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RESUMO 

 

O presente trabalho propôs uma análise dos conhecimentos manifestos pelos professores para 

o ensino em alfabetização, que possibilitasse compreendê-los no contexto em que a 

alfabetização escolar está situada, considerando o lugar ocupado pelo professor alfabetizador 

na divisão do trabalho em educação. A hipótese ficou definida na assertiva de que os 

problemas observados na alfabetização escolar estão relacionados ao seu caráter transitório e 

instrumental no sistema educacional e ao papel reservado ao professor alfabetizador de 

executor de conhecimentos produzidos externamente a sua prática. Tendo em vista a coleta 

das informações, elaborou-se um questionário que permitisse uma abordagem sobre 

conhecimentos manifestos por essas professoras tomando três dimensões de análise: a do 

pertencimento a grupos sociais; a das concepções e valores pessoais e a das condições de 

trabalho e da formação profissional. O questionário foi respondido por 11 professoras de 1.º 

ano do Ensino Fundamental da rede municipal da cidade de São Paulo. Na análise, as 

manifestações das professoras consultadas foram relacionadas a informações presentes em 

documentos oficiais selecionados para essa discussão. Nos resultados da pesquisa, 

observaram-se indícios de que o contexto em que se dá a construção da hegemonia do 

construtivismo pelas políticas educacionais contribui para reproduzir a lógica que rege a 

organização do trabalho em educação, separando teóricos e práticos. Também, os dados 

obtidos revelaram indícios da convivência de ações e práticas diversas no ensino dessas 

professoras, tanto as identificadas com a proposta construtivista como as identificadas com 

propostas tradicionais. 

 

Palavras-chave: alfabetização escolar, conhecimento escolar, ação docente, prática docente, 

ensino escolar, relação teoria-prática. 



ABSTRACT 

 

The current work proposes an analysis of the knowledge expressed by the teachers towards 

alphabetizing, which would allow understanding them in the context in which school 

alphabetization is situated, considering the position occupied by the alphabetizing teacher on 

the division of work in education. 

The hypothesis was established on the assertive that the observed problems in school 

alphabetization are related to its transitional character and instrumental in the educational 

system and to the role kept for the alphabetizing teacher of executioner of the external 

knowledge produced of his practice.  Based on the gathering of information, it was elaborated 

a questioner that allowed an approach about the knowledge manifested by these teachers 

taking a three dimension analysis: Of belonging to social groups; of the conceptions and 

personal values and of the condition of work and professional training. 

The questioner was answered by eleven teachers of the first year of fundamental education of 

the public schools at the city of São Paulo. 

On the analysis, it was related the manifestations of the consulted teachers with the 

information present at official documents that were selected for this discussion. On the results 

of the research it was observed that the context in which happens the construction of 

hegemony of constructivism by the educational policies contributes to reproduce the logic that 

rules the organization of work in education, separating theoretical and practical. It was also 

observed that, based on the data obtained, evidences of the coexistence of various actions and 

practices on the educational characteristics of these teachers, as the teachers that identified 

with the constructivist proposal as those that identified with the traditional proposal.  

 

Key Words : school alphabetization; school knowledge; teatcher’s action, teatcher’s practice; 

school teaching; relationship between theory and practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inquietações que motivaram a elaboração deste estudo já estiveram presentes em 

minha pesquisa de mestrado quando investiguei uma escola pública da rede estadual de ensino 

de São Paulo, focalizando a discussão sobre o fracasso escolar pós-implementação da 

organização escolar por ciclos e do regime de progressão continuada, bem como em pesquisas 

anteriores e em outras atividades profissionais, como a docênc ia e a formação de professores. 

Na escola investigada observei que os problemas e as dificuldades ali encontradas 

delineavam um modus operandi presente na cultura da escola, em que foi possível apreender 

duas culturas entrelaçadas: a cultura do ideal – presente na rotina burocrática de suas práticas 

e no ocultamento dos conflitos e das dificuldades no trabalho pedagógico – e a cultura do 

amoldamento – presente na disposição demonstrada pela escola para responder formalmente 

às demandas dos órgãos superiores, incorporando-as ao seu discurso pedagógico sem realizá-

las enquanto propostas a serem concretizadas e sem problematizá- las, oferecer- lhes resistência 

efetiva e/ou construir ações alternativas a essas demandas. (Oliveira, 2003) 

No contexto desse trabalho de pesquisa, tive a oportunidade de refletir mais 

diretamente sobre algumas questões que me preocupavam: o fracasso escolar na escola dos 

ciclos e da progressão continuada e as possíveis estratégias para o seu enfrentamento; os 

descompassos entre as reformas educativas e o cotidiano escolar; a distância entre discurso 

pedagógico ideal e a realidade vivida na escola. No entanto, não foi possível focalizar, de 

modo sistemático, as práticas desenvolvidas pelo professor em sala de aula; porém o fato de 

não vê- las sendo explicitadas durante as reuniões pedagógicas ou mesmo em relatos e 

entrevistas com professores da escola levou-me a inferir que esses profissionais tinham 

dificuldade para refletir sobre suas práticas e que a escola não planejava situações coletivas 

para que isso acontecesse. 

Outra questão que não pôde ser suficientemente explorada nessa pesquisa se 

relaciona com as visíveis dificuldades encontradas pelos professores da escola para ensinar o 

conjunto dos seus alunos e as possíveis relações entre essas dificuldades e problemas 

relacionados à trajetória escolar anterior destes alunos. Nos depoimentos de muitos 

professores, as dificuldades para garantir a aprendizagem do conjunto de seus alunos eram 

atribuídas a insuficiências na alfabetização dos alunos, que teria como conseqüência o fato de 

que os alunos não apresentavam condições de compreender as aulas dos professores do Ciclo 
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II (5.º ao 8.º ano do Ensino Fundamental), nem conseguiam redigir textos minimamente 

compreensíveis que favorecessem suas avaliações. 

Nesse contexto, identifiquei indícios claros de que as dificuldades que os 

professores daquela escola vinham encontrando para ensinar seus alunos não tinham se 

originado com a instituição do regime de ciclos, embora pudessem ter se agravado pelo modo 

como essa política foi implementada. As históricas dificuldades que as escolas vêm 

encontrando para alfabetizar, especialmente os alunos dos grupos sociais menos favorecidos, 

parecia estar na origem do problema. 

A despeito das particularidades de cada uma das instituições ou das especificidades 

das disciplinas que lecionei no ensino superior e do trabalho de formação docente que realizei 

junto a professoras da rede do município de São Paulo, posteriormente à conclusão da 

pesquisa de mestrado, pude observar, ao longo do tempo em que realizei essas atividades, 

uma necessidade comum às diversas situações de ensino: o desafio de estabelecer a relação 

entre a teoria e a prática. 

Nessas situações percebia a expectativa desses profissionais por um caminho 

seguro que os ajudasse a enfrentar as amplas dificuldades que encontravam durante o ensino. 

Embora, num primeiro momento, tais preocupações pudessem soar como meramente técnicas, 

aos poucos me dava conta de que tais dificuldades não podiam ser entendidas fora do contexto 

de trabalho desses profissionais, de modo que essas perguntas se referiam às dificuldades 

encontradas para trabalhar com alunos concretos, no contexto das inúmeras mudanças pelas 

quais vinha passando a organização da escola pública durante a década 1990. 

A questão central que se colocava era como desenvolver ações de modo a suprir 

necessidades educacionais fundamentais de seus alunos, garantindo a aprendizagem também 

daqueles que estão nas séries avançadas sem terem sido alfabetizados, e daqueles que são 

portadores de alguma deficiência limitadora de suas potencialidades cognitivas. 

Para mim ficava o desafio nem sempre enfrentado de modo satisfatório, de garantir, 

em um curto período de tempo, a formação teórica para esses profissionais sem negar as 

dificuldades que viviam no cotidiano de seus trabalhos. Tentava, então, problematizar esses 

desafios à luz de referenciais teóricos, de modo que pudéssemos coletivamente buscar saídas 

para as dificuldades concretas que apareciam nessas aulas. 

Percebi que parte significativa dos problemas levantados por meus alunos 

evocavam problemas semelhantes que tinha observado no mestrado: a dificuldade para refletir 

e discutir coletivamente sobre as atividades docentes, do que decorria o isolamento e a 

sensação de anacronismo vivenciada pelos professores, por não conseguir acompanhar as 
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mudanças contemporâneas, o que reforçava a tendência a não estabelecer interlocução com 

seus pares e a não explicitar o seu “não saber- fazer” ou o seu “saber- fazer” diferente daquilo 

que se espera de um professor atualmente. 

Em diferentes proporções, as inquietações dos professores com os quais me 

deparava me faziam lembrar a descrição dramática feita por Pérez Gómez (2001, p.11) : 

 
Parecemos carecer de iniciativa para afrontar exigências novas porque, em 
definitivo, nos encontramos atrapalhados pela presença imperceptível e 
pertinaz de uma cultura escolar adaptada a situações pretéritas. A escola 
impõe lentamente e de maneira tenaz modos de conduta, pensamento e 
relações próprios de uma instituição que se reproduz a si mesma, 
independentemente das mudanças radicais que ocorrem a sua volta. Os 
professores e estudantes, ainda que vivendo as contradições e desajustes das 
práticas escolares dominantes, acabam reproduzindo as rotinas que geram a 
cultura da escola, devido à necessidade de conseguir adaptação institucional. 

 

Também as pressões observadas apontavam que: 

 
Por um lado, os professores são olhados com desconfiança, acusados de 
serem profissionais medíocres e de terem uma formação deficiente; por 
outro lado, são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante 
que os considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do 
ensino e para o progresso social e cultural. (Nóvoa, 1999, p.14) 

 

Essa visão contraditória sobre o professor tem aparecido nas diferentes análises 

sobre o trabalho docente, especialmente quando se discute o fracasso na alfabetização escolar. 

Ao longo de décadas foi sendo produzida uma quantidade enorme de estudos e pesquisas nas 

mais variadas perspectivas, que, de uma forma ou de outra, buscavam enfatizar a 

responsabilidade do professor das séries iniciais pelos maus resultados da alfabetização 

escolar, sem que se considerasse a complexidade dos processos educativos envolvidos na 

iniciação das novas gerações na cultura letrada. 

Nesse cenário, o professor alfabetizador aparece como um profissional docente de 

status hierarquicamente inferior e o menos capacitado entre seus pares, de modo que não se 

compreende que os problemas de sua formação têm relação com as dinâmicas das relações 

historicamente determinadas do funcionamento do sistema educacional brasileiro, que 

resultaram em regulamentações que tendem a desconsiderar a importância de seu papel como 

educador e a desvalorizar seu trabalho, como se este não exigisse dele a mesma reflexão e 

aprofundamento que o trabalho dos demais profissionais da educação que atuam no campo 

educacional. 
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Entendo que o problema da alfabetização escolar reflete a complexidade da relação 

entre escola e alfabetização, cujas dificuldades não são características das escolas públicas 

brasileiras somente, nem são específicas de nossa época, o que aponta para a necessidade de 

compreender essa relação em perspectiva histórica. 

Nessa perspectiva, deve-se considerar que a compreensão da realidade escolar, 

buscando uma aproximação rumo a seus problemas, passa pelo reconhecimento da 

confluência entre as culturas escolares, tal como definem Vinão Frago (1996) e Pérez Gómez 

(2001), e os caminhos da cultura de modo geral que se encontram na efetivação daquilo que 

se entende por currículo.1 

De acordo com Gimeno Sacristán (2000b, p.148) uma investigação nessa direção 

deve levar em conta que o olhar sobre o currículo pode revelar: uma visão da cultura que se 

dá nas escolas, na dimensão oculta e manifesta; as condições em que se desenvolve o 

currículo como projeto cultural elaborado que só pode ser entendido como um processo 

historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, selecionado de acordo com as 

forças dominantes nela, não apenas com capacidade de reproduzir, mas também de incidir 

nessa mesma sociedade; a compreensão do currículo como um campo em que interagem 

diferentes idéias e práticas reciprocamente; e os fatores e condicionantes da 

profissionalização, das ações e das práticas docentes. 

Esses autores mostram que os problemas que podem ser identificados na realidade 

escolar não se explicam por si mesmos. Nesse aspecto, as históricas dificuldades relacionadas 

a alfabetização escolar, também, não podem ser compreendidas em si mesmas, pois a sua 

permanência, mesmo após inúmeras intervenções de reformas educacionais que cada vez mais 

tentam controlar o trabalho do professor alfabetizador, aponta para questões que não estão 

sendo devidamente discutidas. Entre essas questões encontra-se, a meu ver, a compreensão da 

alfabetização escolar na sua dimensão cultural. 

