo deste texto, e nos alegramos por ver que a presença distante das estrelas é apenas 

momentânea, que o caminho (da alfabetização) não é inatingível, e que aquela turma, no 

meio do ano, já via a presença das estrelas, e já conseguiria nomeá-las, no papel, se 

necessário fosse. Também nos alegrou muitíssimo retornar à escola (2019), para fazer a 

formação com as professoras, e saber que Liz, estando tão próxima de se aposentar, 

iniciou uma pós-graduação em Alfabetização e Letramento.  

Tudo isso nos faz acreditar que mesmo em tempos de “desmonte” da educação, 

quando um governo anuncia cortes e mudanças na gestão da educação básica e superior, 

em especial nas políticas de alfabetização, ainda há aqueles que continuarão resistindo e 

fazendo a diferença, pois manterão o olhar nas crianças, que diante de tantos direitos 

negados, possam, ao menos, conseguir se alfabetizar para buscar construir melhores 

oportunidades de vida.  

É nesse contexto que reafirmamos o valor e a necessidade da pesquisa. A 

pesquisadora, sendo professora alfabetizadora da educação básica, não é a mesma que 

começou este trabalho. Cada aula assistida era um momento de aprendizagem e 

autoavaliação da minha prática pedagógica como professora/pesquisadora. As conversas 

de fim de aula com Liz eram de aprendizagens sobre a paixão pela alfabetização e pelo 

envolvimento com a realidade das crianças. Os desafios da pesquisa, o exercício da 

escrita e a análise dos dados trouxeram mais maturidade e percepções que fariam com 

que, se a pesquisa começasse hoje, alguns caminhos seriam diferentes. E, assim, 

encerramos retornando ao começo desta pesquisa: “ninguém caminha sem aprender a 

caminhar, sem aprender fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho 

pelo qual se pôs a caminhar” (FREIRE, 1996b). A vida é cíclica, e assim também é a 

docência. Aprendemos sendo alunos, e continuamos aprendendo sendo professores.  

Ensinamos? Quem sabe? Aprendemos, isso sabemos.  
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ANEXO A – Recomendações do Núcleo de Apoio Pedagógico - NAPE   

  

Prezados diretores e coordenadores!  

 
  

Como é de conhecimento de todos, esse ano é a escolha do livro didático de 1º ao 5º ano. 

Houve um atraso na chegada dos livros nas Unidades Escolares, devido a exigência do 

MEC para que todas as obras fossem adequadas às diretrizes da 3ª versão da BNCC. 

Algumas escolas já receberam alguns livros e teremos um calendário unificado para que 

toda rede faça análise no mesmo dia. Continuaremos seguindo o padrão do município, a 

unificação para todas as escolas. Para tal, é fundamental que todos os professores, 

coordenadores e diretores participem do processo de análise e escolha.   

  

Seguem algumas orientações didáticas sobre a escolha do livro PNLD/2018:  

Componente em Língua Portuguesa: propostas de atividades que contemplem os 

objetos de conhecimento: protocolos de leitura, produção de textos escritos, 

oralidade e análise linguística alfabetização e ortografização;  

• Estudo de texto numa perspectiva progressiva de atividades (sequência didática);  

• Letra bastão para o 1º e 2º ano, pelo menos até a metade do livro;  

• Tipologias e gêneros textuais diversificados atendendo as especificidades do 

ano/faixa;  Estudo gramatical de forma contextualizada.  

Componente em Matemática: propostas de atividades que contemplem os objetos 

de conhecimento: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, 

probabilidade e estatística (tratamento da informação);  

• Atividades desafiadoras em todas as disciplinas;  

• Ilustração: é importante conter imagens reais em todas as disciplinas;  

• Propostas de atividades numa perspectiva inclusiva (que valoriza a igualdade, a 

liberdade e a diversidade) em todas as disciplinas;  

• Arte: atividades que despertem o potencial criativo da criança e não a mera 

reprodução;  

• Obras interdisciplinares – Livros integrados – Ao analisar os livros, ficar atentos 

a forma de como os conteúdos aparecem em relação aos livros didáticos 

separados.  
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Só lembrando que essa obra é resumida em relação ao livro didático separado.  

  

É importante analisar o livro didático junto com as competências e habilidades que os 

estudantes devem desenvolver em todas áreas do conhecimento descritas na BNCC.  

Caso, alguém queira sugerir alguma orientação a mais pode nos encaminhar que 

agregamos e reencaminharemos a todos.   

Qualquer dúvida estamos à disposição.  
NAPE ANOS 

INICIAIS Cintia, 

Luana e Risoleda.  

  

  

PRINCIPAIS MUDANÇAS PNLD/2018  

  

• Livros consumíveis de 1º ao 5º ano; reposição será anual;  O ciclo de escolha 

do Livro Didático passa para 4 anos.  

Obras por disciplinas:   

• Arte para todos os alunos de 1º ao 5º ano;  

• Língua Portuguesa;  

• Matemática;  

• Ciências;  

• Geografia;  

• História;  

• Educação Física (só para professor dividido em dois livros por coleção: vol. para 

1º e 2º e vol. para 3º ao 5º);  

  

OBS: Segundo a orientação do MEC a coleção escolhida deverá atender de 1º ao 5º ano, 

exemplo:  

       No PNLD/2016 foi escolhido o livro Ligados.com para o 4º e 5º ano. E para o 1º 

ao 3º ano, foi escolhida a coleção Juntos Nessa. Na escolha do PNLD/2018 isso 

não poderá acontecer.  

  

Obras interdisciplinares: se escolher essa obra, será para o 1º ao 5º ano todo;  

• Ciências, História e 

Geografia;  
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• História e Geografia.  

  

CALENDÁRIO PARA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO PNLD/2018 – MÊS DE 

AGOSTO  

  

É importante que nos dias da análise seja feita uma ata com os livros analisados e 

assinada por todos, bem como, a descrição do que foi observado nos mesmos para 

facilitar a escolha no dia da reunião e votação com os coordenadores.  

  

✓ 13/08/18 – Aula até às 9h e às 15h. Depois análise dos livros didáticos pelos 

professores, coordenadores e diretores. Componente para análise nesse dia 

Língua Portuguesa;  

  

✓ 23/08/18 - Aula até às 9h e às 15h. Depois análise dos livros didáticos pelos 

professores, coordenadores e diretores. Componente para análise nesse dia 

Matemática;  

  

✓ 28/08/18 - Aula até às 9h e às 15h. Depois análise dos livros didáticos pelos 

professores, coordenadores e diretores. Componente para análise nesse dia 

Ciências, História, Geografia e as Integradas.  

  

NAPE ANOS 

INICIAIS  

                                                Cintia, Luana Risoleda.  
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido para a professora e a 

coordenadora pedagógica    

   

Prezada Senhora,    

    

Você está sendo convidada para participar, voluntariamente, na pesquisa “Alfabetização 

e livro didático: o que pensam e fazem os professores?”. O objetivo geral dessa pesquisa é 

analisar as relações que se estabelecem, na prática pedagógica, entre concepção de alfabetização 

do professor e a que está presente no Livro Didático de Alfabetização adotado na escola. E como 

objetivos específicos: Identificar a concepção de alfabetização do professor; Identificar os 

critérios adotados pelos professores na escolha do livro didático de alfabetização (1º 

ano); Conhecer as estratégias usadas pelo professor alfabetizador para usar livro didático 

de Alfabetização em sala de aula; Promover encontros de formação com os professores 

para refletir sobre a importância da definição de critérios na escolha do livro didático de 

alfabetização. Antes de iniciarmos, iremos apresentar à direção da escola, aos professores e 

coordenador pedagógico, como o estudo será desenvolvido. No primeiro momento, realizaremos 

uma análise da proposta de alfabetização usada na escola e o livro didático de alfabetização. 

Esse processo servirá para conhecer a concepção de alfabetização proposta pela rede municipal 

e a concepção de alfabetização do livro didático a partir da análise dos conteúdos e atividades 

do eixo de escrita. No segundo, acontecerão as observações das aulas de Língua Portuguesa e 

entrevistas com as professoras e coordenadores do 1º ano. No terceiro, acompanharemos o 

processo de orientação e escolha do livro didático da rede municipal. E por fim, faremos 

encontros para refletir sobre a importância da definição de critérios da escolha do livro didático 

coerentes com a concepção de alfabetização proposta pela escola. A pesquisa trará como 

benefícios para os professores e coordenadores envolvidos, a oportunidade de refletirem 

sobre o eixo do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) que mais tenham curiosidade de 

aprender, a escrita, além de refletirem sobre a própria prática pedagógica, o que 

beneficiará diretamente o trabalho desenvolvidos com os alunos. Com relação aos riscos 

esclareceremos aos professores e coordenadores que estes estarão relacionados apenas ao 

desconforto, para alguns, em expor sua opinião diante do grupo. Mas é válido esclarecer 

que esses riscos serão minimizados a partir dos combinados que serão feitos entre a 

pesquisadora e os participantes antes do início da pesquisa. Essa parceria e vínculo 

estabelecido irá gerar uma relação de confiança entre os envolvidos e possibilitará o 

desenvolvimento do estudo sem constrangimentos, de modo a garantir a liberdade de 

expressão a todos os participantes. Assegurarmos a você o conhecimento prévio a respeito de 

todas as etapas da pesquisa, bem como colocamo-nos à disposição para prestar informações que 

julgar necessárias. No caso de aceitar, você será participante da pesquisa, e para tanto, estará 

concordando em aceitar a presença do pesquisador nas aulas de Língua Portuguesa, nos 

momentos do processo de escolha do livro didático bem como participar das entrevistas. Os 

encontros serão gravados em áudio e transcritos, posteriormente, para viabilizar a análise dos 

dados obtidos com a discussão. Asseguramos que você terá liberdade para pedir informações ou 

tirar qualquer dúvida que tiver sobre alguma questão, bem como desistir de participar da 

pesquisa no momento em que assim desejar, sem prejuízo moral, psicológico ou profissional, 

mesmo depois de ter assinado esse documento, e que não será, por isso, penalizada de nenhuma 

forma. Caso desista, basta avisar a (s) pesquisador (as) e este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido será devolvido. É nosso compromisso, como responsáveis pela pesquisa, manter 

sigilo sobre os dados pessoais e confidenciais coletados durante todas as fases. Salientamos que 

os resultados obtidos serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluindo a 

publicação em revistas e eventos da área. Pretendemos com isso contribuir com novos 

encaminhamentos no trabalho com o processo de alfabetização. Caso, em algum momento da 

pesquisa, você declare ter sido exposto a algum dano advindo da sua participação no estudo, 
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você terá direito a indenização. Esclarecemos que é de nossa responsabilidade, também, todas 

as despesas referentes à pesquisa. Entretanto, se porventura, você tenha algum gasto relacionado 

à pesquisa, a equipe pesquisadora garante, por meio desse documento, o ressarcimento integral 

do valor gasto. Assim, se está clara a finalidade da pesquisa e se concorda em participar, pedimos 

que assine este documento. Caso aceite, o(a) senhor(a) receberá uma via desse termo de 

consentimento.    

    

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.    

Andhiara Leal Antunes Oliveira (Tel. 073-99996-3299, email: andhiarala@gmail.com)    
Maria Elizabete Souza Couto. (Tel. 0**73 56805120, email: melizabetesc@gmail.com)  
Equipe do Projeto / UESC    

______________________________________________________   

     

“Alfabetização e livro didático: o que pensam e fazem os professores?”    

Eu, _________________________________________. Aceito participar das atividades do 

projeto de pesquisa “Alfabetização e livro didático: o que pensam e fazem os 

professores?”. Fui devidamente informado (a) e concordarei em participar das entrevistas e 

encontros de formação que serão gravados em áudio, bem como autorizar as observações das 

aulas pela pesquisadora. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os dados da pesquisa serão tratados 

confidencialmente.    

    

Teixeira de Freitas - Ba, _______de _________________ de _________    
__________________________________________________________  
Assinatura   

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. 

Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica 

no Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, Torre 

Administrativa, 3° andar, CEP:  
45662-900, Ilhéus-Bahia.    