Considero, portanto, que o reconhecimento das singularidades das culturas 

presentes nas escolas compreende um caminho necessariamente voltado à aproximação com a 

dinâmica das relações existentes no universo da educação escolar. Para tanto, são necessários 

a ampliação e o aprofundamento das questões relativas à realidade educacional, tomando 

                                                                 
1 Vinão Frago (1996, p. 8) observa a existência de diferentes culturas escolares no universo da escola: a cultura 
escolar administrativa, a dos gestores e supervisores da educação, a própria cultura específica de cada nível de 
educação, a cultura acadêmica dos professores, a cultura estudantil. Para Pérez Gómez (2001, p.17-18) ocorre na 
escola um “vivo, fluido e complexo cruzamento” entre diferentes propostas de culturas que se articulam no 
espaço escolar: a cultura crítica, a cultura acadêmica, a cultura institucional , cultura experencial, que formam 
uma rede específica, cruzada, em que os “múltiplos elementos subterrâneos, tácitos e imperceptíveis que 
constituem a vida cotidiana da escola” são todos elementos fundamentais”. 
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como referência escolas concretas em que são vividos cotidianamente os desafios de 

instituições reais, construídas por pessoas, antes de serem palco de estudos, discursos e 

propostas de intervenção apresentadas pelo poder publico, por instituições acadêmicas e de 

pesquisas. 

Durante a pesquisa de mestrado, a aproximação ao cotidiano da escola, 

fundamentada na categoria da cultura escolar, deixou claro que em uma abordagem relacional 

da realidade escolar, a cultura escolar não pode ser tomada em si mesma, mas em sua imersão 

com a cultura geral, enraizada nesta cultura. 

A gravidade da situação da alfabetização infantil no Brasil tem sido cada vez mais 

divulgada pela mídia em geral, sempre retratada por meio de informações produzidas pelos 

chamados sistemas de avaliação centralizados. De acordo com a análise de Oliveira e Silva 

(2006, p.17) os resultados continuamente apontados pelas avaliações externas desde que elas 

foram criadas nos anos 1990, sugerem que o trabalho de alfabetização, especialmente nas 

escolas públicas brasileiras, introduzem dois novos fenômenos na literatura educacional: o 

analfabetismo escolar produzido pela falta de alfabetização e o analfabetismo funcional 

infantil. O analfabetismo funcional infantil, se manifesta, segundo os autores, em alunos que 

não têm capacidade de usar os conhecimentos do alfabeto a partir da 2ª série do ensino 

fundamental. 2 

Entendo que os números negativos relativos à alfabetização não podem ser 

entendidos de forma isolada ou como simples denúncia de ineficiência do aprendizado do 

aluno ou de ineficiência do ensino do professor e da escola, pois só é possível compreendê-

los dentro do contexto das múltiplas determinações da educação escolar. 

Num sentido mais específico, compreendo, com Vinão Frago, a necessidade de 

considerar dois planos interrelacionados ao problema da alfabetização escolar, os quais 

denomina: alfabetização escolar disfuncional e alfabetização escolar funcional. 

No primeiro plano, a aprendizagem dos alunos consistiria num “processo 

acadêmico autônomo” e a “destreza se adquire com vistas ao seu exercício ulterior, 

concebendo a prática da leitura e da escrita com um fim em si mesmo”. 

                                                                 
2 Segundo números oficiais do Relatório Saeb 2003, 55,4 % dos alunos da 4.ª série participantes do exame se 
encontrava nos estágios crítico e muito crítico de leitura – o que significa no máximo conseguiam ler frases 
simples, nem conseguem compreender os níveis mais elementares de um texto. O índice de alunos no nível 
“intermediário” – quando reconhecem o tema de um texto e os elementos que constróem uma narrativa – ficou 
em 39,7%. Nesse estágio, os estudantes estão começando a desenvolver as habilidades de leitura, mas ainda 
abaixo do exigido para a 4ª série. Apenas 4,8% (mesmo índice do Saeb de 2001) puderam ser considerados 
leitores competentes, pois estabelecer a relação de causa e conseqüência em textos narrativos mais longos, 
interpretam e distinguem sentidos mais sutis do texto. (Brasil, 2006) 



 

 

14 

No segundo caso, a “aprendizagem não é um fim em si mesma, mas a conseqüência 

de um uso necessário ou diretamente útil”. Desse modo, enquanto a primeira é supostamente 

abstrata e geral” a segunda se torna “excessivamente concreta e restrita” (Vinão Frago, 2002, 

p.40). 

Essa distinção, a meu ver, aponta as tensões historicamente determinadas pelo 

encontro da alfabetização com a instituição escolar, no qual se destaca a pouca importância 

dada à atuação fundamental do professor alfabetizador como agente da cultura letrada. Na 

direção de outros estudos que vêm buscando contribuir para a reversão desse quadro, procurei 

planejar uma análise focalizada no problema dos conhecimentos que esse professor manifesta 

mobilizar para o ensino em alfabetização. 

Interessou para a construção dos caminhos dessa análise uma aproximação à idéia 

ampla dos processos de produção e aquisição dos conhecimentos pelo professor alfabetizador, 

considerando que estes poderiam assumir diferentes formas e ser identificados em diversas 

fontes: pessoais, sociais, educacionais e profissionais. 

No desenvolvimento desta investigação, identifiquei a necessidade de buscar 

especificação maior sobre o currículo na alfabetização escolar, focalizando, mais 

particularmente, as atividades educativas envolvidas no trabalho do professor alfabetizador. 

A hipótese orientadora desta investigação ficou definida na assertiva de que a 

alfabetização possui um caráter transitório e instrumental no sistema educacional e que as 

dificuldades que o professor encontra para enfrentar o fracasso escolar nessa etapa da 

escolarização estariam relacionadas ao papel de executor de conhecimentos definidos 

externamente à sua ação pedagógica e aos desafios cotidianos relacionados a ela. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática da 

alfabetização, e, em particular, sobre o professor alfabetizador. Da seleção dos trabalhos 

encontrados, destacou-se o diálogo com os estudos realizados por Magda Soares, Maria do 

Rosário Mortatti, Berta Braslavsky e Diana de Carvalho, entre outros autores que se tornaram 

importantes referências para as discussões sobre alfabetização realizadas nesse estudo. 

Uma questão que se destacou foi a centralidade da questão metodológica na história 

da alfabetização escolar. Observou-se que a força das tradições presentes na alfabetização 

escolar está intimamente relacionada à organização do trabalho, em que cabe ao professor 

executar atividades de ensino propostas em manuais didáticos, como cartilhas ou livros 

didáticos produzidos fora do contexto escolar. 

Em seguida, foi realizado um estudo exploratório para observar situações de aula de 

duas professoras alfabetizadoras com atuações bastante distintas, como base para a construção 
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de um instrumento que possibilitasse a coleta de informações que abrangessem aspectos 

socioeconômicos, valores e motivações pessoais e profissionais dos professores 

alfabetizadores, e elementos das ações e das práticas da alfabetização presentes realidade 

escolar. 

Esse instrumento de pesquisa, sob a forma de questionário, foi respondido por 11 

professoras que atuavam em classes de 1.º ano do Ensino Fundamental de quatro escolas da 

rede municipal de São Paulo localizadas na capital paulista. Com seus resultados buscou-se 

discutir aspectos dos conhecimentos manifestos pelas professoras consultadas para o ensino 

em alfabetização.  

No desenvolvimento desse estudo, procurei dialogar com análises de diferentes 

autores que abordam as questões relacionadas à produção social e escolar das desigualdades 

educacionais e que permitem refletir mais especificamente como essa produção se dá no 

contexto da alfabetização e da mobilização de conhecimentos pelo professor para o ensino. 

Para a análise relacional pretendida buscou-se sustentação em idéias fundadas pela 

perspectiva crítica da cultura na sociedade, e que também permitiam a aproximação desse 

debate com as discussões sobre a educação escolar. Essa possibilidade foi encontrada no 

diálogo com os seguintes autores: Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Basil Benstein, Pérez 

Gómez e Gimeno Sacristán, que foram centrais para o presente estudo, especialmente, devido 

à força explicativa das categorias conceituais que desenvolveram. 

À luz das categorias criadas por esses autores procurei refletir sobre aspectos 

envolvidos na discussão dos conhecimentos manifestos para o ensino em alfabetização, 

referente às relações como cultura-educação escolar, teoria-prática, ação-prática educativa, 

política educacional-currículo escolar, etc. Também, buscou-se refletir sobre autonomia do 

trabalho docente, os condicionantes e as influências na organização das atividades educativas 

na escola, em particular, na alfabetização, entre outros aspectos mencionados ao longo do 

relato do presente estudo. 

Esta investigação contou ainda com informações obtidas por meio de fontes oficiais 

do Poder Público, especialmente divulgadas pela Prefeitura de São Paulo e do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) – fosse para apresentar 

desigualdades sociais nos diferentes locais da cidade de São Paulo relacionados neste estudo, 

especialmente no que se refere à oferta de espaços institucionais de cultura, lazer e educação; 

fosse para mostrar imagens construídas a partir de indicadores educacionais relativos às 

escolas em que as professoras alfabetizadoras consultadas realizavam suas atividades 
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docentes. Esses dados possibilitaram a identificação de certas insuficiências presentes nos 

contextos em que aconteceram as atividades educativas focalizadas nesse trabalho. 

Nos discursos observados, destacou-se a intensidade das disputas entre discursos 

opostos e o jogo dos interesses contrários presentes no campo da alfabetização escolar. À luz 

das análises de Bourdieu (1998, 2000), pode-se dizer que, tomadas como um campo de 

conflitos simbólicos, as discussões sobre os problemas da alfabetização escolar às vezes 

revelam, às vezes ocultam, as contradições das atividades educativas dos professores 

alfabetizadores. 

Observou-se que ao longo da história da alfabetização escolar foi sendo instituída 

certa visão do professor alfabetizador como aquele que deve adotar e praticar as pedagogias 

ou reproduzir ou discursos pedagógicos que lhe são oferecidos como princípios balizadores de 

sua formação e prática profissional. Esse esforço de controle e direcionamento das práticas do 

professor alfabetizador tanto é explícito nos discursos acadêmicos, políticos ou no senso 

comum, como é tácito e aparece no ideário simbólico estruturante e organizador das práticas 

escolares predefinidas para esse momento da escolarização. 

No debate sobre alfabetização escolar, observou-se uma tendência para a busca de 

modelos ideais e a ênfase em uma suposta neutralidade dos métodos e das técnicas, o que 

contribui tanto para eternizar essa discussão, ocultando suas possíveis limitações. E como 

conseqüência dessa ênfase dada ora na importância dos métodos, ora na sua negação, 

compreendeu-se que discursos pedagógicos que alimentam a alfabetização escolar, diversos e 

até mesmo opostos entre si, terminam se encontrando quando se trata de subvalorizarem o 

papel do professor alfabetizador, considerando-o ora como executor de ações e práticas 

tradicionais, ora como executor de ações práticas construtivistas. 

O debate que em torno da alfabetização escolar e dos conhecimentos mobilizados 

pelos professores alfabetizadores apareceram em diferentes momentos da construção desta 

Tese. Para o relato do caminho percorrido no desenvolvimento dessa investigação, o presente 

texto foi divido entre cinco capítulos. 

No primeiro capítulo discuto a dimensão cultural da alfabetização escolar, 

considerando a cultura dentro do contexto das relações sociais e de poder em que insere os 

processos de produção e reprodução cultural. Nesse capítulo destacam-se análises de 

Williams (2000) e de Bourdieu (1998, 2000, 2003) que permitem a discussão das 

desigualdades na distribuição da cultura, particularmente no que diz respeito ao papel da 

educação escolar, o que inclui a alfabetização, tanto na sua função de legitimar a cultura 
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simbolicamente dominante, contribuindo para sua universalização, quanto na sua função de 

selecionar quem deve ou não ter o acesso à cultura socialmente valorizada. 

No segundo capítulo, apresento um relato sobre aspectos da história da 

alfabetização do ponto vista da discussão sobre os métodos pedagógicos, da Antigüidade até 

os momentos atuais, com base nas pesquisas desenvo lvidas por Braslavsky (1971), Barbosa 

(1996) e Mortatti (2000a, 2000b). Com esta última autora, focalizo aspectos dessa história no 

Brasil, discutindo, à luz de suas análises, o discurso modernizador na escola que há muito 

vem impondo a desqualificação das práticas tradicionais como “ultrapassadas” e 

“autoritárias”, contribuindo para o que chama de desmetodização da alfabetização escolar, 

com o deslocamento do foco do ensino para a aprendizagem do aluno. 