Fone: (73) 3680-5319. E-mail: cep_uesc@uesc.br    
Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h    
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ANEXO C – Ficha de observação nos encontros de análise e escolha do livro 

didático73   

  

Data:     Observação nº   

Período (tempo) da observação:    Local:    

Número de professores participantes:      

Aspectos a serem observados:   

I - Sobre a coordenação do encontro.   Observação   

1 -  Quem  coordenou  o  encontro  de  escolha 

 do  LD?  

____________________________________________________   

2 - De onde vieram as orientações para a escolha? (  )   

Secretaria Municipal de Educação (  ) 
Coordenação da escola ( )  Outros:   

___________________________________________________   

3 - Houve algum estudo sobre os aspectos que precisam ser 

considerados no processo de escolha da LD de Língua Portuguesa?    

Em caso positivo, qual material foi usado?   

4 - Quais aspectos foram ressaltados?   

5 - Quantas coleções estavam disponíveis para a escolha? Como foi 

feita a distribuição do tempo de análise dos livros por disciplina?   

   

   

II - Sobre a análise dos professores.      

6 - Envolvimento dos professores nesse processo?   

7 - Aspectos que eles consideravam mais relevantes no momento de 

análise do LD?   

8 - Projeto - gráfico editorial:   

(  ) Impressão e revisão isentas de erros graves.   

(  ) Adequação e equilíbrio na distribuição das imagens e dos textos 

escritos na página.   

(  ) Adequação das ilustrações à finalidade para o qual foram elaboradas.  

(   ) Relação da ilustração com o texto e as atividades (  ) Não foram 

observados esses aspectos.   

9 - Manual do professor:   

  

  

  

 

 

73 Critérios reformulados a partir da ficha de avaliação do PNLD (RANGEL, 2006).  
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(  ) Apresenta seus fundamentos teórico-metodológicos com clareza e 

adequação.   

Discussão da fundamentação do LD   

(  ) Há coerência entre os pressupostos explicitados e o livro didático.  
(  ) Sugere possibilidades de intervenção diante das respostas dos alunos 

às atividades.   

(  ) Não foram observados esses aspectos.   

10 - Conteúdos:   

Conteúdos necessários ao processo de alfabetização:   

   

(  ) São adequados ao 1º ano?   

(  ) Contemplam os eixos: oralidade, análise linguística e semiótica, leitura 

e produção de texto.   

11 - Qual dos eixos é mais observado pelos professores:  
(  ) Oralidade 
(  ) Análise linguística e semiótica   

(  ) Leitura   

(  ) Produção de texto    

12 - Na proposta das atividades sobre a tecnologia da escrita, eles 
consideram mais relevantes qual tipo de atividades?   

(  ) Diferenciam letras de outros sinais gráficos.   

(  ) Diferenciam diferentes tipos de letras.  

(  ) Não foram observados esses aspectos.   

13 - Na proposta das atividades sobre a construção da aquisição do 

princípio alfabético, consideram relevante atividades que:    

(  ) Apresentam as letras do alfabeto.   

(  ) Comparam palavras quanto a quantidade de sílabas e letras.   

(  ) Comparam palavras quanto a semelhança sonora.   

(  ) Identificam a sílaba como unidade fonológica, isolando a sílaba da 

palavra.   
(  ) Comparam palavras quanto a semelhanças sonoras, com 
correspondência escrita.   

(  ) Estabelecem relações entre fonemas e grafemas: análise oral das 
sílabas, análise de letra inicial e final e suas semelhanças sonoras etc.   

(  ) Não foram observados esses aspectos.   

14 - Na proposta das atividades sobre a produção escrita, eles 

consideram relevantes atividades que:   

(  ) Planejam a produção de texto.   

(  ) Proporcionam a produção de texto.   

(  ) Exploram o domínio progressivo da ortografia.   

(  ) Não foram observados esses aspectos.   

15 - Seleção textual:   

Os professores preferem os livros com   

(  ) Diversidade de gêneros.   

(  ) Diversidade de contextos sociais de uso: imprensa, televisão, rádio, 

artes plásticas, música, literatura, etc.   
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ANEXO D - Ficha de observação das aulas   

   

DATA:  Observação nº   

Horário da observação:   Nome do professor:   

   

Turma:    

   

Número de alunos em sala:   

   

   

Aspectos a serem observados:   

I – Sobre o planejamento   Observação   

O professor tem um planejamento escrito da aula?   
(  ) Sim   (  ) Não   

O planejamento é consultado durante a aula?   

(  ) Sim   (  ) Não   

Durante a aula o professor registra algumas coisas observadas sobre 
os alunos?   

(  ) Sim   (  ) Não   

   

   

   

II - Sobre o uso do livro didático   

   

O livro didático de Língua Portuguesa foi usado na aula?   

(  ) Sim   (  ) Não   

Em caso positivo, foi usado para:   

(  ) Leitura   

(  ) Atividade de escrita   

(  ) Para leitura de textos e atividades de escrita   

A atividade do livro, trabalhada naquela aula, está relacionada a qual 
eixo do SEA?   

(  ) Oralidade   

(  ) Análise linguística e semiótica   

(  ) Leitura   

(  ) Produção de texto    

   

   

III - Caso o livro não tenha sido usado na aula      

Qual foi o tipo de atividade proposta?   

(  ) Atividade xerocada respondida individualmente.    

(  ) Atividade xerocada respondida com outro (s) colega (s).  

(  ) Jogos ou brincadeiras.   

Qual?   

_________________________________________________   

(  ) Atividade copiada a partir do quadro.    
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Outro:   

_________________________________________________   

A atividade proposta está relacionada a qual eixo do SEA?  

(  ) Oralidade   

(  ) Análise linguística e semiótica   

(  ) Leitura   

(  ) Produção de texto    

   

   

  

IV - Sobre as atividades de escrita      

Qual foi a atividade realizada?   

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________   

A atividade possibilitou?  
Escrita espontânea?  (  ) 

Sim   (  ) Não   

Reflexão sobre escrita?   

(  ) Sim   (  ) Não   

( ) Reflexão fonológica a partir de sílaba das palavras.   

(  ) Comparação das palavras quanto a semelhanças sonoras, com 
correspondência escrita.   
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ANEXO E - Entrevista - professor alfabetizador  

  

ENTREVISTA - PROFESSOR ALFABETIZADOR   

Projeto de Pesquisa: Alfabetização e livro didático: o que pensam e fazem os 

professores?   

   

Parte I – Identificação   

Nome: ______________________________________________________   

Graduada em: _______________________ Ano:______________________   

Tempo de docência: _____________   

Tempo de docência em classes do 1º ano: _______________   

Regime de trabalho: Contratada (   ) Efetiva (    )   

Participou de cursos de formação para alfabetizar: ________   

O que esse(s) curso(s) ampliaram na sua prática de professora alfabetizadora?  
Participou de escolha do livro didático: __________ Quantas vezes? ____   

   

Parte II – Sobre alfabetização 1- 

Para você o que é alfabetização?   

2- Quais os tipos de atividades que você considera importante trabalhar no 

processo de alfabetização com as crianças? Por quê?   

3- Quais eixos ou conteúdos que precisam ser trabalhados na alfabetização? Por 

quê?   

4- Considerando sua concepção de alfabetização e o que você considera 

importante nas atividades de alfabetização, a sua prática pedagógica se fundamenta 

em qual método de alfabetização? Por quê?   

   

Parte III – Sobre o livro didático   

1-  Qual a função do livro didático para a sua prática pedagógica? Por quê?  2- 
 Em qual momento do ano letivo você trabalha com o livro didático?  Por 

quê? 3- O livro didático que você usa contempla essas atividades que você 

considera importante para a alfabetização? Se não contempla, o que você faz? Por 

quê?   
4- Quais eixos ou conteúdos que precisam ser contemplados no livro didático para 

que o aluno seja alfabetizado? Por quê?    

5-Quais critérios você observa ao fazer a escolha do livro didático? Por quê?  

    



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: repensando a escolha do livro didático nas 

turmas de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS -BAHIA 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISIONAL EM EDUCAÇÃO/PPGE 

 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

ANDHIARA LEAL ANUNES OLIVEIRA 

MARIA ELIZABETE SOUZA COUTO 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: repensando a escolha do livro didático nas 

turmas de alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS -BAHIA 

2019 

 



 

 

 

 

ANDHIARA LEAL ANUNES OLIVEIRA 

MARIA ELIZABETE SOUZA COUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: repensando a escolha do livro didático nas 

turmas de alfabetização. 

 

 

 

 

 

Produto Educacional da pesquisa Alfabetização e 

livro didático: o que pensam e fazem as professoras, 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Educação – PPGE - 

Formação de professores da Educação Básica, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, como parte das 

exigências para obtenção do título de Mestre em 

Educação.  

Linha de Pesquisa: Alfabetização e Práticas 

Pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS -BAHIA 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

  

  

AC                Atividade Complementar  

BNCC          Base Nacional Comum Curricular  

CAPES        Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CD               Conselho Deliberativo  

CGPLI         Coordenação Geral do Programa do Livro  

EJA             Educação de Jovens e Adultos  

FNDE          Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

LD               Livro didático  

LDB             Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC            Ministério da Educação  

PNAIC         Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa  

PNBE          Programa Nacional da Biblioteca Escolar  

PNLA          Programa Nacional do Livro Didático de Alfabetização de Jovens e                      

                     Adultos  

PNLD          Programa Nacional do Livro Didático  

PP               Proposta Pedagógica  

SEA            Sistema de Escrita Alfabética  

SEB            Secretaria da Educação Básica  

SMEC         Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UESC          Universidade Estadual de Santa Cruz 

  



 

 

 

 

LISTA DE QUADRO 

 

Quadro 1 - Correlação entre os pontos de análise e o teste ABC .......................... 15 

Quadro 2 - Fases da pré-história da escrita segundo Luria ................................... 20 

Quadro 3 - A alfabetização .................................................................................... 25 

Quadro 4 - Representação das letras ..................................................................... 26 

Quadro 5 - Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética................................... 26 

Quadro 6 - Critérios de diferenciações do que pode ser lido..................................29 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Trabalhos sobre livros de alfabetização - Anped (2000- 2008) ........... 32 

 

 

  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 
APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 8 

1 A ALFABETIZAÇÃO ................................................................................................ 9 

1.2 Os métodos de alfabetização ................................................................................... 11 

1.2.1 Método sintético .................................................................................................... 12 

1.2.2 Método analítico .................................................................................................... 13 

1.2.3 A alfabetização na década de 1980........................................................................ 16 

1.3 A alfabetização e a Psicogênese da Língua Escrita ................................................... 17 

1.3.1 Sistema de escrita alfabética (SEA)....................................................................... 25 

2 O LIVRO DIDÁTICO .............................................................................................. 31 

2.1 O livro didático ao longo da história ...................................................................... 31 

2.3 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ................................................ 34 

3 PROPOSTA PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ... 37 

4 CONSIDERAÇÕES .................................................................................................. 39 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 41 

ANEXO ......................................................................................................................... 44 

ANEXO A ....................................................................................................................... 45 

ANEXO B: Atividades do Livro ................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Users/Leandro%20Cruz/Desktop/PRODUTO%20EDUCACIONAL.docx%23_Toc18433010


8 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este produto educacional é resultado da pesquisa intitulada “Alfabetização e Livro 

Didático: o que pensam e fazem as professoras”, realizado com professoras das turmas 

de alfabetização de uma escola pública do extremo sul da Bahia no período de agosto de 

2018 a fevereiro de 2019. 

A pesquisa desenvolvida teve um caráter qualitativo, com o objetivo de analisar 

como o professor relaciona, na prática pedagógica, sua concepção de alfabetização e a 

concepção de alfabetização que está presente no livro didático adotado na escola. E os 

objetivos específicos: conhecer e analisar a proposta pedagógica de alfabetização do 

município; identificar a concepção de alfabetização do professor; identificar os critérios 

adotados pelos professores na escolha do livro didático de alfabetização (1º ano); 

conhecer as estratégias usadas pelo professor alfabetizador para usar o livro didático de 

alfabetização em sala de aula; e promover encontros de formação com os professores 

para refletir sobre a importância da definição de critérios na escolha do livro didático de 

alfabetização.  

A partir das questões levantadas nas entrevistas, identificadas na apreciação da 

proposta pedagógica e do livro didático de Língua Portuguesa, bem como dos aspectos 

observados nos encontros de análise e escolha do livro didático, elencamos os pontos 

mais relevantes e os transformamos numa pauta formativa, a fim de promover a reflexão 

entre as professoras sobre a importância de que o momento de análise e escolha do livro 

didático seja um espaço onde a concepção de alfabetização do professor e a proposta 

pedagógica da escola constitua o ponto de partida para as decisões a serem tomadas. 

Nesse contexto, apresentaremos a seguir, um fragmento da discussão teórica que 

fundamentou a pesquisa, bem como a elaboração da pauta de formação e as discussões 

com as professoras alfabetizadoras. 
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1 A ALFABETIZAÇÃO 

Pesquisar a alfabetização nos traz o desafio de retomar a sua história, para 

compreender as interfaces na qual ela foi se construindo. Esse não é um caminho simples 

e também não é neutro. Para Mortatti,  

   

[...] se formos definir provisoriamente um campo de estudos específico, 

podemos conceber uma história da alfabetização como o estudo das formas 

pretéritas de ensino/aprendizagem da tecnologia da escrita; de sua 

manifestação no contexto das instituições as mais diversas; dos métodos para 

sua transmissão; dos materiais que estão em jogo na sua apropriação; das 

práticas empreendidas pelos sujeitos e grupos sociais em torno do processo de 

aquisição inicial da escrita e de seus efeitos sociais e culturais na sociedade 

(2012, p. 180).  

  

A autora apresenta a história da alfabetização relacionada com a história do livro 

didático e da cultura da escrita, priorizando o contexto escolar, mas não excluindo outras 

esferas da sociedade (família, política, economia etc.), por essa razão o conceito de 

alfabetização ao longo da história nem sempre estava impresso nos livros ou manuais.   

No início do Império, esse conceito é conhecido, de forma implícita, pelas leis do 

ensino que traziam a expressão ‘primeiras letras’ retratando as habilidades de leitura e 

escrita. Com a reforma eleitoral de 1870, alfabetizado era o que sabia ler e escrever, os 

que não soubessem, não votariam (FERRARO apud MORTATTI, 2012).  

No final do Império e início da República,  

  

[...] a leitura e a escrita que até então eram práticas culturais cuja 

aprendizagem se encontrava restrita a poucos e ocorria por meio de 

transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito privado do lar, ou de 

maneira menos informal, mas ainda precária, nas poucas ‘escolas’ do Império 

(‘aulas régias’) tornaram-se fundamentos da escola obrigatória, laica e 

gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados (MORTATTI, 2006, 

p. 2 – grifo da autora).  

  

Nesse período, o aprender a leitura e a escrita ganha novos espaços a partir do 

momento em que a República institucionaliza a escola como responsabilidade do Estado 

para os cidadãos. O termo alfabetização como ensino inicial da leitura e da escrita só vai 

aparecer no Brasil em 1910.   

Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986, p. 82), alfabetizar é “ensinar a 

ler”. Nesse sentido, alfabetizar envolvia duas ações: ensinar a ler e aprender a ler. A base 
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da alfabetização era a leitura. Um significado restrito. Entretanto, a partir do século XX, 

as discussões em torno desse conceito começam a passar por momentos de abrangência 

significativa. Exemplo disso é a concepção de alfabetização trazida por Freire (1967) 

quando em seu livro “Educação como prática de liberdade” relatou sua visão sobre a 

alfabetização a partir dos Círculos de Cultura, experiência realizada em Recife, com a 

finalidade inicial de discutir as questões do dia a dia das pessoas com o propósito da 

democratização da cultura, e que ele quis ampliar para a alfabetização dos adultos, já que 

muitas daquelas pessoas eram analfabetas. Para Freire, a alfabetização deveria estar 

relacionada com a democratização da cultura, ele fazia a defesa de que   

  

[...] a alfabetização é mais do que simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. 

É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se 

graficamente. É uma incorporação (FREIRE, 1967, p. 110).  

  

A partir de palavras geradoras, Freire (1967) trazia a reflexão para que os 

participantes do grupo, por meio do diálogo, e a partir dessa palavra, trabalhassem as 

sílabas para daí formar novas palavras que fossem significativas para o grupo. Nessa 

perspectiva de diálogo, ele ampliava as possibilidades de aprendizagem dos participantes 

ali presentes, levando-os, em todo o momento, a construir uma consciência crítica da 

realidade em que viviam, analisando não só as palavras, mas os textos do seu contexto 

social. 

Caminhando na perspectiva de ampliação do conceito e a superação da concepção 

da alfabetização apenas como transcrição dos sons da fala, no final do século XX, as 

publicações de Ferreiro (1999), Soares (2017a), em livros e artigos, passaram a 

apresentar o tema e o conceito de alfabetização é abordado a partir das diversas áreas do 

conhecimento. Nas reflexões de Soares,  

  

[no] sentido pleno, o processo de alfabetização deve levar a aprendizagem não 

de uma mera tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas de uma 

peculiar e muitas vezes idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um 

outro código, que tem em relação ao código oral especificidade morfológica 

e sintática, autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias 

próprias de expressão/compreensão (SOARES, 2017a, p. 18). 
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Além das características descritas anteriormente, a autora destaca o aspecto social 

da alfabetização, considerando que os aspectos culturais, econômicos e tecnológicos 

fazem com que tenha significados e valores distintos em diferentes sociedades.  

A ampliação do conceito de alfabetização ganha novos contextos quando surge a 

necessidade de nomear as práticas sociais de leitura e de escrita. Esse fenômeno que 

acontece em vários lugares do mundo recebe no Brasil, em 1980, o nome de Letramento. 

Em países como Estados Unidos e França, as questões da alfabetização, como processo 

inicial da aquisição da leitura e escrita, estavam resolvidas, precisando avançar nos 

aspectos mais complexos do seu uso como função social. Na França, o problema estava 

entre os jovens e adultos das classes desfavorecidas e, nos Estados Unidos, entre aqueles 

que tinham concluído o high school, o correspondente ao Ensino Médio no Brasil. 

Enquanto isso, aqui no nosso país, as duas situações permaneciam como dificuldades a 

serem superadas. Por esta razão, os conceitos de alfabetização e letramento estão 

imbricados, mesmo sendo de naturezas diferentes (SOARES, 2017a).  

O conceito de alfabetização e letramento caminha numa perspectiva que vai além 

da decodificação do código, assume um posicionamento político e social, e a aquisição 

da leitura e da escrita tem a função social de uso em contextos onde se vive para poder 

ter acesso a direitos sociais, humanos e políticos, visto que é uma forma de libertação, 

emancipação e autonomia.   

Considerando que buscamos pesquisar as concepções de alfabetização dos 

professores alfabetizadores e sua relação com a concepção de alfabetização do livro 

didático na prática pedagógica, retomamos de forma mais aprofundada a história da 

alfabetização a partir dos métodos de alfabetização. 

1.2 Os métodos de alfabetização 

  

Historicamente, ao pensar em alfabetização, pensa-se em métodos, pois o foco 

principal para discutir o sucesso ou o fracasso do processo de ler e escrever sempre esteve 

no ‘como’ ensinar.  

           Essa preocupação data desde o final do século XIX, quando a escola pública 

começa a se consolidar e surge a necessidade de pensar no como ensinar a ler e escrever. 

Desde então, passa-se a buscar métodos que dessem conta desse objetivo e por essa razão 
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houve, em vários momentos, alternâncias de métodos (sintéticos e analíticos), numa 

disputa de qual seria o mais capaz de proporcionar o ensino da leitura e da escrita.  

A alternância entre os métodos, também conhecido como ‘movimento pendular’, 

se apresenta   

[...] ora a opção pelo princípio da síntese, segundo a qual a aprendizagem da 

língua escrita deve partir das unidades menores da língua – dos fonemas, das 

sílabas – em direção às unidades maiores – à palavra, à frase, ao texto (método 

fônico, método silábico); ora a opção pelo princípio da análise, segundo o qual 

essa aprendizagem deve, ao contrário, partir das unidades maiores e 

portadoras de sentido – a palavra, a frase, o texto – em direção às unidades 

menores (método da palavração, método da sentenciação, método global) 

(SOARES, 2017b, p. 19).  

  

Para esses métodos, o domínio do sistema de escrita é o pré-requisito para 

aprender a ler e escrever. Em alguns deles, mesmos os analíticos, são criadas palavras, 

textos e frases, intencionalmente, seguindo critérios rigorosos para que essas habilidades 

sejam construídas, para só depois ler e escrever textos reais. Consideram que a criança 

aprende por meio de estratégias perceptivas, ou seja, recebem o conhecimento de fora 

para dentro (fundamentado na teoria behaviorista), de forma passiva, com métodos ou 

materiais impressos.   

  

1.2.1 Método sintético  

  

Em relação ao método sintético, Frade reflete que    

 
[...], em geral, parecem privilegiar o sentido do ouvido na relação com os 

sinais gráficos e neles eram comuns os exercícios de leitura em voz alta e o 

ditado: todas essas atividades guardam coerência com um tipo de pressuposto: 

o da transformação da fala em sinais gráficos (FRADE, 2012, p. 3).   
  

O método sintético, utilizado inicialmente no Brasil Imperial, para o ensino da 

leitura e da escrita, era formado por três vertentes: os alfabéticos, os silábicos e os fônicos.   

Os métodos alfabéticos, também identificados como soletração, são conhecidos 

desde a antiguidade (FRADE, 2007). Acreditam que as crianças compreendem que as 

letras representam sons e o primeiro passo é decorar as letras do alfabeto, para depois 

decorar um conjunto de sílabas e as palavras.  

Os métodos silábicos defendem a apresentação da maior quantidade possível de 

sílabas para serem decoradas para, em um segundo momento, formar diferentes 

combinações de sílabas para se chegar às palavras.  
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O método fônico sugere começar com a sequência de sons das letras a partir das 

vogais, depois as consoantes. A partir daí, pode-se formar sílabas e palavras, sempre 

partindo do mais simples para o mais complexo.  

 

1.2.2 Método analítico  

  

O método analítico foi sugerido pela primeira vez, em 1768, pelo abbade de 

Radovilliers, e teve como um dos divulgadores, no Brasil, o professor Arnaldo de 

Oliveira Barreto, normalista que, após a Proclamação da República (1889), passa a 

ocupar cargos na administração educacional em São Paulo, a participar de movimento 

normalista, divulgando ideias sobre o ensino da leitura e a produzir material didático 

(MORTATTI, 2000).  

Esse método defendia o ensino da leitura do ‘todo’ para as ‘partes’. Começava por 

uma frase e todos tinham que decorar, depois partia para as palavras, as sílabas e, por 

último, as letras.  

Os estudos de Mortatti (2000) indicaram que em São Paulo, apesar das orientações 

dadas aos professores pela escola normal, para que usassem o método analítico, na 

prática, muitos ainda usavam o método sintético, pois os materiais disponíveis eram 

poucos e, ainda, não haviam se adequado a esse método moderno. Assim, amplia-se uma 

nova demanda que foi a produção de livro didático para atender às características do 

método analítico, surge então um mercado editorial para atender, especificamente, as 

demandas da escola brasileira.  

Nesse contexto, um imenso número de normalistas passa a escrever livros com o 

foco específico no ensino da leitura com o método analítico. No período de 1880 a início 

da década de 1910, Mortatti (2000) ressalta que a escrita ainda era vista como caligrafia 

e cópia, por essa razão, o foco das cartilhas era a leitura, a exemplo disso, a primeira 

cartilha O Primeiro Livro de Leitura, de Maria Guilhermina de Loureiro de Andrade, em 

1890, utilizou a “palavração” como método.  

No momento seguinte ao estabelecimento do método analítico como o que se tem 

de mais moderno, surge um novo cenário que Mortatti (2000) traz para conhecimento, 

que é o período referente de1920 a meados de 1970.  



14 

 

 

 

Muitas foram as discussões sobre a educação, na busca de uma reforma no ensino 

que envolvesse não apenas o nível primário, mas secundário e superior1. Essa nova 

perspectiva nasce com a ‘Escola Nova’, que teve seus ideais difundidos através do 

Manifesto dos Pioneiros em 1932. No que se refere ao ensino inicial da leitura e escrita, 

as  

[...] discussões vão gradativamente enfatizando e ‘rotinizando’ os aspectos 

psicológicos – em detrimento dos linguísticos e pedagógicos – da 

aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita, enfeixados os dois processos 

sob a designação mais ampla de alfabetização, cujo caráter funcional e 

instrumental é destacado relativamente ao ideário liberal de democratização 

da cultura e da participação social (MORTATTI, 2000, p. 144 – grifo da 

autora).  