Com Soares (2004) procuro ampliar essa discussão trazendo o que essa autora 

chama de desinvenção da alfabetização, que estaria relacionada a uma tendência presente nas 

últimas décadas, oriunda de uma interpretação equivocada da perspectiva construtivista, que 

teria resultado num descompromisso da escola para com a questão da aquisição dos códigos 

de leitura e escrita pelos alunos, parte importante do processo de alfabetização. 

No terceiro capítulo, focalizo as justificativas teóricas para os caminhos 

metodológicos que levaram à definição do objeto da pesquisa, destacando as contribuições da 

pesquisa de Soares e Maciel (2000) e da análise de Carvalho (2000). 

Com Carvalho (2000) observo as limitações da tradição dominante nas pesquisas 

em alfabetização, fundamentadas na Psicologia Cognitiva, que tende a olhar através do 

professor, não se preocupando em problematizar a experiência do ensino, mas somente em 

compreender os processos de desenvolvimento da aprendizagem, esquecendo-se de que ele 

não é apenas um veículo através do qual as teorias cognitivas se efetivarão junto aos alunos. O 

levantamento realizado por Soares e Maciel (2000) permitiu apontar tanto a complexidade da 

temática da alfabetização escolar quanto a escassez de estudos sobre os professores 

alfabetizadores mesmo mediante tamanha diversidade de assuntos. 

Em seguida, abordo o processo de construção do instrumento da pesquisa, relatando 

como foi planejada e construída a investigação sobre os conhecimentos manifestos pelos 

professores  para o ensino em alfabetização, até o momento da utilização do instrumento para 

a obtenção dos dados junto às professoras consultadas. Destacaram-se, durante a discussão 

metodológica, as análises realizadas por Pérez Gómez (2000) e Gimeno Sacristán (1999, 

2000a, 2000b) que permitiram uma maior compreensão das possibilidades de abordagens de 

investigação educativa. 
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No quarto capítulo apresento os resultados do desenvolvimento da análise que 

foram planejados durante a elaboração do instrumento de pesquisa. Para a interpretação dos 

resultados encontrados, destacaram-se, mais uma vez, as contribuições teóricas das análises 

de Gimeno Sacristán, que foram fundamentais para a compreensão dos resultados obtidos. 

Nas considerações finais se encontram reflexões que buscam um diálogo entre a 

hipótese central apresentada no projeto dessa pesquisa e os resultados dessa investigação, e 

também reflexões sobre algumas lacunas presentes nesta investigação. 
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CAPÍTULO I 

EM BUSCA DA DIMENSÃO CULTURAL DA ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Para evidenciar a complexidade da análise sobre o problema da cultura, Williams 

(2000) analisa toda a gama de significações dadas ao termo cultura, marcando uma trajetória 

histórica que vai do final do século XVIII ao século XX. 

De acordo com esse autor, as concepções relativas à idéia de cultura teriam se 

constituído incorporando as dimensões conflituosas determinadas pelos processos sociais de 

cada momento histórico. Disso teria resultado, em nossa época, um amplo leque de respostas 

cujos diferentes sentidos coexistiriam, oscilando entre abordagens contraditórias: de um lado, 

uma perspectiva mais geral e global, que enfatiza os processos comuns às práticas humanas 

voltadas à produção de cultura como um modo de vida; e aquelas focalizadas numa 

perspectiva mais parcial e singular que enfatiza a criatividade dos processos especializados da 

inteligência humana envolvidos na produção da cultura como arte e cultivo do intelecto ou 

aprendizado. (Williams, 2000, p.11) 

Williams mostra a necessidade de compreender a cultura interpretando-a tanto no 

plano da produção das relações sociais quanto identificando-a como produção cultural 

determinada, de modo que propõe uma análise que considera a cultura na totalidade de suas 

diferentes dimensões e significações: como “modo de vida global”, como “sistema de 

significações” e como “atividades artísticas e intelectuais”. 

Nessa perspectiva, busca-se superar a abordagem da cultura como um problema 

isolado da ordem social. Williams aponta que a cultura está ligada às experiências reais que se 

fazem presentes nas sociedades e nas mentes humanas. Assim, não há como compreender um 

produto cultural separado da vida social em que foi produzido, já que essa produção se 

processou mediante regras definidas historicamente e se expressou através de significados que 

foram produzidos socialmente. Nas suas palavras: 

 
O que é verdade sobre “uma cultura”, em seu nível mais geral – o fato de 
jamais ser uma forma em que as pessoas estão vivendo, num certo momento 
isolado, mas sim uma seleção e organização, de passado e presente, 
necessariamente provendo seus próprios tipos de continuidade –, é também 
verdade, em diversos níveis, sobre muitos dos elementos do processo 
cultural. (Williams, 2000, p.182) 

 

Williams indica as claras as limitações das perspectivas idealista, espiritualista e 

ideológica na análise sobre o problemas da cultura, uma vez que estas desconsiderariam suas 
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condições social, histórica e institucionalizada, separando-a do mundo material e isolando-a 

em formas sociais abstratas e modelos estéticos determinados e hierarquizados. Desse modo, 

criariam modelos firmados num suposto status de superioridade que discriminaria as formas 

de cultura geradas e as colocaria umas em relação às outras. Tais modelos discriminatórios 

terminariam por ocultar e naturalizar as relações de poder envolvidas no complexo e extenso 

campo da produção social humana. 

Williams indica que a produção da cultura como prática social não se reserva a 

uma minoria de indivíduos especiais, geniais e atemporais; é sim feita por homens que fazem 

parte de uma ordem social que é comunicada, reproduzida e vivenciada num contexto comum 

em que se conforma toda uma estrutura social. Nesse aspecto, esse autor desenvolve estudos 

sobre diferentes tipos de instituições e formações nas quais a cultura é produzida, distribuída e 

divulgada – entre os quais aborda as relações entre educação e cultura. 

De modo geral, Williams (2000, p.98-111) assinala a importância da discussão 

sobre as assimetrias envolvidas nos processos de produção e reprodução social e cultural, que 

se traduzem nos conflitos e tensões estabelecidos historicamente nas relações entre as culturas 

dominantes e as subordinadas. 

Dessas assimetrias – herdadas da tradição antiga e medieval e forjadas na 

modernidade sob novas formas, cada vez mais padronizadas e centralizadas, pressionadas 

pelas regras do mercado capitalista – surgiriam tipos determinados de produção cultural, a 

distribuição estratificada e as formas culturais de controle e seleção, além das distinções em 

que se apóiam as definições de noções tais como: “alta cultura”, “cultura popular”, “arte” e 

“não-arte”, etc. 

Seguindo a direção da crítica da cultura dentro do contexto das estruturas das 

relações sociais de poder, destaca-se a análise desenvolvida por Bourdieu (2000). Para este 

autor, aquilo que se entenderia por cultura, teria historicamente assumido a forma de capital, 

ao ser objetivamente instituída como riqueza simbólica identificada como patrimônio de 

grupos ou instituições sociais. Disso resultaria um processo de produção, reprodução e 

distribuição desigual das diferentes formas da cultura humana. 

Bourdieu mostra que os ideais de cultura mais valorizados socialmente terminam 

aparecendo como necessidades humanas, simbólicas e universais porque seriam como bens 

simbólicos a serem transmitidos e adquiridos como propriedade consciente e inconsciente 
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desejada por todos os agentes que estariam objetivamente posicionados nos diferences 

espaços do mundo social.3 

Ao focalizar o problema da reprodução cultural, Bourdieu procura compreender as 

articulações entre as origens das desigualdades entre os sistemas de cultura e o funcionamento 

daquilo que denomina como mercado de bens simbólicos, forjando como ferramenta 

conceitual a existência de diferentes formas de capital, isto é, desenvolve categorias 

denominadas capital simbólico, capital econômico, capital cultural e capital social, por meio 

das quais examina os processos de distribuição e a posse dos bens simbólicos dentro do plano 

das condições sociais determinadas pela conjuntura histórica e política.4 

A análise sociológica de Bourdieu mostra que a visão das distinções entre as 

culturas como meras diferenças antropológicas desconsidera as desigualdades estruturantes 

advindas dos processos sociais históricos de valorização ou desvalorização da cultura de cada 

grupo ou classe social. Processos esses que ocultariam a hegemonia cultural uniformizadora 

de determinada cultura sobre outra, pois o exercício do poder simbólico da suposta cultura 

superior resultaria em padrões ou modelos balizadores do posicionamento social de cada 

forma cultural existente na sociedade. 

Bourdieu enfatiza a busca pelo poder simbólico como inerente a quaisquer formas 

sociais instituídas culturalmente, considerando que “o poder simbólico é, com efeito, esse 

poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe são sujeitos ou mesmo que o exercem” (Bourdieu, 2000, p.7). 

                                                                 
3 Bourdieu considera que no mundo social estariam entrelaçados e interrelacionados diferentes espaços sociais. 
Estes seriam como lugares multidimensionais onde aconteceriam “lutas simbólicas” produzidas por campos 
sociais que os constituiria. Estes campos, por sua vez, seriam estruturados e hierarquizados segundo determinada 
lógica de interesses que os distinguiria entre si e os identificaria culturalmente como tendo características 
próprias. Assim, segundo Bourdieu, existiriam campos sociais nomeados como: campo religioso, campo do 
direito, campo literário, campo da ciência, campo político, campo educacional, etc., que ocupariam lugares 
relativamente autônomos nos espaços sociais a que estivessem vinculados, mas sempre relacionados a outros 
espaços pertencentes ao mundo social. No interior de cada um desses campos existiriam diferentes agentes, 
grupos ou frações desse conjunto, situados de modo a estabelecerem relações de interdependência, mas que 
disputariam entre si o poder simbólico de “fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do 
mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto, o mundo”. Seria uma luta buscando legitimação da ordem 
simbólica que os constituiu, voltada a impor o domínio dentro do próprio campo pertencente e sobre outros 
campos e espaços sociais relacionados. (Bourdieu, 2000) 
 
4 Para Bourdieu a força explicativa de um sistema simbólico constitui seu poder em função dos capitais que os 
agentes dos campos possuem – capital simbólico, capital econômico, capital cultural e capital social . Pela posse 
dessas formas de capital se definiria a posição dos agentes num campo social, pois com ela obteria prestígio, 
renome e reputação a suas crenças, valores e ideologias, valorizando-se dentro do “mercado dos bens 
simbólicos” que movimenta uma “economia” em que são realizadas “trocas simbólicas” de maior ou menor 
valor, segundo essas posições significarem mais ou menos gratificações econômicas ou simbólicas, segundo o 
valor maior ou menor volume dos capitais que movimentaria (Bourdieu, 1974, p.14). 
 



 22 

A conquista do exercício do poder simbólico se traduziria no poder de legitimar ou 

deslegitimar, incluir ou excluir, qualificar ou desqualificar, ocultar ou tornar público um 

discurso, disseminando supostas verdades ou mentiras, de modo a estabelecer certo 

ordenamento e interpretação do mundo a partir de conhecimentos fabricados e instituídos 

como verdadeiros: 

 
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de 
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, 
deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico 
que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. (Boudieu, 2000, p14) 

 

Na análise desse autor a atuação dos agentes no exercício do poder simbólico 

sustentaria a lógica discriminatória reguladora das práticas de distinção. O autor observa que 

não o questionamento dessa lógica não ocorre em razão visão ideológica dominante de que a 

diversidade social seria produto de uma suposta “desigualdade natural” fundadora de toda 

ordem de diferenças. O discurso ideológico dominante, qualificado pela atuação consciente e 

inconsciente dos agentes, resultaria na imposição legitimada de sistemas simbólicos 

estabelecidos hegemonicamente e, ao mesmo tempo, levaria ao questionamento e à suspeição 

dos sistemas simbólicos dominados.5 

Criticando a retórica que naturaliza os processos de distinção no mundo social, a 

autor aponta que os efeitos mais visíveis dessa fachada discursiva seria o obscurecimento das 

desigualdades históricas que as praticas sociais em geral carregariam, lembrando que “não 

podemos capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser submergindo na 

particularidade de uma realidade empírica, historicamente situada e datada”. (Bourdieu, 2000, 

p. 15) 

Assim, Bourdieu mostra que o produto mais evidente dos processos da reprodução 

cultural seria a exclusão objetiva dos sistemas culturais não-articulados ao poder simbólico 

dominante, os quais fora do plano hegemônico passariam a ser vistos como não- legítimos 

socialmente. Considera que da imposição das culturas legítimas e dominantes socialmente se 

constituiriam estruturas de controle simbólico sobre as culturas não-legitimadas e dominadas 

socialmente. 