  

Nesse contexto, ganham destaques aqueles que caminham pelo campo da educação 

e, ao mesmo tempo, no campo político e administrativo: Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo e Anísio Teixeira. Entre esses, Mortatti (2000) destaca Lourenço Filho pelo seu 

papel relevante nas questões políticas-administrativas e, também, pela sua grande 

repercussão no campo da alfabetização, devido aos resultados da pesquisa experimental 

que fez e teve como desdobramento os Testes ABC (1934).  

A abordagem de Lourenço Filho caminha numa perspectiva psicológica. A partir 

dos resultados da pesquisa realizada com outros pesquisadores, chega à conclusão que 

existe um nível de maturidade, que pode ser mensurável e que funciona como pré-

requisito para aprender a ler e escrever. Dessa forma, os Testes ABC serviriam para 

classificar as crianças com o objetivo de fazer um diagnóstico para a formação de classes 

‘homogêneas’ e, ao mesmo tempo, saber as características individuais de cada um. Os 

testes eram compostos por oito provas que contemplavam os aspectos  

  

[...] coordenação visual-motora, resistência à inversão na cópia de figuras, 

memorização visual, coordenação auditivo-motora, capacidade de prolação2, 

resistência à ecolalia3, memorização auditiva, índice de fragilidade, índice de 

atenção dirigida, vocabulário e compreensão geral (MORTATTI, 2000, p. 

151). 

  

 

 

1 O que equivale atualmente ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.   
2 Prolação - capacidade de pronunciar as palavras adequadamente. No teste ABC, eram ditas sete palavras 

que as crianças deveriam pronunciar. Ex.: árvore – cadeira – pedra – cachorro – flor – casa – peteca.  
3 Ecolalia - resistência em repetir sílabas, palavras ou frases. No teste, a criança deveria repetir palavras 

como Nabucodonosor, Cosmopolitismo, Pindamonhagaba.   
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Para melhor compreendermos essa estrutura, apresentamos o Quadro 1:  

Quadro 1 - Correlação entre os pontos de análise e o teste ABC 

Nº Pontos de análise Testes 

 

1 

 

Coordenação visual motora 

Teste 1 – cópia de figuras  

Teste 3 – reprodução de movimentos  

Teste 7 – recorte em papel   
 

2 
Resistência à inversão na cópia de 

figuras 

 

Teste 3 – reprodução motora e gráfica de movimentos  

 

3  
 

Memorização visual 
Teste 2 – denominação de 7 figuras apresentadas em 

conjunto por 30 segundos  

4  

5  

6  

Coordenação auditivo motora 

Capacidade de prolação 

Resistência à ecolalia 

 

Teste 6 – reprodução de polissílabos não usuais  

Teste 4 e 6 – reprodução de palavras usuais e não usuais  

7  Memorização auditiva Teste 4 – memorização de palavras de uso corrente  

8  
 

Índice de fatigabilidade 
Teste 8 – pontilhação em papel quadriculado  

Teste 7 – recorte em papel  

 
 

9  

 
 

Índice de atenção dirigida 

Teste 2 – denominação de figuras  

Teste 5 – reprodução de narrativa  

Teste 7 – recorte  

Teste 8 – pontilhação  
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Vocabulário e compreensão 

 

Teste 2 – denominação de figuras  

Teste 5 – reprodução de uma narrativa  

Todas as provas envolvem a execução de uma ordem dada.  

Fonte: Lourenço Filho (2008, p. 50).   

Ao centrar as discussões nas características individuais dos alunos, a questão do 

método fica em segundo plano. Nesse contexto, flexibiliza a utilização de mais de um 

método a fim de superar as dificuldades enfrentadas pelo processo de alfabetização, 

desejando reduzir o número de analfabetos e defendendo a educação popular. Nesse 

momento, começa a aparecer a defesa pelo método misto, ou seja, analítico-sintético. 

Apesar disso, o método analítico continua sendo defendido como o mais científico 

(LOURENÇO FILHO, 2008).  

Além dos Testes ABC, Lourenço Filho também publicou a Cartilha para o Povo 

(1928) e Upa, Cavalinho (1957). A Cartilha para o Povo era simples, mesclava os 

métodos analíticos e sintéticos e nasce com o objetivo de alfabetizar o povo de forma 

simples e rápida. A Cartilha  

Upa, Cavalinho ganhou maior destaque e elogios pela sua estrutura e estética, 

considerada ‘renovada’ para o período, tinha como foco específico as crianças e abordava 

o método analítico. As orientações de uso indicavam os Testes ABC como primeiro passo 
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para a classificação das crianças e organização do ensino da leitura e da escrita. Mortatti 

esclarece o valor que o autor atribui à cartilha:  

  

[...] a complementariedade dos papéis do professor e da cartilha na direção da 

aprendizagem aponta o que cabe a este e àquela, cada um responsável pela 

‘metade do ensino’: à cartilha cabe ser atraente, para motivar a aprendizagem, 

e adequada a seus fins, para permitir fácil aprendizagem; e ao professor, estar 

bem preparado, para desenvolver dirigir ou criar o desejo de aprender e 

utilizar adequadamente a cartilha. (MORTATTI, 2000, p. 177 – grifo da 

autora)   

  

Os destaques do seu trabalho foram as características de cientificidade da sua 

pesquisa a partir do uso do método clínico-experimental e, com este status científico-

acadêmico, torna a alfabetização como objeto de estudo. Assim, com esses trabalhos, 

Lourenço Filho ganha destaque nacional e internacional, sendo o Teste ABC publicado 

em Buenos Aires e na França.   

 

1.2.3 A alfabetização na década de 1980  

  

O período do final da década de 1970, início dos anos 1980, é marcado pela força 

do discurso acadêmico que passa a ser integrado ao discurso oficial, com os Programas 

de Formação de Professores das Secretarias de Educação do Estado de São Paulo, no que 

se refere à alfabetização como objeto de estudo (MORTATTI, 2000). Nesse contexto, 

também o foco dos estudos e pesquisas é deslocado do ‘método de alfabetização’ para o 

processo de aprendizagem, para a necessidade de saber como as crianças aprendem a ler 

e escrever, influenciados pelos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999).  

No contexto científico-acadêmico, ganha força o discurso da busca para que o 

contexto social de democratização política seja refletido na escola, como forma de 

superar os problemas de evasão e repetência 4 , de não responsabilizar o aluno pelo 

fracasso, justificando que a própria escola não consegue atender as suas necessidades.  

A alfabetização no estado de São Paulo, nesse momento, apresenta-se com novas 

recomendações, diferenciadas dos períodos anteriores. O destaque para o ensino da 

leitura e da escrita passa a ser direcionado a partir da perspectiva construtivista 

 

 

4 Revista Educação e Sociedade (UNICAMP), Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, Leitura: 

teoria e prática (UNICAMP) entre outros. 
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fundamentada, inicialmente, nos estudos da Psicogênese da Língua Escrita, de Ferreiro 

e Teberosky (1999). Esses estudos fundamentaram o Projeto Ipê, que chegava às escolas 

de São Paulo por meio de programas televisivos e fascículos editados entre os anos de 

1985 a 1990. Em seguida, pelo projeto Alfabetização Teoria e Prática que se tornava, 

juntamente com outras publicações de revistas científicas do estado 5 , um marco 

influenciador em todo o país (MORTATTI, 2000).  

A partir de então (1980), as produções acadêmicas foram se ampliando, e novos 

teóricos trouxeram reflexões significativas para a alfabetização: Soares (2017a) com uma 

abordagem sociolinguística; Geraldi (1980) e Smolka (1989) numa abordagem 

interacionista etc. 

Ao refletir sobre a relevância dessas publicações, Mortatti ressalta que o trabalho 

na sala de aula não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo.  

  
As causas recorrentemente apontadas para esse descompasso apresentam-se 

como diretamente relacionadas às dificuldades inerentes à teoria 

construtivista, uma vez que a pesquisa sobre a psicogênese da língua escrita 

não pretende resultar em um método de alfabetização, chegando mesmo a 

negar a validade dos existentes para os novos fins [...]. Na busca de solução 

para esse impasse, as concretizações vão-se configurando como um 

entrecruzamento da internalização do discurso da época sobre o novo e da 

elaboração pessoal dos alfabetizadores, valendo-se de sua história profissional 

(MORTATTI, 2000, p. 280).  

   

Dessa forma, para a autora, os objetivos almejados com o uso dessas novas teorias 

não foram todos alcançados, visto que os problemas da alfabetização das crianças pobres 

ainda continuam. 

 

1.3 A alfabetização e a Psicogênese da Língua Escrita 

  

No período anterior, até 1980, o termo alfabetização esteve sempre se referindo ao 

processo por meio do qual a criança aprende o código escrito e as habilidades de ler e 

escrever, numa perspectiva individual.   

O entendimento da alfabetização na perspectiva individual traz dois aspectos 

(SOARES, 2017a). O primeiro refere-se ao ler e escrever apenas como codificação e 

 

 

5 Revista Educação e Sociedade (UNICAMP), Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas, Leitura: 

teoria e prática (UNICAMP) entre outros.  
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decodificação; e o ler e escrever como apreensão, compreensão e expressão de 

significados.  

Na perspectiva social, o conceito de alfabetização é construído a partir das 

características daquela sociedade. Por exemplo, no Brasil, uma criança de sete anos não 

alfabetizada não é considerada analfabeta, mas em sociedades onde as crianças de quatro, 

cinco anos já estão envolvidas em experiências de leitura e escrita, como vimos nas 

pesquisas de Ferreiro (2013) na Argentina, ao chegar aos sete anos sem se alfabetizar já 

serão consideradas fora do padrão esperado.  

Dessa forma, Soares (2017a) sugere que, ao contrário dos métodos tradicionais que 

consideravam apenas a perspectiva individual, uma teoria da alfabetização precisaria 

compor todos os aspectos mencionados acima, sejam da perspectiva individual como da 

perspectiva social. Para isso, o processo de alfabetizar envolve muitas habilidades, que a 

autora vem chamar de facetas, referindo-se às perspectivas psicológicas, 

psicolinguísticas, sociolinguísticas e linguísticas.  

A perspectiva psicológica é a que se manteve mais frequente nos estudos sobre 

alfabetização, visto que contemplava os aspectos que eram considerados como pré-

requisitos para alfabetizar e, também, considerava os processos psicológicos pelos quais 

as pessoas aprendem a ler e escrever. Por essa razão, durante algum tempo, a não 

alfabetização das crianças era justificada pela falta de prontidão, ou seja, consideravam 

que não tinham desenvolvidas as habilidades necessárias como pré-requisito para o 

processo de alfabetizar, entre elas: coordenação motora, falta de maturidade, 

discriminação visual e auditiva etc. Assim, o fracasso da alfabetização era considerado 

do ponto de vista individual, sustentando a conhecida ‘ideologia do dom’6 bem como os 

‘testes de prontidão’ para avaliar se as crianças estavam aptas a se alfabetizar.  

 

 

6 “A ideologia do dom justifica que o sucesso ou fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita está 

relacionado ao QI e a aptidões específicas” (SOARES, 2017a, p. 20).   

A ideologia do dom oculta-se sob um discurso do senso comum e também de certas vertentes pedagógicas 

e psicológicas que assumem a existência de desigualdades naturais, de diferenças individuais, de 

características inerentes a cada ser humano. Assim se legitimam desigualdades e diferenças até mesmo 

“cientificamente”, pela mensuração de aptidões intelectuais (aptidão verbal, numérica, espacial etc.), de 

prontidão para a aprendizagem, de inteligência ou de quociente intelectual (QI) etc., através de testes, 

escalas, provas, considerados “objetivos”, “neutros”, “científicos”. Essas desigualdades e diferenças 

individuais, assim legitimadas, explicariam as diferenças de rendimento escolar. (SOARES, 2017c) 

Disponível em http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soareso-fracasso-da-escola/. Acesso em: 6 

mar. 2018.  

 

http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
http://www.editoracontexto.com.br/blog/magda-soares-o-fracasso-da-escola/
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Na perspectiva psicológica, nos anos 1980, surge a abordagem cognitivista, com 

destaque para a Psicologia Genética de Piaget. Entre os estudos sobre a aprendizagem da 

leitura e escrita a partir dessa abordagem, temos os estudos de Emília Ferreiro com a 

Psicogênese da Língua Escrita, que tinha como objeto “como” as crianças pensam sobre 

a escrita.  

A partir de 1980, com fundamento na epistemologia genética de Piaget, é divulgada 

no Brasil a Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Nesse 

contexto, o foco dos estudos sobre a alfabetização deixa de ser o ensino do professor 

(método/produto) e passa a ser a aprendizagem das crianças (o processo). As 

pesquisadoras trazem para o contexto educacional como as crianças pensam e constroem 

a escrita, a partir do momento que conseguem entender as hipóteses que constroem.  

Soares (2017b, p.  22) destaca essa mudança de paradigma como a 

“desmetodização” proposta pelo construtivismo, “entendendo ‘desmetodização’ como a 

desvalorização do método como elemento essencial e determinante do processo de 

alfabetização”.  

Nos últimos vinte anos, a perspectiva psicológica amplia seu repertório de 

contribuições com os estudos de Vygotsky, Wallon, Luria, Gardner etc.  

     Luria (2017, p. 144), numa abordagem da psicologia desenvolvimentista, entendeu a  

“escrita como uma função que se realiza, culturalmente, por mediação”. Neste 

contexto, apresenta a pré-história da escrita como um momento anterior ao momento 

escolar. Nesse período, para ‘escrever’, a criança fazia mediante o interesse na situação 

ou brincadeira (aspecto psicológico interno) e, para isso, pode usar objetos auxiliares 

(varinha, palito), aspecto externo desenvolvido pela mediação. Quando isso acontece, as 

crianças ainda não conseguem relacionar a escrita (rabiscos) como signo funcional 

auxiliar, ou seja, com a função de registrar algo que foi dito, ou que não conseguirá 

memorizar. Neste período inicial, quando estimuladas por um adulto, elas escreverão os 

rabiscos como imitação do adulto e não como representação da escrita na sua função real.   

Nas pesquisas de Luria (2017), realizadas com crianças de três, quatro e cinco anos, 

diante da solicitação de que escrevessem as sentenças ditadas, algumas delas começavam 

a produzir rabiscos antes mesmo que a sentença fosse pronunciada e justificavam que era 

assim que os adultos faziam, ou seja, num primeiro momento, a escrita funcionava apenas 

como imitação.  

Luria (2017) classificou a pré-história da escrita em cinco fases (Quadro 2) 
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Quadro 2 - Fases da pré-história da escrita segundo Luria 

 

Fases  Características  

Pré-escrita  ou 

pré-instrumental  

Ausência de compreensão do mecanismo da escrita. Escrita como 

brincadeira ou imitação do adulto.  

 

Escrita  não  

diferenciada  

Estabelece rabiscos ou símbolos gráficos para cada palavra ou sentença. 

Assemelha-se aos símbolos topográficos7 das escritas primitivas e já começam 

a usá-los como recurso para a memória. Como os rabiscos e símbolos gráficos 

criados não são estáveis, podem esquecer depois de algum tempo.  

 

Escrita 

diferenciada  

É caracterizada pelo momento em que a criança começa a considerar o número 

e a forma como elementos de diferenciação. Usa desenhos para representar, 

mesmo que de forma ainda confusa.  

Escrita por meio 

do desenho  

A criança passa a usar o desenho como meio de diferenciar a escrita de coisas 

diferentes, bem como de lembrar o que foi escrito.  

 

 

Escrita simbólica  

Nesta fase a criança já consegue se relacionar com a escrita como algo externo, 

usando letras para representar o escrito, mas não compreende como o sistema de 

escrita é organizado. O pensamento já consegue fazer algumas abstrações para 

representar a escrita, mas em alguns momentos retoma à fase da não 

diferenciação, porém usando as letras.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

  

A partir dessas fases, percebemos que existe um caminho que as crianças trilham 

antes de compreenderem o sentido da escrita e que, ao se depararem com situações 

provocadas pelo adulto, pensam e criam estratégias sobre as diferentes maneiras de 

registrar a escrita. Essas fases correspondem, na abordagem cognitivista de Ferreiro e 

Teberosky (1999), à fase pré-silábica.  

  

Uma coisa parece clara a partir de nossa análise do uso do signo e suas origens, 

na criança: não é a compreensão que gera o ato, mas é muito mais o ato que 

produz a compreensão - na verdade, o ato, frequentemente, precede a 

compreensão (LURIA, 2017, p. 188).  

  

Isso significa que as crianças precisam estar envolvidas em situações de 

aprendizagens que possam experimentar a escrita nas mais variadas formas, respeitando 

o tempo e a construção das ideias de cada uma sobre a função da escrita.  

A perspectiva psicolinguística se aproxima da abordagem cognitivista por 

considerar a maturidade linguística, as relações entre memória e linguagem, a interação 

entre informações visual e não visual etc. Com base no associacionismo, sempre foram 

 

 

7 Símbolos topográficos são desenhos que representam palavras ou sentenças (LURIA, 2017).  
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valorizados a imitação e o reforço seletivo: mostrar um objeto à criança, pronunciar o 

nome repetidas vezes, associar o nome ao objeto apresentado e, ao repetir corretamente, 

ganhar sorrisos e parabéns pela pessoa que o apresentou, ou seja, receber passivamente 

o estímulo externo. Os estudos, até 1962, eram fundamentados nessa abordagem, em que 

as pesquisas levantavam a quantidade e variedade das palavras usadas pelas crianças, 

porém não davam conta de explicar como as mesmas construíam as regras sintáticas8, já 

que mais importante que as palavras soltas era compreender como as crianças as usavam 

para formar as orações.   

Outra perspectiva relevante é a sociolinguística que tem o foco no uso social da 

língua. Por essa razão, enfatiza que os aspectos a serem considerados no momento de 

alfabetizar variam de acordo a comunidade onde a criança está inserida. Considerando 

que há diferenças entre a forma como falamos e a escrita padrão, mesmo nas situações 

formais, as crianças que vivem em contextos sociais em que o dialeto9 usado está distante 

da língua escrita padrão apresentarão necessidades diferentes daquelas que convivem 

num meio onde o dialeto se aproxima mais da norma culta e, também, onde vivenciam 

situações em que a leitura e a escrita são usadas com mais frequência e com valor social 

diferenciado. Isso é perceptível nas diferentes experiências vividas pelas crianças 

oriundas das classes populares e das classes mais favorecidas. Nesse caminho, Soares 

(2017a) destaca que a preocupação não deve estar apenas no aspecto estrutural, em que 

o objeto de estudo são as variantes dialetais e suas implicações para a aprendizagem da 

língua escrita, mas também no aspecto funcional, cujo objeto de estudo é a relação entre 

a aprendizagem da língua escrita, o valor e o papel social dados pelos diferentes grupos 

sociais. Para a autora, esses são aspectos que influenciam diretamente no processo de 

alfabetização das crianças.  

 

 

8 “A sintaxe consiste num conjunto de regras que definem a forma da linguagem, isto é, como as sentenças 

podem ser formadas como sequências de componentes básicos, chamados palavras”. Disponível em: 

https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf. Acesso em: 9 dez. 

2018. 
9 Variedade regional ou social de uma língua considerada um sistema linguístico em si e caracterizada por 

certas peculiaridades semântico-lexicais, morfossintáticas e fonético-morfológicas. (Em particular, 

variedade de fala que difere da linguagem literária padrão ou do padrão de fala da cultura em que ela existe.) 

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dialeto/ Acesso 

em: 6 jul. 2018. 

https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
https://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/pli/material/paradigmas-aula02.pdf
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Por fim, a perspectiva linguística traz a reflexão do processo de alfabetização 

como um estabelecimento de relações entre grafemas e fonemas, ou seja, entre os sinais 

gráficos que usamos para escrever e os sons que usamos para falar.  

Considerando as quatro perspectivas, a alfabetização é um processo complexo e 

não está ligada apenas a uma área do conhecimento, mas a várias, como: psicologia, 

psicolinguística, linguística e sociolinguística. Essa multiplicidade faz com que seja um 

processo rico e, consequentemente, requer diferentes caminhos para a pesquisa, a 

formação e o ensino. Por outro lado, não é neutra, está envolvida com o contexto social, 

econômico e político, isso requer reconhecermos, por exemplo, que o fato de as crianças 

das classes populares, algumas vezes, necessitarem de um tempo maior para alfabetizar-

se. Isso não significa que são menos capazes, como sugerem as teorias de ‘carência 

cultural’10 que fortalecem a ideia de uma ‘educação compensatória’. Essas crianças têm 

oportunidades diferentes de acesso à leitura e à escrita (SOARES, 2017a).  

Essas teorias defendem que as crianças oriundas das classes populares não 

conseguiriam se alfabetizar no curso normal do ano escolar; por esta razão, sugerem a 

realização de períodos preparatórios para a alfabetização. Segundo Morais (2012, p. 41), 

esses períodos indicavam que para “deixarem de ser ‘culturalmente pobre’, as crianças 

eram treinadas a copiar ondas sinuosas e letras soltas, a discriminar figuras, a identificar 

se objetos estavam à direita ou à esquerda etc.”. Por essa razão, passavam longos 

períodos realizando tarefas que nem apresentavam significado social e ficavam mais 

tempo sem acesso a práticas reais de leitura e escrita.   

Ferreiro e Teberosky (1999) questionam os métodos analíticos e sintéticos porque, 

ao enfatizarem as habilidades perceptivas, não consideraram dois aspectos fundamentais 

para o processo da aprendizagem da leitura e escrita: a competência linguística da criança 

e suas capacidades cognoscitivas. As autoras fundamentam esses aspectos nas suas 

pesquisas a partir da abordagem psicolinguística e psicogenética.  

Na abordagem defendida por Ferreiro e Teberosky   

  

 

 

10 Carência cultural - Teoria que defende que as crianças das camadas populares fracassariam ao entrarem 

na escola por serem carentes das habilidades psiconeurológicas: memória visual e auditiva, coordenação 

motora, discriminação visual e auditiva, equilíbrio, lateralidade e fluência verbal. (MORAIS, 2012) 
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[...] aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza da 

linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula 

hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua 

própria gramática (que não é uma cópia deformada do modelo adulto, mas 

sim uma criação original) (1999, p. 24).  

  

As autoras justificam que esta abordagem é fundamentada também nos estudos 

linguísticos de Noam Chomsky (1974; 1976) que apresentam a gramática generativa e 

discutem os conceitos de competência e desempenho, que também foram discutidos na 

teoria psicogenética piagetiana. Aqui se entende que a criança, ao chegar à escola, já traz 

consigo conhecimentos da língua materna, mesmo que não tenha consciência deles, e das 

situações de interação com a linguagem, esses conhecimentos são mobilizados para a 

construção dos novos conhecimentos. Para isso, os ‘erros’ cometidos pelas crianças nesse 

processo são considerados ‘erros construtivos’, pois possibilitam que as mesmas 

cheguem à resposta correta. O ‘erro’ é a primeira hipótese que a criança tem sobre aquele 

objeto.  

Os estudos cognitivistas, com base em Piaget (1962), Ferreiro e Teberosky (1999) 

fundamentam sua pesquisa a partir do entendimento de que o sujeito cognoscente 

transforma os estímulos que recebe por meio do seu sistema de assimilação. Esse 

entendimento vai de encontro à perspectiva associacionista, que defende que o aluno 

recebe os estímulos diretamente pelo reforço.   

O aluno, nesse caso, é o centro do processo, ao contrário daquela perspectiva que 

colocava o método ou quem o aplicava como centro. Nessa concepção de aprendizagem 

psicogenética, “o método (enquanto ação específica do meio) pode ajudar a frear, facilitar 

ou dificultar; porém não cria aprendizagens. A obtenção de conhecimento é resultado da 

própria atividade do sujeito” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 31).  

Compreendendo isso, o ponto de partida da aprendizagem será o próprio aluno, ou 

seja, dependerá do nível de desenvolvimento que se encontra. As características do objeto 

poderão ser percebidas ou não, a depender dos conhecimentos que já assimilou e, não 

necessariamente, pela sua capacidade sensorial, como defendem os associacionistas.  