                                                                 
5 Tal como entende Setton (2002, p.64), o sentido da idéia de práticas inconscientes para Bourdieu não aponta 
para práticas sem reflexão, mas para a existência de práticas tão naturalizadas que se tornaram automáticas, 
involuntárias. 
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Nessa perspectiva, a cultura legítima tomaria a forma de produtos a serem 

consumidos no mercado de bens simbólicos, que poderiam ser capturada pela lógica da 

indústria cultural (no sentido consagrado pela Escola de Frankfurt) e redefinidos pelos 

interesses econômicos, o que de certo modo reforçaria sua aceitação social com sua ampla 

difusão nesse mercado. 

À luz dessa análise, observa-se que idéia da existência de culturas valorizadas e 

desvalorizadas, correlacionada à propriedade dos capitais movimentados pelos seus agentes, 

pode ser aproximada das tradicionais oposições entre o que é entendido como cultura popular 

e cultura erudita e entre os diversos modelos que lhes são derivados. Tais oposições poderiam 

ser identificadas como lutas simbólicas operadas por agentes ou instituições sociais que 

atuariam ou para promover ou para impedir o acesso aos sistemas simbólicos aos seus 

antagônicos. Assim, considera-se que há diferentes estratégias das elites ou classes populares 

para o exercício do poder simbólico dominante ou dominado. 

Ainda que não sejam claros supostos limites antropológicos entre as culturas 

erudita e popular, tradicionalmente o primeiro sistema cultural tem sido relacionado aos 

sistemas simbólicos das elites e o segunda aos sistemas simbólicos das classes populares. 

Dessa oposição emergiria uma série de implicações que marcariam a trajetória dos 

conhecimentos selecionados para serem legitimamente transmitidos e adquiridos socialmente 

por todos os que participam daquilo que é entendido como “processo civilizatório”, no sentido 

desenvolvido por Williams (2000). 

Para a hegemonia de determinada proposta civilizadora teria ocorrido a 

aproximação dos conceitos de cultura, civilização e humanidade em função de interesses 

dominantes que operariam pela cristalização dos processos históricos que garantiram a 

hegemonia dos interesses das elites. Nesse aspecto, observa a conformação do que seria visto 

como polissemia dos sistemas simbólicos dentro de certo projeto cultural de homem culto e 

civilizado baseado em ideais uniformizadores e exclusivistas. Assim, se justificaria a divisão 

entre civilização e barbárie, ao mesmo tempo em que se produziria a idéia de uma cultura 

normatizada em prol de uma humanidade ideal. 

É dentro da dinâmica desses interesses historicamente situados e variados (mas, de 

orientação da cada vez mais classista) que se inscreve a discussão sobre os processos mais 

amplos da reprodução social de acordo com a análise de Bourdieu, segundo a qual o debate 

sobre a reprodução cultural deveria buscar revelar como os processos de distinção social se 

constituem como mecanismos desse movimento geral de reprodução. 
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Nessa discussão, a observação da dinâmica da reprodução social do capital cultural 

aparece como ferramenta conceitual mais apropriada para investigar toda trama de relações de 

poder que envolve diferentes agentes e instituições sociais. 

Bourdieu desenvolve a compreensão das formas do capital cultural sob dois 

ângulos: de um lado, entendendo capital cultural como “propriedades simbólicas conscientes” 

que podem ser adquiridas e acumuladas tanto pela via da transmissão hereditária (patrimônio 

hereditário doado pela família) quanto pela via do investimento em bens simbólicos (acesso 

privilegiado ao capital escolar, articulado ao capital social e econômico); e, por outro lado, 

pelo entendimento do capital cultural como “propriedades simbólicas inconscientes”, isto é, 

constitutivas dos processos de inculcação e assimilação cultural exercidos pelo próprio agente 

sobre si mesmo ao longo de toda sua trajetória de vida. Assim configurado, o capital cultural 

seria constituído de conhecimentos, saberes, habilidades, competências, códigos e disposições 

objetivas e subjetivas socialmente construídas. 

De acordo com a tipologia desenvolvida por Bourdieu, o capital cultural se 

apresentaria sob três estados: incorporado, objetivado e institucionalizado, definidos em 

função das formas de transmissão de cada um desses tipos de capital e segundo o 

posicionamento dos agentes nos campos e espaços sociais em que circulariam esses capitais. 

No estado incorporado, o capital cultural é caracterizado como investimento num 

“capital pessoal”, que “não pode ser acumulado para além das capacidades de apropriação de 

um agente singular”, pois sua incorporação se daria mediante um trabalho de inculcação a ser 

realizado pessoalmente pelo agente sobre si mesmo, num processo de assimilação totalmente 

dissimulado e inconsciente, portanto dependente tanto das capacidades biopsíquicas do sujeito 

(memória, aprendizado, etc.) quanto da oportunidades de experiências desde a início da vida 

até seu final, estando relacionado ao tempo de exposição à socialização. O que significa que 

na forma incorporada o capital cultural pode “depauperar” e sempre “morre com seu 

portador”, pois “é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se 

parte integrante da ‘pessoa’, um habitus” (Bourdieu, 1998, p. 73-5). 

Do capital cultural incorporado surgiriam os elementos constitutivos da formação 

dos gostos culturais, do domínio maior ou menor da língua e o desenvolvimento de 

capacidades para o exercício de variadas habilidades e conhecimentos da cultura em geral. 

Portanto, este capital seria dependente do acúmulo de “capital cultural incorporado pelo 

conjunto da família” e variadas formas de transmissão hereditária cujas “estratégias de 

reprodução recebem um peso tanto maior quanto mais as formas diretas e visíveis de 
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transmissão tendem a ser mais fortemente censuradas e controladas”. Desse modo, haveria  

relações dissimuladas entre esta forma de capital e a do capital econômico: 

 
Vê-se, imediatamente, que é por intermédio do tempo necessário à aquisição 
que se estabelece a ligação entre o capital econômico e o capital cultural. 
Com efeito, as diferenças no capital cultural possuído pela família implicam 
em diferenças: primeiramente, na precocidade do início do empreendimento 
de transmissão e de acumulação, tendo por limite a plena utilização da 
totalidade do tempo biologicamente disponível, ficando o tempo livre 
máximo a serviço do capital cultural máximo; e depois na capacidade assim 
definida para satisfazer às exigências propriamente culturais de um 
empreendimento de aquisição prolongado. (Bourdieu, 1998, p.75) 

 

No estado objetivado o capital cultural se constituiria sob a forma de bens culturais 

materializados como livros, quadros, máquinas, esculturas, arquiteturas, pinturas, 

monumentos, etc. Todavia, o capital cultural objetivado 

 
...só existe e subsiste como capital ativo e atuante, de forma material e 
simbólica, na condição de ser apropriado pelos agentes e utilizado como 
arma e objeto das lutas que se travam nos campos da produção cultural 
(campo artístico, científico, etc.) e, para além desses, no campo das classes 
sociais, onde os agentes obtêm benefícios proporcionais ao domínio que 
possuem desse capital objetivado, portanto, na medida de seu capital 
incorporado. (Bourdieu, 1998, p.77) 

 

No estado institucionalizado o capital cultural seria objetivado sob a forma do 

diploma como investimento na carreira escolar enquanto forma de conversão do capital 

cultural em capital econômico (retorno provável de capital que pode ser trocado no mercado 

de trabalho). Mais ainda, seria 

 
...certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor 
convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à 
cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem uma 
autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao 
capital cultural que ele possui, efetivamente, em um dado momento 
histórico. (Bourdieu, 1998, p.78) 

 

Contudo, quanto maiores as possibilidades de acesso a um título escolar (inflação 

de títulos), maior seria a tendência da desvalorização do capital representado nesse 

certificado, pois seria menor sua rentabilidade tanto em termos econômicos como simbólicos. 

Aproximando a análise de Bourdieu da questão da difusão da cultura geral, tal 

como indicam Nogueira e Nogueira (2002), fica claro que a aceitação da legitimidade da 

cultura geral pode ser entendida como a imposição do domínio simbólico de um amplo e 
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genérico conteúdo cultural que compreenderia habilidades nos usos da língua escrita e da 

leitura, aquisição de informações variadas sobre manifestações artísticas visuais, musicais, 

dança, literatura, acontecimentos esportivos, políticos, históricos, etc. 

Seguindo os caminhos da teoria de Bourdieu é possível aproximar a visão da 

cultura geral à idéia da cultura universal relacionando o problema da difusão/transferência à 

dinâmica histórica do conhecido processo civilizador, particularmente estudado por Elias 

(1990), ressaltando o que diz respeito aos mecanismos de socialização, coação social externa 

e autocoação orientados por esse processo. 

Os processos de reprodução social e cultural regulariam as estratégias de 

legitimação da cultura geral, conjugando-as com os mecanismos de oferta e aquisição de 

capital cultural variado (de maior ou menor valor). Mais especificamente, a análise de 

Bourdieu indica a correspondência obrigatória entre essa ampla bagagem cultural legitimada 

socialmente como cultura geral e os componentes curriculares que exigidos no mundo escolar.  

O autor mostra que a dinâmica de funcionamento da instituição escolar contribuiu 

necessariamente com os processos mais amplos de reprodução social, visto que sua atuação 

resulta da “oferta” da cultura legítima como conhecimento escolar obrigatoriamente ensinado 

e aprendido, mediado por um processo de inculcação de regras explícitas e implícitas que 

seria próprio da institucionalização dos processos educativos. 

Assim, a síntese dos ideais da cultura geral e da cultura escolar seria resultado das 

lutas simbólicas entre agentes e instituições sociais objetivamente envolvidos nos processos 

de distinção dos sistemas culturais voltados à legitimação daqueles que supostamente 

mereceriam a denominação de cultura universal. Para isso, valeriam todos os esforços de 

transmissão em prol dos ideais supostamente universais e humanizadores do processo 

civilizatório, os quais, em última análise, seriam orientados pelos interesses de classe 

motivadores da busca pela manutenção do poder simbólico da cultura hegemônica das elites. 

Portanto, a intenção civilizadora estaria integrada aos valores orientadores da 

formação do sistema escolar de ensino. Em função da motivação pela distinção que dessa 

intenção decorre se estruturariam mecanismos intra e extra-escolares de exclusão/inclusão 

social. Por sua vez, esses mecanismos seriam operados por processos de seleção, classificação 

e discriminação de sistemas simbólicos. 

Dentro desse plano, a cultura escolar seria objetivamente orientada para 

transmissão do conhecimento da cultura legítima, de modo que o sistema de ensino 

reproduzia um “arbitrário cultural do qual ele não é o produtor (reprodução cultural) e cuja 
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reprodução contribui à reprodução das relações entre os grupos ou as classes (reprodução 

social)” (Bourdieu e Passeron 1982, p. 64). 

A instituição escolar no espaço social visualizado por Bourdieu seria o lugar da 

promessa de igualdade, onde a posse de capital cultural favoreceria o desempenho 

educacional e escolar. A propriedade simbólica conscientes e inconscientes desse capital, 

objetivada na aquisição dos conteúdos e dos códigos valorizados nas práticas da educação 

formal ou informal, aumentaria as chances de sucesso de seu possuidor no “mercado 

simbólico escolar”. Nesse mercado como em qualquer outro, o valor do capital cultural como 

“bem simbólico” seria bastante flutuante (para mais ou para menos), em função do suposto 

conhecimento legitimado variar em termos de prestígio social e retorno financeiro conforme a 

situação e a conjuntura: 

 
A escola está estruturada para contribuir com a lei de retorno do capital 
simbólico ao classificar os capitais culturais e selecioná-los com vistas à 
legitimação. Ao maior volume de capital cultural inicial, propriedade dos 
agentes que ocupam posições médias e altas no espaço social, a escola 
agrega o capital propriamente escolar (uma cultura racionalizada), e, 
posteriormente, procede à legitimação, pelo diploma, concedendo o êxito 
escolar. Aos capitais culturais deficitários, propriedade dos agentes 
culturalmente despossuídos e que ocupam os lugares mais baixos no espaço 
das posições sociais, a escola reserva as difíceis escarpas da acumulação 
cultural primitiva (para o pequeno grupo dos agentes das classes populares 
que terão acesso aos postos mais altos da escolarização) ou o fracasso total 
(evasão e repetência), ou o êxito moderado (saberes práticos, cursos 
técnicos, ofícios). 
A escola distribui desigualmente o capital simbólico entre as classes e os 
grupos sociais porque a distribuição escolar do capital cultural depende 
tendencialmente do capital simbólico incorporado pelos agentes antes da 
escolarização, e a incorporação prévia é função da posição ocupada pelos 
agentes na topografia social. Neste sentido, o mais rigoroso é dizer que a 
escola redistribui desigualmente o capital cultural, pois a distribuição que a 
escola processa depende das distribuições anteriores. (Pereira, 1997, p.43) 

 

Dentro dessa perspectiva, vale ressaltar que a análise de Bourdieu não permite 

encerrar a reprodução do capital cultural às ações da instituição escolar, cristalizando sua 

idéia em determinada relação de conhecimentos válidos, pois 

 
A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese 
indispensável para tratar da desigualdade de desempenho escolar de crianças 
provenientes das diferenças entre classes sociais, relacionando o “sucesso 
escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes 
classes e frações de classe podem obter no mercado escolar, à distribuição do 
capital cultural entre as classes e frações de classe. Este ponto de partida 
implica em uma ruptura com os pressupostos inerentes, tanto à visão comum 
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que considera o sucesso ou fracasso escolar como efeito das “aptidões” 
naturais, quanto às teorias do “capital humano”. (Bourdieu, 1998, p.69) 

 

Fica claro que no modelo conceitual da reprodução social e cultural desenvolvido 

por Bourideu, o papel da escola seria o de legitimadora da aparência de naturalidade das 

distinções produzidas nas práticas sociais, discurso que serviria também para justificar suas 

próprias ações seletivas e discriminatórias 

 
...para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos 
conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e 
dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das 
diferentes classes sociais. (Bourdieu, 1998, p.53) 

 

No entanto, os maus e ou bons resultados do trabalho educativo da instituição 

escolar não estariam apontando simplesmente para os mecanismos de inclusão/exclusão social 

dos alunos segundo uma ordem classista, mas permitiriam compreender a hegemonia de 

determinados sistemas simbólicos (com seus conceitos, valores, ideologias e estereótipos) que 

não seriam passíveis de serem legitimados fora do ambiente escolar. Esse seria o caso da 

ideologia que sustenta a busca de culpados pelo fracasso escolar: 

 
...o fracasso escolar não é mais ou, não unicamente, imputável às 
deficiências pessoais, ou seja, naturais dos excluídos. [...] a lógica da 
responsabilidade individual que leva a ‘repreender a vítima’; as causas de 
aparência natural, como o dom ou o gosto, cedem lugar a fatores sociais ma l 
definidos, como a insuficiência dos meios utilizados pela Escola, ou a 
incapacidade ou incompetência dos professores [...] ou mesmo, mais 
confusamente ainda, a lógica de um sistema globalmente deficiente que é 
preciso reformar. (Bourdieu, 1998, p.220) 

 

Desse modo, mesmo ressaltando a atuação dissimuladora da educação escolar, a 

análise de Bourdieu considera limites claros que restringem o papel da instituição escolar 

como agente determinante na reprodução social. A escola seria uma das possíveis instâncias 

que contribuiriam para reprodução social e cultural; mas, também, outras instituições 

significativamente exerceriam o poder simbólico dominante correlacionado à posse do capital 

cultural, tais como a família, os meios de comunicação, as religiões, entre outras. Portanto, 

coexistiriam diferentes instâncias socializadoras e legitimadoras de determinados sistemas 

simbólicos e forma culturais. 

Esse autor busca destacar as contradições e o caráter ambíguo dos processos 

culturais e relativiza as supostas tendências uniformizadoras possíveis de serem observadas 
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para ressaltar as diferenças produzidas nas práticas dos agentes enquanto produtores e 

consumidores dos produtos dos sistemas culturais. 

Seguindo esse entendimento, na investigação sobre a instituição e a educação 

escolar há que se compreender que nem o papel de seus agentes é neutro, nem os sujeitos com 

quais trabalha são receptores vazios a serem preenchidos com as informações que a instituição 

seleciona e oferece. É preciso considerar que o outro lado também não é neutro e se orienta 

em função de uma existência concreta. Isso que significa dizer, à luz das categorias de 

Bourdieu, que as relações estabelecidas no interior dos espaços escolares, além de variadas de 

toda forma, se dão dentro de limites socialmente determinados – por exemplo, o grau de 

investimento na carreira escolar que de nenhum modo é aleatório, estaria relacionado a um 

provável rendimento futuro, principalmente fora do ambiente escolar, o que teria certamente 

influência na trajetória do aluno. Ou seja, 

 
A bagagem herdada por cada indivíduo não poderia ser entendida, no 
entanto, simplesmente, como um conjunto mais ou menos rentável de 
capitais que cada indivíduo utiliza a partir de critérios definidos de modo 
idiossincrático. [...] Concretamente, isso significa que os membros de cada 
grupo social tenderão a investir uma parcela maior ou menor dos seus 
esforços – medidos em termos de tempo, dedicação e recursos financeiros –  
na carreira escolar dos seus filhos, conforme percebam serem maiores ou 
menores as probabilidades de êxito. A natureza e a intensidade dos 
investimentos escolares variariam, ainda, em função do grau em que a 
reprodução social de cada grupo (manutenção da posição estrutural atual ou 
da tendência à ascensão social) depende do sucesso escolar dos seus 
membros. (Nogueira & Nogueira, 2002, p.22) 

 

Em síntese, num primeiro momento, a instituição escolar cumpriria a função de 

dotar os agentes das disposições simbólicas exigidas para o desenvolvimento das práticas 

sociais, participando dos processos de distribuição do capital cultural em suas várias formas 

(incorporado, objetivado e institucionalizado) – formando público consumidor específico, 

eventualmente, também produtor da cultura legitimada pela escola. 

Dentro do conjunto das análises reveladas anteriormente, compreende-se que a 

trajetória das discussões em torno dos problemas da instituição e da educação escolar 

evidencia as diversas forças antagônicas que têm sustentado as dualidades características dos 

discursos produzidos no campo educacional: antigo/novo; universal/diverso; público/privado, 

etc. 

Em torno dessas discussões ressalta-se a importância da questão do currículo para o 

entendimento dos sentidos dos discursos que circulam dentro do campo educacional. Nesse 

aspecto, remete-se ao conceito de conhecimento compreendido em seu enraizamento cultural, 
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como elemento intrínseco ao contexto das relações de poder, e que dentro da estrutura da 

instituição escolar está sujeito aos mecanismos de seleção e organização cultural como objeto 

do currículo que é. 

Antes ser escolar e, portanto, curricular, o conhecimento que está na escola é 

cultural; sua matriz de produção é diversificada, constituindo-se cotidianamente nos diversos 

espaços sociais, no contexto de diversas práticas sociais – entre os quais se encontram as 

práticas e espaços acadêmicos/científicos. 

Nessa perspectiva, cabe considerar a desconstrução do mito de que o conhecimento 

escolar seria originado num suposto saber universal acumulado pela humanidade, ilustrado e 

acadêmico, em que caberia á uma suposta escola democrática preservar e transmitir esse 

patrimônio cultural da humanidade às novas gerações. 

Com a relativização da centralidade do saber culto/acadêmico como o único 

patrimônio legítimo da humanidade não está posto desvalorizar o saber culto como parte 

desse patrimônio, nem se está minimizando a necessidade de que a escola o tenha como uma 

de suas fontes. Considero, tal como afirmou M. Apple em entrevista dada à Revista Presença 

Pedagógica, que o “clamor em favor de uma cultura universal”, representa: 

 
Um clamor de volta a um passado mítico, quando compartilhávamos de 
tudo. Porém, um passado mítico não é apenas um passado compartilhado, 
mas também de exploração, de racismo, de relações patriarcais [...]. Quando 
falam de uma experiência comum, precisamos indagar ‘comum’ a quem, 
‘universal’ a quem. (Apple, 1996, p.6) 

 

Observo que a resistência à idéia de uma cultura universal não necessariamente 

leva à negação da possibilidade de pensarmos em termos de uma comum. Segundo Apple, 

Raymond Williams teria lembrado que a única definição de uma cultura em comum reside no 

processo pelo qual argumentamos sobre o que é comum, de modo que a tarefa do educador 

não consiste em propor para todos a mesma cultura e sim “as habilidades de argumentação, 

para o desafio de compreensão das particularidades”. Assim, de acordo com Williams, não se 

trata de tomar a cultura em si como universal, mas de pensar em termos do que é comum 

nessa cultura. Nas suas palavras: 

 
Comum é, pois, o processo pela qual pensamos sobre a cultura em comum 
[...] O processo de deliberação, de argumentação, eis o que deve ser 
estimulado. É a única razão para se ter a idéia de uma cultura em comum é 
que ela possibilita o prosseguimento do debate. (Apple, 1996, p.8) 
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Seguindo o sentido dessas considerações, reconhecer que não é possível perseguir o 

universal na cultura humana não significa, também, assumir o discurso da defesa da cultura 

local como única fonte legitimamente democrática para o conhecimento escolar. Tal como  

entende Apple, 

 
Com relação à questão da cultura local, primeiramente, temos que ter 
cuidado para não supor que tudo do local seja bom. Gramsci nos lembra que 
há elementos de senso comum e bom senso na vida de todo mundo. Por isso, 
certas partes da cultura local precisam ser preservadas, protegidas, ensinada 
e incorporada ao saber legítimo, são importantes e não podemos negá-las. 
No entanto, outras partes precisam ser reconstruídas [...] A tarefa consiste 
em descobrir os elementos progressistas da cultura local, que dão força às 
pessoas e organizar um currículo baseado neles. Caso contrário, o currículo 
seria alienante. Se o currículo não estiver profundamente ligado às 
experiências vividas das pessoas e à sua língua, suas histórias, suas culturas 
e seu cotidiano será um fracasso. Sabemos disso pedagogicamente, Isso 
mostra que as conexões devem ser feitas entre o local e o global. (Apple, 
1996, p.9) 

 

Dentro de uma perspectiva mais focalizada na dinâmica do currículo escolar, 

Gimeno Sacristán ajuda a compreender que essas discussões também estariam relacionadas ao 

debate sobre o currículo da cultura comum, que por sua vez decorreria do processo de 

institucionalização da obrigatoriedade do ensino escolar para todos. Segundo ele, 

“obrigatoriedade do ensino não é somente um referencial básico das políticas educativas, 

como também nela se expressa toda uma filosofia pedagógica que se traduz nos conteúdos do 

currículo” (Gimeno Sacristán, 2000b, p.170). Nesse sentido, há de se considerar que: 

 
O currículo de cultura comum é o depósito de cultura fundamental para 
todos que devem centrar-se nas competências gerais, já que não prepara 
especificamente para nada, é polivalente. Dele se espera uma incidência de 
muitos aspectos da educação do indivíduo, ao ser uma currículo de 
socialização completa da personalidade e uma preparação para entender e 
participar da sociedade. (Gimeno Sacritán, 2000b, p.181-182) 

 

Assim, entendo-se que a realidade do currículo e, portanto, dos conhecimentos que 

nele circulam, é resultante de determinações diversas: culturais, econômicas, políticas e 

pedagógicas, cabe perguntar o que seria “mais comum” dentro do currículo da escola que a 

proposta da alfabetização. Como demanda social historicamente determinada, a alfabetização 

surgiu como prática cultural e comunicativa, produto de política cultural determinada. Nesse 

aspecto, observa-se que a alfabetização se institucionalizou historicamente na Modernidade, 

no momento em que começava a se difundir o ideal de cidadania para todos e de um currículo 

único para todos. 
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Do ponto de vista mais amplo, entende-se que a escrita como prática social e 

cultural, mais que uma tecnologia de comunicação (em que signos – pinturas, ícones ou letras 

do alfabeto – representam algo que, em sua materialidade, está ausente: sejam elementos da 

natureza, objetos produzidos pelo homem, sentimentos, pensamentos, etc.), foi uma forma 

encontrada pela humanidade para perpetuar na memória coletiva os conhecimentos 

produzidos nas dinâmicas históricas das culturas humanas, estratégia que antes se apoiada 

totalmente pela via da cultura oral. 

Nesse processo, a alfabetização teria aparecido como a “porta de entrada” para a 

cultura letrada e instrumento importante para o exercício de habilidades importantes para a 

vida humana, num mundo em que a cultura é cada vez mais registrada e num momento em 

que a cultura registrada se constitui como base da cultura escolar. 

Na linha de considerações apontada pelos autores, é necessário considerar,  

portanto, que a alfabetização como prática social, antes de ser curricular, escolar, 

institucional, é uma construção humana, produto da prática cultural humana. 