Outro aspecto explicitado nessa teoria é a compreensão operatória. Por essa razão, 

um conhecimento esquecido pode ser recuperado, pelo próprio sujeito, por meio das 

operações mentais que construiu sobre aquele objeto, ao contrário, numa visão 

associacionista, ele dependeria de alguém para restituir esse conhecimento.  
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As questões acima discutidas, a partir das teorias psicolinguísticas de Chomsky e 

psicogenéticas de Piaget, formaram a base de fundamentação para Ferreiro (1999; 2013) 

na escolha da escrita como seu objeto de pesquisa.  Segundo a autora, a sua concepção 

não é de uma escrita linear como, muitas vezes, aparece na história da escrita ao longo 

dos anos, desde os fenícios, gregos até a estruturação do alfabeto atual, mas sim uma 

escrita em movimento, uma escrita como objeto de conhecimento que se reconstrói a 

cada nova geração.   

  

O escrito é um conjunto de marcas não figurativas, organizadas prolixamente 

em linhas e cadeias gráficas emolduradas por espaços em branco, marcas que 

suscitam de forma misteriosa uma oralidade adulta com alto grau de 

estranhamento léxico e sintático (FERREIRO, 2013, p. 31).  

  

Esse foi o conceito de escrita escolhido pela autora para representar o que uma 

criança vê quando o adulto lê algo em situações diferentes, desde a leitura de uma história 

à leitura de uma reportagem sobre o aumento das taxas de juros, por exemplo. As crianças 

a compreendem como algo que faz parte do meio social, do espaço onde vivem, mesmo 

que a conheça apenas nos rótulos e contas de água e luz. E ao conhecerem dessa forma, 

percebem que a escrita representa algo que é real, verdadeiro, principalmente, o nome 

das coisas. Com essa visão, as crianças demonstram que não veem a escrita como do 

ponto de vista da técnica, do instrumento, mas da verdade.  

A escrita alfabética nessa perspectiva é entendida como um sistema de 

representação e não como um código. O código seria criado para representar algo já 

existente, a representação é uma construção original. Por essa razão, apropriar-se do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA) requer compreender como funciona. Esse processo 

não se dá pela simples memorização e não é rápido. Para estruturar e compreender os 

dois momentos da alfabetização, organizamos o Quadro 3. 
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Quadro 3 - A alfabetização 

 

 

MÉTODOS  

 

PROCESSO  

Sintético  Analítico  Construtivista  

 

Parte do simples para o complexo. 

Das partes para o todo. É rápido e 

simples. Privilegia o sentido do 

ouvido e a leitura em voz alta. Apoia-

se na teoria behaviorista11.  

 

Parte do complexo para o abstrato. Do todo para as 

partes. Prioriza a compreensão e a fluência. 

Valoriza a leitura silenciosa. Apoia-se na teoria da 

Gestalt12.  

 

 

 

 

O foco está no  

‘como’ a criança 

aprende.  

Falar, ler e 

escrever é um 

processo único.  

O erro é visto 

como parte do 

conflito 

cognitivo. Não 

há um método 

específico para 

aprender a ler e a 

escrever. 

Valoriza o uso da 

leitura e da 

escrita nas suas 

funções sociais. 

Apoia-se na 

teoria 

psicogenética13  

 

Alfabético  

 

Silábico  

 

Fônico  

 

Palavração 

 

Sentenciação 

 

Historieta 

As letras 

representam 

os sons  

Usa uma  

palavra 

chave 

para 

estudar as 

sílabas e, 

a partir 

destas, 

formar 

novas 

palavras  

Introduz 

com os 

sons das 

letras, 

primeiro 

as vogais 

e depois 

as 

consoante

s  

As palavras 

são 

apresentadas 

inteiras e em 

alguns casos,  

acompanhadas 

de imagens. 

Valoriza  

a 

configuração 

gráfica.  

Parte da 

sentença 

(frase) como 

unidade 

global, em 

seguida faz a 

decomposição 

em palavras, 

depois em 

sílabas.  

O texto é ‘lido’ 

várias vezes para 

ser  

memorizado e 

depois de algum 

tempo  

partir para o 

reconhecimento 

das sentenças e 

sílabas.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019) 

  

1.3.1 Sistema de escrita alfabética (SEA)  

  

Ao defender o SEA como um sistema de representação, Ferreiro (1993) explica 

que considerar o sistema como código é um equívoco, já que código seria criar novos 

elementos para sinalizar algo já existente. O SEA, como representação, significa que 

houve uma construção primeira, por partes, até chegar ao sistema definitivo, que seria 

usado por todos. Dessa forma, Ferreiro (1993) ressalta as implicações que isso traz para 

o processo de alfabetização.  

  

 

 

11 Behaviorismo é a teoria psicológica que defende que aprender é usar comportamentos operantes e que o 

reforço é uma condição associada a resposta (FRANCO, 1995).  
12 Gestalt é a teoria psicológica que argumenta que a aprendizagem se dá por insight (FRANCO, 1995). 
13  A Teoria Psicogenética acredita que o desenvolvimento cognitivo passa por estágios e que a 

aprendizagem é ativa e interativa (FRANCO, 1995).  
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No caso dos dois sistemas envolvidos no início da escolarização (o sistema de 

representação dos números e o sistema de representação da linguagem) as 

dificuldades que as crianças enfrentam são dificuldades conceituais 

semelhantes às da construção do sistema e pode-se dizer, em ambos os casos, 

que a criança reinventa esses sistemas. Bem entendido: não se trata de que as 

crianças reinventam as letras nem os números, mas que para poderem se servir 

desses elementos como elementos de um sistema, devem compreender seu 

processo de construção e suas regras de produção, o que coloca o problema 

epistemológico fundamental, qual é a natureza da relação entre o real e sua 

representação? (1993, p. 13).  

  

Nessa perspectiva, para aprender a ler e escrever, as crianças precisam 

compreender: o que as letras representam? e como as letras criam representações? 

(MORAIS, 2012). Isso significa que no processo inicial de alfabetização, as crianças 

ainda não compreendem que as letras representam a pauta sonora das palavras que 

falamos e, também, não sabem como usar as letras para representar esses sons. Esse 

processo evolui à medida que a criança vai vivenciando oportunidades de refletir sobre 

a escrita (Quadro 4).  

 

Quadro 4 - Representação das letras 

 

O que as letras representam (isto é, 

registram)? 

 

Como as letras criam representações (ou palavras 

escritas)? 
 

 

 

Características dos objetos que a palavra 

substitui (o tamanho, a forma etc.) ou a 

sequência de partes sonoras da palavra?  

 

Colocando letras em função do tamanho ou de outras 

características do objeto que a palavra designa? 

Colocando letras conforme os pedaços sonoros da palavra 

que pronunciamos? Neste caso, colocando uma letra para 

cada sílaba oral ou colocando letras para os “sons 

pequenininhos” que formam as sílabas orais?  

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora a partir dos estudos de Morais (2012, p. 49).  

   

Além disso, a escrita tem propriedades que precisam ser apropriadas. O adulto 

alfabetizado usa essas propriedades sem pensar, mas para quem não está alfabético, estes 

são aspectos que precisam ser conhecidos e internalizados (Quadro 5).  

 

Quadro 5 - Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética 

1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito e que 

são diferentes de números e de outros símbolos.  

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das 

mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p).  

3. A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada.  
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4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo 

tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras.  

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as 

letras podem vir juntas de quaisquer outras.  

6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca 

levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem.  

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos.  

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e 

certos sons poderem ser notados com mais de uma letra.  

9. Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos) que 

podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem.  

10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, CCV, 

CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...), mas a estrutura predominante no português é a sílaba 

CV (consoante – vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal.  
 

Fonte: Quadro elaborado por Morais (2012).  

  

Ferreiro e Teberosky (1999) observaram e analisaram, em suas pesquisas, o que as 

crianças pensam sobre a escrita mesmo antes de estarem alfabéticas. Para isso, criaram 

situações em que as crianças tiveram a oportunidade de escrever espontaneamente e 

fizeram entrevistas a partir das situações escritas e de outras situações de leitura 

propostas, denominadas de “método clínico” ou “exploração crítica”, usadas na 

perspectiva piagetiana. Como resultado, classificaram as ideias das crianças sobre o SEA 

em níveis: Pré-silábico, Silábico, Silábico-alfabético e Alfabético.  

Nível Pré-silábico – Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) demonstraram que 

nesta etapa a criança ainda não descobriu que a escrita registra (nota) a pauta sonora. 

Inicialmente, para os bem pequenos, ao solicitar a escrita de um determinado objeto, eles 

podem representá-la com o desenho sem distinguir as imagens das letras. Nesse mesmo 

estágio, podem iniciar a diferenciação entre as marcas gráficas, tentando separar as 

marcas icônicas das demais (FERREIRO, 1990), mesmo que ainda não consigam 

diferenciar letras de números, já conseguem separar o que é um ‘desenho’ e uma ‘escrita’.  

As primeiras escritas aparecem como linhas onduladas ou zigzag, imitando a 

escrita adulta, mas que não é apenas uma imitação ou cópia, se observarmos não apenas 

o aspecto gráfico, mas considerarmos os aspectos construtivos. Como orienta Ferreiro 

(1993), a criança ao relatar o que quis representar cria várias diferenciações para justificar 

o que está representando.  
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Nesse momento, também pode acontecer o realismo nominal14, em que a criança 

usa muitas letras para se referir a algo grande e poucas letras para se referir a algo 

pequeno.  Para elas, a palavra é parte integrante do objeto. Ao solicitar que M. H., criança 

de 6 anos, dissesse qual palavra entre ‘formiga’ e ‘boi’ usaríamos mais letras para 

escrever, respondeu que seria boi, pois o boi é maior que a formiga.   

Num outro momento, as crianças estabelecem critérios de ‘legibilidade’, do que 

pode ser lido, logo do que está escrito com ‘coerência’. Nesse processo evolutivo, 

Ferreiro (1993) destaca, ainda, que as crianças começam a usar critérios de diferenciação 

(Quadro 6):  

Por usar um critério de quantidade mínima para que uma palavra possa ser lida e 

escrita, a criança, geralmente, não aceita que os artigos, por exemplo, possam ser lidos, 

além disso, considera diante da leitura de uma frase, que o que está escrito são apenas os 

substantivos.  

 

Quadro 6 - Critérios de diferenciações do que pode ser lido 

CRITÉRIOS DE 

DIFERENCIAÇÕES  

 

EIXO QUANTITATIVO  
 

EIXO QUALITATIVO  

Intrafigurais (análise 

interna do que foi escrito)  

Quantidade de letras que vai 

usar para que uma escrita 

seja ‘válida’  

Variedade mínima de letras para ler 

o que está escrito, geralmente, três 

letras  

Interfigurais  

(diferenciação entre 

escritas de palavras  

diferentes)  

 

Diferenciar a quantidade de 

letras de uma palavra para 

outra  

Uso de letras diferentes para 

escrever palavras diferentes, ou 

mudar a posição das letras sem 

mudar sua quantidade.   

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora (2018) a partir das ideias de Ferreiro (1993).  

 

 

14 “O realismo nominal é uma característica do pensamento infantil em função do qual a criança expressa 

dificuldades em dissociar o signo da coisa significada (PIAGET, 1962). O sujeito que, em determinado 

momento do desenvolvimento cognitivo, apresenta este pensamento realista nominal, tende a conceber a 

palavra como parte integrante do objeto, atribuindo ao signo características do objeto ao qual se refere. 