Tal como entende Williams, a questão da alfabetização e do desenvolvimento e da 

expansão da escrita enquanto técnica cultural está inserida por debate sobre os processos de 

produção e reprodução cultural e das dificuldades envolvidas nos processos históricos de 

distribuição da cultura. 

William relata que por um longo período os problemas mais difíceis presentes na 

dinâmica das relações das práticas culturais humanas teriam girado em torno da alfabetização. 

Isso porque, segundo ele, longe de ser um “um desenvolvimento de uma faculdade inata ou 

acessível de modo geral”, a alfabetização consiste numa “técnica especializada inteiramente 

dependente de treinamento específico” (Williams, 2000, p.91). 

Assim, as formas mais antigas de escrita teriam sido desenvolvidas por grupos 

restritos de “especialistas (geralmente oficiais) e eram restritas a eles”, tendo tido um 

desenvolvimento posterior com o desenvolvimento urbano e do comércio, mas sem sofrer 

grandes transformações. Nesse momento, “o problema da cultura geral não era ainda crítico”, 

uma vez que a escrita continuava a ser primordialmente, uma técnica da administração, 

registro e contrato”. Contudo, 

 
Na etapa seguinte, quando a escrita passou a transmitir uma proporção cada 
vez maior de legislação, saber, religião e história, antes transmitida 
oralmente, é que divisões culturais muito pronunciadas já presentes em 
sociedades pré-letradas tornaram-se, por assim dizer, estabilizadas 
tecnicamente. (Williams, 2000, p.93-94) 
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Com o advento da escrita, teria passado a existir uma assimetria fundamental entre 

o “uso desse meio poderoso” e a “participação das pessoas como membro comum da 

sociedade”, diferença que tenderia a aumentar à medida que a importância da escrita ia 

crescendo muito mais rapidamente do que a capacidade de ler da população. (Williams, 2000, 

p.107) 

Assim, foram sendo desenvolvidas de modo cada vez mais complexas as relações 

entre uma cultura ainda predominantemente oral e a cultura letrada: 

 
...logo se chega ao ponto em que há uma diferença qualitativa entre a área 
oral, de que todos compartilham, mas à qual a maioria está confinada, e a 
área letrada, que é de importância cultural cada vez maior, mas, ao mesmo 
tempo, é minoritária e dominante. (Williams, 2000, p.107) 

 

Paradoxalmente, a exigência da obrigatoriedade da alfabetização escolar, de modo 

geral, caminhou historicamente junto com a restrição do acesso à mesma cultura letrada que 

esta tem buscado valorizar, na medida em que serve à cultura letrada como esta fosse por si só 

a mais legítima e não àquele que se tornou hegemônica nas sociedades modernas, muitas 

vezes, se impondo como negação da cultura oral e como produto de cultura de uma sociedade 

superior que se contrapõe aos povos de cultura ágrafa. 

A restrição ao acesso à cultura letrada estaria relacionada ao modo de distribuição 

diferenciado dos bens culturais disseminados a partir do domínio das práticas da 

alfabetização. A neutralidade implícita na idéia de expansão da alfabetização e da 

generalização do texto impresso, é questionada por também por Williams, que lembra que a 

natureza qualitativa dessa expansão teria sido fortemente controlada e não neutra como 

tendemos a percebê- la. Segundo ele, pode-se dizer que quantitativamente houve uma 

expansão, mas a especialização cultural da alfabetização e o verdadeiro potencial da invenção 

e da tecnologia teriam criado hierarquias internas significativas. Nas suas palavras 

 
A criação cultural mais séria e o conhecimento social mais autorizado eram 
“impressos”. A “correção”, até mesmo no tocante ao falar a língua nativa, 
era determinada de forma semelhante. A posição social relativa e domínio 
relativo dessa habilidade passaram a estar regularmente associados. 
(Williams, 2000, p.108) 

 

Nessa perspectiva, o problema da reprodução cultural dentro do sistema 

educacional aparece como uma questão importante para o debate em torno do acesso à cultura 

letrada, e, portanto, para a discussão da alfabetização dentro do plano de distribuição dessa 

cultura. Pois, tal como aponta Williams, a tecnologia da escrita não se restringindo a um 
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conjunto de invenções (um sistema de notação gráfica, um alfabeto e materiais para sua 

produção), sua distribuição dependeria de uma  tecnologia mais ampla, determinada relações 

sociais, nas quais “se produz a própria capacidade de ler, que é a verdadeira substância de sua 

distribuição” (Williams, 2000, p.108). 

Williams mostra que os sistemas educacionais têm por características pretenderem 

a transmissão do conhecimento ou cultura em sentido absoluto, embora esteja claro que 

sistemas diversos, em épocas diversas e em países diversos, transmitem versões seletivas 

radicalmente diversas de conhecimento e de cultura. 

Williams evoca Bourdieu para lembrar que há relações estreitas entre essa “versão 

seletiva” e as “relações sociais predominantes em vigor”. Isso seria perceptível no arranjo de 

currículos escolares, no modo como é feita a seleção das pessoas que devem ser instruídas e 

nas definições da autoridade pedagógica ou educacional. 

Assim, considera razoável compreender o processo educacional geral como forma 

precisa de reprodução cultural, que estaria vinculada à “reprodução mais abrangente das 

relações sociais em vigor”, que por sua vez, seria garantida por fatores como: direito de 

propriedade, relações econômicas, instituições estatais e outras “formas políticas, e formas 

religiosas e familiais existentes e autoperpetuadoras”. Nesse aspecto, “ignorar esses vínculos é 

subordinar-se à autoridade arbitrária de um sistema que se proclama “autônomo” (Williams, 

2000, p.183-284). 

Seguindo essa linha de entendimento, os processos educativos relativos à 

alfabetização, não sendo produtos de um sistema cultural autônomo, mas sim de condições 

específicas, devem ser necessariamente contextualizados para seja possível compreender as 

relações entre a alfabetização e o posicionamento social em função dos diversos níveis de 

domínio e uso social das práticas de leitura e escrita. 

Observa-se que a compreensão do problema da alfabetização escolar dentro de uma 

perspectiva cultural passa necessariamente pelo esforço em revelar quais os mecanismos que 

atuam na distribuição social desigual dos bens culturais objetivados nessas práticas. Seria 

importante compreender, portanto, até que ponto o modelo de alfabetização influencia essa 

distribuição desigual dos conhecimentos no currículo escolar, acentuando ou atenuando as 

diferenças, afetando, negativamente ou positivamente, com maior ou menor grau a 

determinados grupos ou classes sociais. Nesse sentido, entendo que é necessário observar não 

somente a produção do analfabetismo fora da escola, mas especialmente o que poderia ser 

entendido como analfabetismo funcional gerado no interior do próprio sistema de ensino 

escolar. 
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Tradicionalmente, as desconhecer as escolas tendem a desconhecer os mecanismos 

de discriminação associados aos processos de aprendizado de novas linguagens, reduzindo a 

complexidade das diferenças lingüísticas à identificação de suposto déficit lingüístico em 

alunos que não demonstraram pleno domínio na escrita e na leitura. 

É necessário superar esses limites impostos por essa tradição para compreender 

com maior consistência investigação da complexidade do problema da alfabetização no 

contexto atual, de tendência à globalização cultural, na medida em que no momento histórico 

presente: 

 
Há diversas alfabetizações e para cada sociedade, contexto e momento, 
podemos ser colocados em diferentes níveis em cada uma delas. [...] As 
alfabetizações são práticas sociais. Práticas ou modos de mostrar e 
compreender o mundo e as relações sociais, os demais e nós mesmos [...]. 
Práticas, pois, também de hegemonia, classificação e dominação. [...]. 
Enfim, como a linguagem, a alfabetização nos afeta e nos conforma 
socialmente e mentalmente. (Viñao Frago, 2002, p.18) 
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CAPÍTULO II 

UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DA ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR 

 

2.1 A centralidade da questão metodológica: as origens dos métodos de alfabetização no 

Ocidente 

 

A relação entre método e estudo de leitura se consolidou no mundo da cultura 

letrada ocidental,  ainda na Antiguidade. De acordo com Braslavsky (1971, p.46), os primeiros 

registros sobre o método de leitura foram colhidos de obras gregas, como no caso do livro Da 

composição das palavras, de Dionísio de Halicarnasso. Também, Quintiliano, autor romano, 

teria formulado prescrições semelhantes sobre o método de ensino da leitura, ao sugerir a 

introdução do “jogo com letras de marfim” e a exercitação na escrita, mediante um estilete, 

que deveria passar pelas letras ocas, numa tábua. Na Antiguidade, de acordo com Braslavsky 

havia um esforço, às vezes insuperável e infrutífero das crianças durante a aprendizagem da 

leitura, destacando-se o papel fundamental de método da palmatória, já que considera que o 

método “realmente não existia”. 

Segundo Braslavsky, o provérbio que descreve os recursos da escola durante um 

largo lapso da história humana ficou conhecida como “A letra com sangue entra”, e parece 

inegável que as aulas de leitura tivessem sido duras suficientes para justificar tal provérbio. 

Nas suas palavras: 

 
Basta pensar que as crianças deveriam começar a aprender de memória as 
letras do alfabeto e todas as suas combinações possíveis, com outras duas ou 
três letras. Aplicando-se um cálculo de análise combinatória para cada 
idioma, pode-se conhecer a fabulosa quantidade de sílabas sem sentido com 
as quais se deveria começar para aprender antes de combiná-las em palavras. 
Se, além disso, pensarmos que, durante vários séculos a língua latina, 
incompreensível para a maioria, pode-se apenas compreender quão cruel era 
tortura da aprendizagem de algo que não era sequer leitura, porque não 
chegava a ter significação. (Braslavsky, 1971, p.46-47) 

 

De acordo com a autora, essa maneira de aprender teria sido acompanhada por um 

procedimento que tornava ainda maior a tortura do esforço: a soletração. Isso porque no 

método alfabético ensina-se o nome das letras e não os sons; ensina-se, por exemplo, a ler ele, 

eme, jota, pê, etc, dificultando ao invés de facilitar o desafio de transformar o símbolo escrito, 

por aumentar a distância entre este o som correspondente. (Braslavsky,1971, p.47) 

A presença da soletração nos procedimentos do antigo método sintético também é 

discutida por Barbosa (1996, p.47) : 



 

 

37 

 
A instrução procede do simples para o complexo [...] num processo 
cumulativo, a criança aprende as letras, depois as sílabas, as palavras, as 
frases e, finalmente o texto completo. Estabelece-se como regra geral que a 
instrução não deve avançar no processo sem que todas as dificuldades da 
fase procedente estejam dominadas [...]. 
O aprendiz deveria dominar o alfabeto, nomeando cada uma das letras, 
independente do seu valor fonético e de sua grafia. [...] repetindo em coro, 
soletrando. Após esse período, era apresentada a grafia das letras do alfabeto 
e, numa primeira síntese, apresentavam-se as sílabas, sistematicamente e em 
ordem. Em seguida, eram introduzidas as palavras mais simples 
(monossílabas) e depois, as mais longas, consideradas de pronúncia mais 
difícil.  

 

Na perspectiva apresentada por esse autor, pelo fato de que a aprendizagem da 

leitura estava estreitamente ligada à aprendizagem da oratória, o ato de ler era sempre um 

exercício de articulação, que procurava eliminar os defeitos da língua oral. As concepções que 

fundamentavam tal prática pedagógica estariam, segundo ele, fundamentadas nas 

características da escrita da época, pois os textos não tinham pontuação, as palavras não eram 

separadas por espaços em branco, a forma da letra era rebuscada e ornamental, a ortografia 

não estava normalizada. Assim, a oralização como estratégia de leitura é atribuída, por 

Barbosa, a todas essas dificuldades visuais do texto, na época. Segundo ele, o método 

progredia tão lentamente que o aprendiz demorava quatro anos para começar a ler um texto 

completo, iniciando somente a partir desse momento a aprendizagem da escrita. 

Para Braslavsky, o método sintético em sua forma primitiva não seria propriamente 

um método, pois considera absolutamente infundado o “procedimento espontâneo de ensinar 

as letras, segundo a ordem imposta pelo alfabeto” e muito difícil sua aplicação. Também não 

considera método a soletração e as técnicas mnemônicas, que teriam surgido para “sanar as 

dificuldades de aprendizagem das letras e suas combinações”, mas tentativas que teriam 

resultado numa espécie de protométodo. Nas suas palavras: 

 
A única base desses procedimentos era o gênio inventivo de alguns mestres; 
não tivessem eles, porém, relação alguma com as necessidades psicológicas 
das crianças, nem com qualquer outra condição didática, embora se 
reconheça que neles havia maior sensibilidade pelo interesse da criança, com 
o elogiável propósito de diminuir a tortura da aprendizagem. (Braslavsky, 
1971, p.51) 

 

Esse período inicial de uso exclusivo do método sintético se estenderia da 

Antiguidade até meados do século XVIII. Entretanto, já por volta dos séculos XVI e XVII se 

iniciaram os movimentos de reação contra o uso exclusivo da soletração no método sintético. 
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No início do século XVII, Comenius teria proposto transformações revolucionárias em sua 

Orbis Pictus, propondo, como afirma Braslavsky (1971, p.47), na direção contrária ao 

“alfabeto das letras mortas”, um “alfabeto vivo”, que, no entanto, não teria tido o efeito 

esperado, de modo que ele próprio teria se contradito em sua Didática Magna, na qual 

reafirmaria a fidelidade à tradição do ensino do alfabeto. Assim, as “renovações” desse 

período, teriam se reduzido a 

 
...imaginar certos procedimentos mnemotécnico, que ocupam a história da 
metodologia especial da leitura, desde os anos 1670, mais ou menos, até que 
surgissem as diversas proposições que pelos fins do século XVII e começos 
do XVIII, aconselharam a abandonar definitivamente a aprendizagem das 
letras. (Braslavsky, 1971, p.48) 

 

De acordo com essa autora, uma nova proposta para o ensino, dentro do método 

sintético, foi apresentada por dois teóricos de metodologias no século XVIII, Viard e Cherrier. 

Na proposta de Nicolas-Antoine Viard, apresentada no compêndio Os Verdadeiros 

Princípios de Leitura e Escrita da Ortografia Francesa, retomada por Braslavsky, esse autor 

defendia que o ensino deveria se iniciar pelas menores unidades de som da língua; através do 

exercício da combinatória som-grafia, de modo que o aprendiz pudesse ir fixando as conexões 

entre os diferentes sons e os diferentes símbolos gráficos. Para facilitar a aprendizagem, Viard 

propunha um caminho em que aprendizagem avançava progressivamente, do simples para o 

complexo. Assim, deveriam ser evitadas todas as irregularidades da língua, deixando-se as 

dificuldades para o final do processo. De acordo com Braslavsky (1971, p.106),“ o domínio 

do mecanismo da leitura – a combinatória – é um exercício de memorização, mas a 

preocupação de Viard é fazer a criança pensar. A leitura deve ser aprendida oralmente e pode 

preceder o ensino da escrita”. 

A mesma autora relata que no contexto dessa busca por inovação surgiria o 

chamado “método fonético”, bastante distinto do método alfabético tradicional, conhecido 

como “método grafemático”, ou, nas palavras de William Gray “método literal” ou de “letra a 

letra”. Tomando como referência W. Gray, Braslavsky supõe que o método fonético deve ter 

sido usado pelos próprios inventores do alfabeto, mas lembra que o seu marco inicial se dá 

por volta de 1803, quando: 

 
...teria aparecido em uma revista de pedagogia alemã um artigo do Dr 
Enrique Stephani que ‘produziu uma verdadeira revolução na metodologia 
da matéria de que nos ocupados”, propiciando a ordem do ensino que 
acabamos de enunciar. Segundo o mesmo Mercante, esse método se 
estendeu aos Estados Unidos sob a forma de “phonetique method’. Daí 
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passou à Colômbia e, logo ao México e ao Chile, aproximadamente por volta 
de 1884. Parece que Gueux o apresentou na França por volta de 1890 e que o 
método teve êxito na Áustria e Suíça. Ao escrever em 1919, dizia Victor 
Mercante que ‘hoje não existe provavelmente nenhuma escola da Alemanha, 
Áustria, Suíça que não haja aceitado o fonetismo como base fundamental de 
seu método de leitura, combinando-o já com a marcha sintética, já com a 
análítico-sintética, com a leitura-escrita, segunda a preferência de cada 
mestre’. (Braslavsky, 1971, p.52) 

 

No início do século XIX, mais precisamente em 1820, de acordo com Barbosa 

(1996, p.48), o estudioso M. de Laffore propôs que o ensino da leitura fosse realizado com 

base na pronúncia dos sons dos signos do alfabeto, um após o outro. Assim, primeiro se 

deveria ensinar os sons das vogais, seguido dos sons das consoantes simples, e depois, os sons 

dos encontros consonantais. Depois de dominar esses sons, o professor deveria acelerar o 

ritmo da emissão sonora (oralização) para a criança ler. A dificuldade identificada nesse 

método foi a falta de correspondência “termo a termo entre cadeia sonora e cadeia gráfica”, de 

modo que uma letra poderia ter vários sons e um fonema poderia ter várias grafias. Para 

solucionar essa questão, Laffore teria estabelecido “regras e mais regras de correspondência 

som-grafia, além das várias exceções a essas regras”. 

Para Braslavsky (1971, p.52), na primeira etapa do método fonético, inicia-se o 

ensino da forma ao mesmo tempo, que o som das vogais e, na segunda etapa, o ensino da 

forma e do som das consoantes. Desse modo, num primeiro momento combinavam-se as 

vogais – por exemplo ai, eu, ou, aia – e em seguida a essas combinações era acrescentadas 

uma consoantes – como por exemplo: li, lu, lui, ali, lilá. A partir dessas combinações, novas 

combinações iam sendo possíveis: “palavras, frases, orações, as quais enchiam duas ou três 

cartilhas de exercícios que as crianças deveriam aprender antes de passar à leitura 

propriamente dita”. 

As vantagens do método fonético consistiam no fato de ser um “método lógico” 

que permite a graduação, possibilitando economia de esforço para a aprendizagem da criança 

e para o ensino do mestre (Braslavsky, 1971, p.53). Porém, logo teriam surgido as primeiras 

dificuldades e críticas com relação à maneira de emitir o som das consoantes. Assim, autores 

com o Grasser teriam comparado os exercícios do fonetismo a “mugidos, chiradas e 

grasnidos”. Sobre isso, essa autora afirma que, de fato, a tentativa de pronunciar as consoantes 

separadamente levava o leitor a agregar a essas consoantes outros sons que “entorpeciam a 

leitura das palavras”, um vez que eram “sons supérfluos” que insistiam em permanecer como 

“parasitários”. Entretanto, entende que tais dificuldades teriam sido superadas com as 
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inovações que levaram à criação do método silábico, também conhecido com psicofonético. 

(Braslavsky, 1971, p.53) 

Outra dificuldade mencionada por Braslavsky é a falta de interesse decorrente do 

excesso de mecanização, já que a repetição dos sons levaria ao adormecimento da 

compreensão da leitura. Algumas inovações teriam sido introduzidas para solucionar os 

problemas encontrados: 

 
Em alguns manuais se apresentam animais, ou pessoas, que em situações 
determinadas produzem o som que se deseja sugerir. Por exemplo, uma 
mulher produz a interjeição – Aaaaa, ante um vaso que se quebrou. Na 
monografia de Gray, apresenta-se uma página de uma cartilha do Instituto de 
Alfabetização em línguas indígenas, publicada no México no ano de 1946, 
com vários exemplos de tal recurso. Outra variante consiste em acompanhar 
a letra de uma gravura que represente a palavra, cuja letra inicial seja esse 
som. São as “palavras – chave”. Sobre a base dessa última idéia tem-se 
imaginado outras inovações. (Braslavsky, 1971, p.54) 

 

As maiores objeções a esse método, ainda de acordo com essa autora, seriam as que 

dizem respeito à “variedade de dificuldades que se apresentam, na aplicação do método em 

diferentes idiomas”. Conta que Victor Mercante que teria respondido a essas objeções dizendo 

que “não é a estrutura da língua falada que tem importância para o uso deste método”, mas 

que a dificuldade decorreria, na verdade, do “caráter da língua escrita”. Nesse aspecto, 

considera que: 

 
Essa observação de Victor Mercante é perfeitamente razoável, pois existem 
alguns idiomas cuja língua escrita tem uma correspondência perfeita de cada 
letra com cada som, de cada grafema com cada fonema e; outrossim, há 
idiomas que oferecem uma correspondência menor [...]. Tinha razão 
Mercante quando dizia que o castelhano é um idioma excepcionalmente 
fonético. Nós diríamos que, para o caso, é melhor dizer que o castelhano é 
um dos idiomas mais “consoantes”, isto é, que oferece maior 
correspondência entre a língua falada e escrita. (Braslavsky, 1971, p.54) 

 

Como variante do “método fonético” surgiriam os “métodos silábicos” para solução 

de alguns de seus problemas. De acordo com Braslavsky, nos métodos silábicos as sílabas são 

empregadas como unidades-chave, e são depois combinadas em palavras e frases. Dessa 

forma, tenderíamos a resolver dificuldades que criariam a inexatidão da pronúncia de 

consoantes isoladas. Nas suas palavras: 

 
Em suas primeiras formas elaboram-se cartilhas para a exercitação mecânica 
no reconhecimento e pronúncia das sílabas. Depois, foram-se introduzindo 
variantes em favor do interesse, desprezadas nos procedimentos anteriores. 
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Alguns idiomas, que possuem muitas palavras monossilábicas, favorecem o 
propósito de começar ensinando a leitura com significação. Depois de  
ensinar as primeiras sílabas, elaboraram-se frases e palavras. Para 
diversificar as combinações, aproveitam-se os monossílabos aprendidos e 
outros que expressam a primeira parte das palavras. 
Comumente se ensinam em primeiro lugar as vogais com a ajuda de 
ilustração e palavras. Por exemplo, se se ensina a vogal “a”, toma-se a 
palavra asa, a que se junta uma gravura; “u”, tomando-se a palavra uva, etc. 
Depois fazem-se exercícios para junção e cada vogal com diversas 
consoantes, por procedimento análogo ao anterior. Assim, se pode combinar, 
por exemplo, ‘ca’ de cama, com ‘as’ de sapo, para formar a palavra ‘casa’; 
‘a’ de asa, ‘ma’ de mala, ‘do’ de doce, para formar ‘amado’. As ilustrações 
são suprimidas quando as palavras delas de desprendem como material de 
leitura. (Braslavsky, 1971, p.55) 

 

Outra variante desse método de leitura por sons seria, segundo a autora, o “método 

psicofonético, no qual se desenvolve o “hábito de identificação”, comparando umas estruturas 

silábicas com outras estruturas já aprendidas. Tais estruturas seriam apresentadas de forma 

gradual, seguindo uma ordem sistemática, para “não alterar a psicologia da memória” do 

aluno. O método elaborado por Wallis e Gaest ocuparia “um lugar intermediário entre o da 

palavra e outro, que participe de alguns caracteres do fonético e do alfabético” (Braslavsky, 

1971, p.55-56). 

As reflexões que fundamentaram a abordagem analítica, nascida da crítica aos 

métodos de marcha sintética, viriam tomar corpo no início do século XX, tendo como marco 

inicial o ano1768, com o trabalho de Randonvillliers, considerado precursor dessa abordagem. 

Seus argumentos seriam que no método analítico a atenção da criança não estaria voltada para 

o exercício da combinatória e sim no ato de ler. Ao contrário do método sintético, no novo 

método a criança “pode muito bem reconhecer de imediato a palavra inteira, num lance de 

olhar” (Braslavsky, 1971, p.50). 

Ainda de acordo com essa autora, as bases do método analítico teriam sido lançadas 

por Nicolas Adam, em 1787, o qual teria se utilizado da seguinte metáfora: 

 
Quando se quer mostrar um casaco para uma criança, não se começa dizendo 
e mostrando separadamente a gola, depois os bolsos, os botões, a manga e 
casaco. O que se faz é mostrar o casaco inteiro e dizer para a criança ‘isto é 
um casaco’. (Braslavsky, 1971, p.50) 

 

Conforme o relato de Braslavsky, Nicolas Adam recomenda que o educador 

primeiro escreva palavras significativas para as crianças em pedaços de papel de diferentes 

formatos e entregue esses papéis às crianças, o que, segundo ele levaria a um rápido 

reconhecimento dessas palavras por parte dessas crianças. Após algum tempo, as mesmas 
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palavras seriam escritas em pedaços de papel de formato idêntico. Chegaria um momento em 

que as crianças não precisariam mais da pequena ajuda do formato do papel, e passariam a 

reconhecer diretamente as palavras escritas. E quando as crianças se tornassem capazes de 

reconhecer um certo número de palavras, passariam a escrever frases com elas e, num dado 

momento, essas crianças estariam lendo. (Braslavsky, 1971, p.50) 

Para essa autora, ao contrário de outros teóricos que teriam contribuído para o 

aperfeiçoamento do método sintético, Nicolas Adam provocou uma ruptura na concepção 

tradicional, lembrando que ler é mais importante que decifrar e que o sentido do texto tem 

mais importância do que som do texto e que a aprendizagem parte da palavra com significado 

afetivo e efetivo para a criança. Nessa perspectiva, a análise da palavra, “deveria ocorrer 

numa etapa bem posterior ao domínio do capital de palavras aprendidas globalmente”. 