Piaget (1962) conceituou dois tipos de realismo nominal: o ontológico e o lógico. O realismo nominal 

ontológico consiste na confusão da existência, origem e localização das palavras com os objetos a que elas 

se referem. Questionando crianças entre 5 a 6 anos sobre esses aspectos, Piaget (1962) percebeu que elas 

acreditavam que os nomes emanavam das coisas e que se localizavam, de forma invisível, no próprio 

objeto. Algumas crianças, por exemplo, afirmavam ser necessário apenas olhar para o sol para saber que 

ele se chamava 'sol'. Já o realismo nominal lógico caracteriza-se pela atribuição de um valor lógico 

intrínseco à palavra. Uma das perguntas sugeridas por Piaget (1962) para avaliar este tipo de realismo 

nominal era a seguinte: ‘Poderíamos chamar o 'sol' de 'lua' e a 'lua' de 'sol'? As crianças que se encontravam 

nesse nível afirmavam não ser possível chamar o 'sol' de 'lua' porque o sol é grande e brilhante e não 

poderia diminuir para ficar do tamanho da lua. Assim, Piaget (1962) concluiu que, nessa fase, as crianças 

conferem ao nome características do objeto de tal forma que, para elas, se o nome muda, alteram-se 

também as particularidades do objeto”. (NOBRE; ROAZZI, 2011, s/p, grifo dos autores)  
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Nível silábico – Nesse nível, a criança inicia a percepção sobre o que escrevemos 

fazendo relação com os sons que pronunciamos. Escreve as palavras com uma 

determinada quantidade de letras, inicialmente, sem fazer a correspondência sonora, mas 

ao tentar ler, começa a fazer a correspondência entre as partes do que está sendo falado 

com as partes do escrito e, nessa tentativa de ajustamento entre o oral e o escrito, começa 

a usar uma letra para cada sílaba. No primeiro momento, sem fazer a correspondência 

sonora exata, mas, logo em seguida, começa a perceber os sons e usar uma das letras da 

sílaba. Por exemplo, ao ser solicitada a escrever “tapete”, escreve PUL (uma letra para 

cada sílaba, sem o valor sonoro correspondente ao mesmo som), em outro momento, 

avança e escreve TEE (usa uma letra para cada sílaba, mas com valor sonoro 

correspondente).   

Nesse mesmo período, começam a surgir conflitos, por exemplo, do ponto de 

vista qualitativo, como no caso da última escrita de “tapete” - “TEE”, a repetição da letra 

E para duas sílabas diferentes na mesma palavra começa a ‘incomodar’ e a não aceitação 

vai gerando a construção de novas hipóteses. Com a percepção de que a sílaba pode ser 

formada por mais de uma unidade menor, ou seja, mais de uma letra, inicia-se a fase de 

transição que Ferreiro (2013) chamou de hipótese silábico-alfabético.  

Nível Silábico-alfabético – Nessa fase, a criança inicia o conflito de deixar a 

estabilidade que muitas encontraram na escrita silábica e passa a perceber que é preciso 

colocar mais letras na representação de cada sílaba. Morais (2012, p. 62) destaca que esse 

é um avanço significativo e complexo porque “implica um nível de reflexão 

metafonológica mais sofisticado (consciência fonêmica e não só de sílabas)”, o que 

exigirá um domínio maior entre os fonemas e grafemas.  

Nível Alfabético – Neste nível, as crianças já conseguem entender o que as letras 

representam, e como criam essas representações. Nas suas escritas, já conseguem 

colocar, na maioria das vezes, uma letra para cada fonema que pronunciamos. A 

dificuldade, nesse momento, é com as questões ortográficas, pois as crianças ainda 

acreditam que cada letra equivale a um único som, e que cada som deveria ser notado 

por uma única letra, e no caso do português, várias letras têm mais de um som.  

Com a sistematização destes níveis, Ferreiro e Teberosky (1999) demonstram que 

as crianças constroem ideias próprias sobre o SEA, que essas construções são no nível 

conceitual e, num primeiro momento, são diferentes da forma como o adulto alfabetizado 
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entende o SEA. Além disso, lembram que a evolução de um nível para outro não está 

relacionado à idade cronológica, ou seja, crianças da mesma idade podem estar em níveis 

diferentes.  

A descoberta desses níveis vem trazer profundas reflexões sobre o como as 

crianças aprendem a ler e escrever e, justamente por isso, exige dos educadores o 

repensar as estratégias que auxiliam as crianças nessa tarefa. As ideias/hipóteses 

construídas pelas crianças demonstram que não é o método que constrói o conhecimento, 

pois, muito antes de estarem na escola (LURIA, 1987), já constroem hipóteses sobre a 

escrita. Por essa razão, as discussões se deslocam do “pêndulo” entre métodos sintéticos 

e analíticos, como ressalta Soares (2017b), e passam a focar nas construções 

epistemológicas sobre a escrita feitas pelas crianças.  

A partir da discussão sobre alfabetização, no capítulo seguinte, discutiremos o 

surgimento do livro didático relacionado com a história da alfabetização e também como 

o livro didático foi constituindo-se no Brasil com a criação do Programa Nacional do 

Livro Didático e as legislações vigentes.  
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2 O LIVRO DIDÁTICO  

2.1 O livro didático ao longo da história  

  

A história do livro didático está intimamente relacionada com a história da 

alfabetização, já que os primeiros livros surgiram com a função de ensinar a ler. Para 

Mortatti (2012), esse aspecto pedagógico não deve ser restringido ao único critério a ser 

analisado no livro. A relevância da obra está na sua completude, defendendo   

  

[...] que o livro, como objeto material, não pode ser relacionado apenas uma 

pedagogia para ensinar a ler, é preciso interrogar sobre o modo como esse 

objeto aparece no horizonte de leitores que vão conviver com a cultura gráfica 

e material de um período. Essa representação é construída pela forma de 

encadernação, tipo de impressão e papel e pela configuração gráfica, tem um 

peso maior quando pensamos que esse pode ter sido, para muitos, o primeiro 

material, em forma de livro que será manuseado pelos leitores (FRADE, 2012, 

p. 187).  

  

O livro didático, nesse ponto de vista, foi pensado no contexto da sua produção, 

como objeto material, ora com conteúdo não escolar de cunho religioso, como visto no 

século XIX, ora com conteúdo pedagógico, visto a partir do século XX, não menos isento 

dos valores de quem o produziu. Por outro lado, a autora lembra que as relações 

metodológicas estabelecidas no cotidiano a partir dos textos e que não estão explícitas 

no livro didático são significativas de análise. Nesse contexto, são poucos os dados sobre 

o uso cotidiano do livro didático.  

  

Os levantamentos indicados reforçam a premissa de que o estudo sobre o 

cotidiano do livro didático nas salas de aula no Brasil é uma temática pouco 

explorada na pesquisa educacional e constitui-se em fator significativo para 

pensar-se a melhoria da qualidade da educação (TEIXEIRA, 2013, p. 6380). 

 

Apesar da quantidade de trabalhos sobre o LD serem crescentes, Teixeira (2013) 

demonstra ser este um campo que ainda precisa ser estudado.   
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Tabela 1 - Trabalhos sobre livros de alfabetização - Anped (2000- 2008) 

Ano 
 

Quantidade de Trabalhos 
 

Trabalhos sobre LD de alfabetização 

Anped 2000   15   -   

Anped 2001   15   1   

Anped 2002   15   3   

Anped 2003   12   1   

Anped 2004   15   -   

Anped 2005   24   1   

Anped 2006   12   1   

Anped 2007   16   4   

Anped 2008   18   2   

TOTAL   142   13   
 

Fonte: Elaborado por Teixeira (2013).  

  

A falta de pesquisas tendo como objeto de estudo o livro didático, durante muito 

tempo, talvez seja reflexo de alguns fatores na contemporaneidade, entre os quais:  

  

Os pais, alunos e professores o consideram comum, já que são produzidos em 

grande quantidade e recebem gratuitamente, fazendo com que deem pouco 

valor;  
São mercadorias perecíveis. A cada mudança de método, alteração dos 

currículos e/ou mudanças nos contextos sócio econômicos e geográficos eles 

são modificados;  
O grande aumento das reimpressões e reedições, resultado das questões acima 

mencionadas e também do avanço das questões tecnológicas dificultaram o 

trabalho de catalogação por parte dos bibliógrafos.  
Em relação aos livros antigos, o pouco interesse está na dificuldade de acesso 

às coleções e à sua incompletude e dispersão (CHOPPIN, 2002, p. 7-8).       

  

Atualmente, a escolha do LD na escola, por meio do PNLD, passa a ser de quatro 

em quatro anos, acontecendo ou não mudanças curriculares. Com a aprovação da BNCC 

(BRASIL, 2017), os conteúdos dos livros passaram por revisões, modificações e 

ampliações.  

Choppin (2002) destaca, também, que durante muito tempo, os livros escolares 

foram negligenciados pelos historiadores pelo fato de serem instrumentos dos Estados 

Modernos 15 , como espelho da sociedade, do ponto de vista da ordem política e 

 

 

15 O Estado Moderno nasceu na segunda metade do século XV, a partir do desenvolvimento do capitalismo 

mercantil nos países como a França, Inglaterra, Espanha, e Portugal e mais tarde na Itália. Disponível em: 

https://pt.wikibooks.org/wiki/Estado_moderno. Acesso em: 17 jul. 2018.  

https://pt.wikibooks.org/wiki/Estado_moderno
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humanística da época em que estavam inseridos. Na França, país de referência do autor, 

quase metade das publicações sobre a história dos livros escolares, antes de 1980, tem 

uma perspectiva sociológica. Só a partir de 1978 que o interesse por esses estudos 

começa a aparecer, em consequência da ampliação dos estudos da história da educação 

como um todo e, também, pelo avanço da tecnologia possibilitando maior facilidade para 

a captação e armazenamento dos dados.   

Historicamente, segundo Choppin (2004), o livro didático apareceu, 

progressivamente, no contexto escolar europeu no período de 1760 a 1830. Este se 

apresentou em três gêneros: literatura religiosa, que posteriormente transformou-se em 

literatura escolar e, por último, a literatura didática, também conhecida como técnica 

ou profissional.    

No Brasil, Teixeira (2013) retrata que a produção sobre o LD ganhou destaque, 

inicialmente, com foco nas questões ideológicas com Nosella (1981) e, depois, com uma 

visão histórica por Bittencourt (1993). Só recentemente, por volta dos anos 2000, é que 

começam a aparecer alguns trabalhos com foco nas questões didáticas, como os 

realizados por Teixeira (2009), André (2011) entre outros.  

 Cagliari (2003) ressalta que as cartilhas primitivas eram organizadas com alfabeto, 

algarismos e orações. Apesar desse vínculo religioso, ao longo do tempo, foi tomando 

outras formas. No caso específico da alfabetização, inicialmente, eram organizadas como 

os abecedários.  

  

As cartilhas partem de uma concepção de linguagem segundo a qual uma 

palavra é feita de sílabas, uma sílaba, de letras, uma frase é um conjunto de 

palavras e um texto é um conjunto de frases. Isso está evidente nas atividades 

de ‘desmonte’ das palavras e reagrupamento das unidades geradoras 

(CAGLIARI, 2003, p. 82, grifo do autor).  

  

O fato de os livros terem começado a se desvincular dos aspectos religiosos a partir 

do século XX foi positivo, mas a didatização da leitura e da escrita se tornara algo de 

debate até os dias atuais.   

Por isso, é preciso que o professor tenha clareza da concepção de alfabetização que 

fundamenta seu trabalho e como esta se faz presente no momento da escolha do livro 

didático. Isso recai na discussão do método que, talvez, os professores ignoram, mas que 

é um conhecimento teórico e prático importante na tomada de decisão para escolher o 

livro.   
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Particularmente no campo do ensino das línguas (materna ou estrangeira, 

oral ou escrita), um ‘método’ é a soma de ações baseadas em um conjunto 

coerente de princípios ou de hipóteses psicológicas, linguísticas, 

pedagógicas, que respondem a objetivos determinados (SOARES, 2017a, p. 

124, grifo da autora).  

  

Para além da discussão do método, é preciso considerar o contexto em que os 

alunos, que serão os consumidores desses livros, vivem e as práticas de leitura e escrita 

que já têm e as que irão construir com o livro escolhido.  

 

2.3 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  

  

Desde a década de 1990, o livro didático começou a chegar às escolas e é 

distribuído por dois programas do Governo Federal - o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)16, que têm como 

meta equipar as escolas de educação básica pública com obras didáticas, pedagógicas e 

literárias, de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. As ações 

dos programas para distribuição de material didático destinam-se aos alunos e 

professores das escolas de educação básica pública, incluindo estudantes de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), com a finalidade de fomentar a escolarização dos alunos e a 

formação dos professores. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

é o órgão responsável pela operacionalização dos Programas do Livro. Na dinâmica dos 

programas cabe à autarquia:  

  

I - organizar e apoiar a inscrição de obras e dos titulares de direito autoral ou 

de edição;  

 

 

16  O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura dos alunos e professores por meio da distribuição de 

acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada: ou 

são contempladas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de 

jovens e adultos, ou são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. 

Atualmente, o programa atende, de forma universal e gratuita, todas as escolas públicas de educação básica 

cadastradas no Censo Escolar.  

O programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos 

acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e 

teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em 

quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico 

para as escolas da educação infantil, ensino fundamental e médio; e o PNBE do Professor, que tem por 

objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores da educação básica e da Educação de Jovens e 

Adultos por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola. Acesso em: 28 nov. 2017.  

http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-escola


35 

 

 

 

II - analisar a documentação e proceder à habilitação dos titulares de direito 

autoral ou de edição;  
III - realizar a triagem das obras, diretamente ou por meio de instituição 

conveniada ou contratada para este fim;  
IV - apoiar o processo de escolha ou montagem dos acervos e compilar seus 

resultados, a fim de subsidiar as fases de negociação, aquisição, produção e 

distribuição;  
V- realizar a negociação de preços e formalizar os contratos de aquisição; e 

VI - acompanhar e realizar o controle de qualidade da produção e distribuição 

das obras, de acordo com as especificações contratadas (BRASIL, 2010, s/p).  

  

Além dessas orientações, o PNLD está regulamento pelas seguintes legislações:  

• Portaria Normativa MEC 7/2007 - Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito 

da execução dos Programas do Livro17.   

• Resolução/CD/FNDE18 n.º 27, de 16 de junho de 2008 - Altera a Resolução 

CD/FNDE n.º 18, de 24/04/2007, que dispõe sobre o Programa Nacional do Livro 

Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) 2008.  

• Resolução/CD/FNDE n.º 1, de 13 de fevereiro de 2009. Dispõe sobre o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA).  

• Resolução 51/2009 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático para 

Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA).  

• Resolução 07/2009 - Dispõe sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE).  

• Decreto 7084/2010 - Dispõe sobre os programas de material didático e dá outras 

providências.  

• Resolução 40/2011 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático do 

Campo (PNLD Campo) para as escolas do campo.  

• Resolução 02/2011 - Sistematização e consolidação do modelo de verificação de 

qualidade e cálculo de multas por não conformidades físicas de materiais didáticos, 

a serem aplicados nos contratos administrativos de execução dos programas e 

projetos educacionais, contratados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação e dá outras providências.  

 

 

17 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro. Acesso em: 19 

out. 2017.  
18 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3256-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-27-de-16-de-junho-de-2008
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3284-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-1-de-13-de-fevereiro-de-2009
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3284-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-1-de-13-de-fevereiro-de-2009
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• Resolução 42/2012 - Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) para a educação básica.  

• Portaria SEB/MEC n.º 19, de 14 de setembro de 2016 - Divulga as instituições de 

educação superior responsáveis pela avaliação pedagógica do PNLD 2018 e 

resultado preliminar da Chamada Pública Edital n.º 42/2016.  

• Portaria SEB/MEC n.º 18, de 14 de setembro de 2016 - Divulga resultado 

preliminar da etapa de pré-análise da avaliação pedagógica das obras inscritas no 

Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2018, conforme Edital CGPLI n.º 

04/2015.  

• Portaria MEC Nº 43, de 22 de junho de 2017- Divulga resultado preliminar do 

Edital CGPLI n.º 04/2015 - Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2018.  

• Decreto n.º 9099, de 18 de julho de 2017 - Dispõe sobre o Programa Nacional do 

Livro e do Material Didático.   

• Resolução n.º 15, de 26 de julho de 2018 - Dispõe sobre as normas de conduta no 

âmbito da execução do PNLD.  

  

Os primeiros livros didáticos publicados no Brasil não eram submetidos a uma 

legislação própria e seu acesso era restrito a poucos. Essas orientações começaram a ser 

normatizadas a partir de 2007.  

No capítulo seguinte, apresentaremos a pauta das atividades pensadas para discutir 

com os professores a partir das questões observadas na pesquisa, e que relaciona as 

questões da concepção de alfabetização das professoras com o livro didático de 

alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9543-portaria-seb-mec-n%C2%BA-19,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9543-portaria-seb-mec-n%C2%BA-19,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9542-portaria-seb-mec-n%C2%BA-18,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/9542-portaria-seb-mec-n%C2%BA-18,-de-14-de-setembro-de-2016
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/10934-portaria-mec-n%C2%BA-43,-de-22-de-junho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/10934-portaria-mec-n%C2%BA-43,-de-22-de-junho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/legislacoes/decretos/item/10941-decreto-n%C2%BA-9099,-de-18-de-julho-de-2017
http://www.fnde.gov.br/legislacoes/decretos/item/10941-decreto-n%C2%BA-9099,-de-18-de-julho-de-2017
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3 PROPOSTA PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A proposta do encontro de formação foi construída com base nos três eixos da 

pesquisa: proposta pedagógica, livro didático e concepção de alfabetização das 

professoras alfabetizadoras. 

Durante os encontros de análise de escolha do livro didático e das entrevistas realizadas 

com as professoras, percebemos alguns pontos que nos chamaram atenção: 

• Certa falta de clareza teórica sobre a concepção de alfabetização que fundamentada sua 

prática; 

• Não usaram a proposta pedagógica da escola como parâmetro para escolha do LD; 

• Analisaram os LD considerando poucos aspectos sobre as atividades que possibilitavam 

as crianças avançarem nas suas hipóteses de escrita. 

Diante disso, planejamos um momento formativo, para que as professoras pudessem 

aprofundar seus conhecimentos sobre os métodos de alfabetização e a perspectiva 

construtivista, para que, a partir daí, conseguissem identificar em qual deles suas práticas 

mais se aproximavam e, também, a partir da análise das atividades do livro didático 

escolhido, identificassem a concepção do mesmo e refletissem se as atividades propostas 

garantiriam a apropriação do SEA. Assim, apresentamos a seguir a pauta desenvolvida 

no encontro de formação. 

 

PAUTA DA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES 

Objetivos: 

• Refletir sobre qual a concepção de alfabetização que mais aparece nas atividades 

de escrita do livro de LP – Ápis (Ed. Ática); 

• Apresentar a rede conceitual do eixo de escrita do livro de LP – Ápis (Ed. Ática); 

• Refletir sobre os critérios adotados no momento da escolha do LD. 

• Refletir sobre as atividades que favorecem a apropriação do SEA. 

Procedimentos metodológicos: 

1. Boas-vindas. 

2. Leitura compartilhada: Letra da música Girassol de Kel Smitt 

3. Roda de conversa (Levantamento de conhecimentos prévios): 

Conversa com os professores sobre:   
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• O que estão achando do LD escolhido na rede municipal?  

• Como tem sido a realização das atividades do livro com os alunos?  

• Quais as facilidades e dificuldades encontradas?  

• O LD atende às atividades de apropriação do SEA? 

4. Apresentação de um quadro síntese com as características dos métodos de 

alfabetização e do processo construtivista (Quadro 3). A partir dessa apresentação, 

dialogar com os professores sobre qual concepção de alfabetização mais se 

aproxima das suas práticas, e qual consideram mais adequada às atividades do 

livro referente ao eixo escrita. 

5. Apresentação da rede conceitual do LD de Língua Portuguesa (Ápis – Ed. Ática) 

para que os professores visualizem o livro como um todo, e entendam a concepção 

de alfabetização que o representa (Anexo A). 

6. Apresentação dos critérios que adotaram no momento da escolha do LD e os 

critérios que sugeriram na entrevista, provocando a reflexão no momento da 

escolha do livro e da seleção das atividades xerocadas usadas com os alunos, em 

sala de aula, para a apropriação do SEA. 

7. Discussão sobre as imagens das atividades do LD, que fizeram parte da análise da 

pesquisa, para provocar a discussão da sua qualidade, no que se refere a 

apropriação do SEA, e da relação com a concepção de alfabetização na 

perspectiva dos métodos ou do processo cognitivista (Anexo B). 

8. Sistematização das discussões retomando a importância da clareza da concepção 

de alfabetização do professor como parâmetro para o planejamento das aulas, 

escolha das atividades e, consequentemente, avanço da aprendizagem das 

crianças. 

9. Avaliação do encontro a partir do preenchimento da ficha avaliativa. 
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4 CONSIDERAÇÕES 

As reflexões propostas nesse encontro de formação foram de grande importância 

para as professoras envolvidas na pesquisa, isso pode ser visto nas considerações 

realizadas por elas e que são explicitadas no último capítulo da dissertação da qual esse 

produto faz parte. 

Esse encontro foi além do esperado, quando conseguiu ‘mexer’ com as concepções 

das professoras, discutindo as diferenças entre os métodos tradicionais de alfabetização 

e a perspectiva construtivista e letramento, tendo momentos em que reconheceram que 

transitavam por mais de um método. Isso possibilitou que pudessem compreender que 

suas ações, as escolhas das atividades, a forma como selecionavam os conteúdos a serem 

trabalhados com o livro e quais substituiriam por outras atividades, a maneira como 

conduziam a dinâmica em sala de aula, enfim, a sua prática pedagógica, refletiam a sua 

concepção de ensino e de alfabetização.   

Identificamos entre as pistas, evidências e sinais encontrados (GINZBURG, 1989) 

para compreender a concepção de alfabetização do LD escolhido pela rede municipal, ao 

trabalhar do simples para o complexo, uma letra a cada unidade, se aproximou das 

características dos métodos e, ao apresentar a diversidade textual, mesmo que em sua 

maioria simples, e possibilitar momentos diversos de produção de textos, revelou sinais 

de aproximação com a perspectiva construtivista.  

Durante os encontros de escolha do LD, chamou-nos a atenção o fato de a 

coordenadora pedagógica não ter provocado um momento de discussão sobre os critérios 

a serem analisados nos livros, considerando os estudos referentes ao processo de 

alfabetização, a Proposta Pedagógica (TEIXEIRA DE FREITAS, 2013) e as orientações 

do Núcleo de Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Situação que, 

parece, ter comprometido a análise minuciosa dos livros. Ao analisarmos as falas no 

momento da escolha, percebemos que a forma como consideravam os conteúdos a serem 

trabalhados, em alguns momentos, limitava, a aprendizagem do aluno, quando 

consideravam que as atividades do livro tinham que começar pelas letras, sílabas, e só 

quando tivessem alfabéticos, iniciariam a produção de texto. Um paradigma ainda 

baseado nos métodos de alfabetização. Tal ideia revelou que quando o LD não reflete a 

concepção de alfabetização dessas professoras, na prática pedagógica, elas adéquam o 

planejamento das aulas utilizando-se de outros recursos e atividades que se aproximem 

da sua concepção de alfabetização, não refletindo sobre a proposta do livro.   
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Para promover a reflexão sobre os critérios utilizados, trouxemos aqueles que as 

professoras mencionaram no momento das entrevistas, sendo eles: apresentação e 

organização dos conteúdos próximos do nível de escrita das crianças para a aquisição do 

SEA, atividades desafiadoras que desenvolvam a autonomia do aluno, a sequência em 

que os temas são apresentados, ilustrações que chamem atenção das crianças e 

relacionadas com o texto e o contexto, uso da letra bastão e interpretação de textos, esses 

foram critérios que, aparentemente, focam no processo de alfabetização numa 

perspectiva de desafios que gerassem aprendizagem. Ao perguntarmos o porquê não 

usaram todos esses critérios no dia da análise, elas argumentaram que o tempo dedicado 

à escolha é muito curto, e a quantidade de livros são muitos. Essa foi uma queixa comum 

entre as professoras. 

Ao final do encontro, solicitamos que as professoras fizessem uma avaliação do 

encontro, e elas avaliaram de forma muito assertiva, mencionando que os aspectos que 

mais consideraram positivos foram a retomada das características dos métodos de 

alfabetização e a análise das atividades do livro, pois possibilitaram refletir sobre a 

alfabetização e chamaram a atenção para aspectos das atividades que nem sempre são 

facilmente perceptíveis por elas. 

Por fim, é importante ressaltar que essa pauta de formação serve de inspiração para 

que momentos formativos como esse, possam acontecer em outras escolas, 

principalmente no que se refere ao tipo de aprendizagens que as atividades de apropriação 

do SEA, podem provocar ou não, no entanto a sua aplicação deve passar por adequações, 

considerando o perfil dos professores e o material didático que está sendo usado por eles.  
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ANEXO B: Atividades do Livro 
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