De acordo com Braslavsky (1971, p.49), tomando-se por empréstimo alguns 

elementos do global, sem, no entanto, abandonar a característica básica do sintético, M. 

Block, já em 1880 teria proposto o modelo analítico-sintético, considerando como “ponto de 

partida do ensino da leitura palavras que a criança conhece oralmente” seriam as “palavras 

chaves”. Outros pedagogos alemães teriam se inspirado no modelo proposto por M. Block, e o 

“método da palavra chave” viria a ser conhecido como “método Schuler”. 

Nessa direção, fundamentou-se o chamado “método global” tendo como precursor 

Jacotot, ao propor que a análise das palavras se iniciasse precocemente, e não numa etapa 

posterior ao domínio do capital das palavras aprendidas globalmente. (Braslavsky, 1971, 

p.50). A fundamentação para essas propostas pedagógicas teriam sido dadas pela Psicologia 

de forma ou Gestalt, mais precisamente com Claparède, o qual considerava que 

 
...para uma pessoa que percebeu o mecanismo da linguagem escrita, a letra é 
mais simples que a sílaba e a sílaba mais simples que a palavra. Mas para a 
criança que vê pela primeira vez um texto, isso não é verdade. Para ela, a 
palavra ou mesmo a frase formam um desenho cuja fisionomia geral a cativa 
muito mais do que o desenho de letras isoladas, que ela não distingue do 
conjunto. Muitas vezes é melhor ensinar as crianças a ler começando pelas 
palavras do que começando pelas letras isoladas. (Braslavsky, 1971, p.51) 

 

Assim, a partir da noção de sincretismo, Claparède entendia que a criança inicia a 

aprendizagem da leitura quando para ela a palavra escrita ou a frase formam um desenho, uma 

configuração visual mais distintiva do que as letras. (Braslavsky, 1971, p.75) 

Porém, segundo a autora, teria sido Ovideo Decloly quem primeiro desenvolveu, já 

em 1901, uma prática de leitura baseada nas atividades globalizadoras, e em 1936, viria a 

formular o chamado “método ideovisual”, que tinha por objetivo fazer com que as crianças 
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compreendessem o sentido do texto lido. Nessa perspectiva, a ênfase recaía na compreensão 

da leitura e não mais na decodificação, a qual passou a ser entendida como um domínio 

externo ao processo da leitura. Nesse método, a primeira fase da aprendizagem, que deveria 

durar o maior tempo possível, devia ser dedicada ao reconhecimento global de frases 

significativas para a criança. 

Braslavsky analisa que Decroly abandonou por completo a idéia da oralização e 

texto lido, e com isso, o texto deixou de ser considerado objeto de análise para ser 

considerado um texto a ser lido, de modo que a ênfase deixaria de ser sobre a análise da 

escrita para recair sobre o uso da escrita. A análise abstrata da língua não teria qualquer valor 

até que a criança demonstrasse interesse de fato por ela. (Braslavsky, 1971, p.51) 

Para Braslavsky (1971, p.64), o “método global” ou “método ideovisual” 

representou um momento de questionamento das relações sociais autoritárias que se 

traduziam dentro da escola na centralização na figura do professor e a ausência do aluno nas 

reflexões sobre o ensino, e na afirmação da necessidade de se ressaltar a importância desse 

novo ator social do processo ensino-aprendizagem, que é a criança. A autora aponta que, 

assim, consolidou-se no século XX o conceito de criança já esboçado no século XIX e a 

Psicologia – em especial a Psicologia Educacional – constituíram-se no campo de 

conhecimento humano que fundamentava tais mudanças. 

Nesse contexto de contínua mudança, as críticas aos métodos tradicionais, 

especialmente aos de marcha sintética, seriam cada vez mais acentuadas. 

De acordo com Barbosa (1996, p.47), as críticas ao método sintético – que 

considera como sendo o tradicional método alfabético e o que chama de seu 

“aperfeiçoamento”, o método fonético – consistem primeiramente em lembrar que este 

método não colocava a crianças em contato com o texto lido, e, portanto, não realizava um 

preparo sobre o alfabeto com a criança, anterior ao ato de ler. Isso levava, segundo ele, a uma 

confusão entre a análise da língua e o ato de ler, de modo que, para ler a criança deveria 

realizar uma análise da língua escrita, utilizando como referencial de base a língua oral. Desse 

modo, toda a estruturação da matéria a ser ensinada, correspondia a uma lógica adulta e não a 

uma lógica da criança. Assim, propondo-se partir do simples ao complexo, não se colocava 

em questão o que, para a criança era simples – considerando-se, da perspectiva do adulto, que 

o simples era a letra ou a palavra. 

O critério de simplicidade também apontava para, na apresentação dos elementos 

da língua, evitar proximidade entre sons e grafias semelhantes – pois, no alfabeto, existiriam 

certas semelhanças (como por exemplo a letra a e a letra b) e certas semelhanças sonoras (a 
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letra v como a letra b) que seriam consideradas elementos dificultadores, complexificadores 

da aprendizagem. (Barbosa, 1996, p.48) 

Barbosa analisa que como era central para o ensino, no método sintético, evidenciar 

um certo paralelismo entre os sons e as grafias do alfabeto, um outro critério seria o de que, 

na apresentação seqüencial dos elementos da língua escrita, o ensino iniciaria pelas 

correspondências mais simples, biunívuca, entre som e grafia (por exemplo o som f com a 

letra f, ao invés dos sons da letra s – considerados mais complexo). Assim, a idéia seria 

abandonar a soletração e propor como ponto de partida para o ensino da leitura a sílaba, que 

sucederia o conhecimento das letras do alfabeto – de modo que, por exemplo, já não se 

ensinava “b +a = ba e sim diretamente ba”. (Barbosa, 1996, p.48) 

Embora se posicione claramente a favor a “superioridade” do método fonético em 

relação ao método “sintético”, Braslavsky afirma que ambos “padecem de defeitos em seus 

fundamentos psicológicos”. Tanto um como outro desconhecem, segundo ela, a teoria da 

aprendizagem e os processos da aquisição da leitura em particular, pois, durante o período de 

criação e duração dos mesmos, a Psicologia Geral em sua forma científica não existia e muito 

menos a Psicologia da Infância. Assim, os mecanismos que se põem em movimento, enquanto 

se lê, eram até aquele momento desconhecidos, como eram desconhecidas as condições 

necessárias para ler, pois tais questões não estavam sequer delineadas, na problemática 

daquele tempo. De acordo com Braslavsky (1971, p.57), tais fundamentos seriam formulados 

a partir das modificações provocadas pelo chamado “método global”, momento em que, 

também, teria sido criado o “método analítico-sintético”. 

No contexto em que emerge a Psicologia como fundamento para a compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem, o foco das pesquisas deixava de ser a de buscar um 

“método e um programa infalíveis” para direcionar as atividades do professor, e passava 

apontar para a compreensão do estágio de desenvolvimento da criança. (Braslavsky, 1971, 

p.64) 

Nesse período, especialmente, no século XX, ampliar-se- iam as funções do uso da 

escrita, pois os alunos passavam “conviver com situações de leitura cada vez mais complexas 

e diversificadas”; o que tornava a “pedagogia dos rudimentos do ler, escrever e contar” cada 

vez mais questionada. Com a emergência do movimento de educadores que ficou conhecido 

como “Escola Renovada” ou “Escola Nova”, os fundamentos da pedagogia tradicional, 

baseada na busca do “método de ensino infalível” eram radicalmente questionados, com base 

em estudo que concebiam a criança como sujeito da aprendizagem, deslocando o foco do 

ensino para a aprendizagem. 
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Os efeitos desse questionamento à pedagogia tradicional, voltada ao ensino, à busca 

de um “método seguro” para alfabetizar, teria levado a um debate entre os “métodos” antigo e 

moderno, que teria culminado numa mistura entre eles, como o nascimento do método 

“analítico-sintético”, ou seja, um “método sintético com ponto de partida global” (Braslavsky, 

1971, p.65). 

Em meados do Séc. XX, de acordo com Braslavsky (1971, p.49), verificou-se o 

reconhecimento da “supremacia teórica do método analítico-sintético”, também conhecido 

como “misto” ou “eclético”. Uma pesquisa internacional patrocinada pela UNESCO, 

coordenada por William Gray em 1955 teria estabelecido essa supremacia e a obra Problemas 

e Métodos no Ensino da Leitura, escrita em 1962, teria ratificado tal supremacia. 

Braslasvky (1971, p.66-67) relata que novas tentativas de repensar as práticas 

alfabetizadoras foram desenvolvidas a partir da década de 1950, tendo como referência, 

inicialmente, a Psicolingüística. Num momento em que se considerava alfabetizado o 

indivíduo que apenas conseguia ler as letras do alfabeto – chegando-se a criar o conceito de 

“analfabeto funcional” para designar o indivíduo supostamente alfabetizado que não consegue 

fazer uso da língua escrita - a Psicolinguística proporcionou para os educadores, a 

compreensão da diferença entre leitor e alfabetizado. Também, emergiu nesse cenário a 

Psicologia Cognitiva, com a Psicogênese da Língua Escrita. 

De acordo com Barbosa (1996, p.71-72), tomando como base a teoria de 

desenvolvimento de Jean Piaget, a teoria da Psicogênese da língua escrita teria fornecido os 

parâmetros básicos para a compreensão do processo de apropriação do conhecimento 

envolvido na aprendizagem da leitura e escrita. Nessa perspectiva, tendo como referência o 

princípio da Psicologia Genética “que prescreve a importância da gênese das funções 

psicológicas mais complexas, Emília Ferreiro e Ana Teberosky teriam concebido a escrita 

como objeto de conhecimento da criança e teriam analisado a evolução das concepções 

infantis sobre a língua escrita”. 

Segundo Barbosa, essas pesquisadoras procuraram investigar as noções anteriores à 

aprendizagem escolar que as crianças tinham sobre a escrita, na busca de compreender a 

natureza de suas hipóteses, para identificar os “processos cognitivos subjacentes à aquisição 

do sistema”, com o objetivo de analisar os “problemas conceituais que a criança precisa 

superar” para entender as “complexas regras de relação entre um sistema de representação – a 

escrita – e o objetivo representado – a linguagem” (Barbosa, 1996, p.72). 

A Psicogênese de língua escrita não desvincularia o processo de aprendizagem da 

leitura e escrita, sendo que o que a diferenciaria das concepções pedagógicas tradicionais seria 
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a forma pela qual a língua escrita é aprendida. De acordo com o entendimento de Barbosa, 

com referência na concepção da criança como “sujeito cognitivo”, que constrói ativamente o 

saber, as informações por ela recebidas do mundo exterior, para serem incorporadas à 

estrutura cognitiva, precisam ser transformadas pelo “esquema de assimilação do sujeito”, por 

meio de um “processo de reestruturação das hipóteses já elaboradas pelo sujeito da 

aprendizagem”. Segundo ele, para que um estímulo externo seja percebido pela criança, sua 

incorporação depende dos “conhecimentos previamente estruturados”, que compõem seus 

“esquemas de assimilação” (Barbosa, 1996, p.73). 

Nessa perspectiva, a língua escrita deixa de ser concebida como código para ser 

concebida como um sistema de representação da linguagem, o qual teria como principal 

função representar diferenças entre significantes, passando a ser vista como um “objeto 

conceitual”, sendo que o desafio da aprendizagem, nesse caso, passa a ser o de compreender a 

natureza da representação em que ela consistia. À criança cabe, em seu processo de 

aprendizagem, “superar hipóteses precárias e, num refinamento de hipóteses já produzidas, 

chegar a compreender como a linguagem está representada na escrita” (Barbosa, 1996, p.73-

74). 

A mudança paradigmática promovida pelas pesquisas e estudos sobre a psicogênese 

da língua escrita, de acordo com Soares (2004, p.11), provocou alteração profunda na 

concepção de construção e de representação da língua escrita pela criança deixa de ser 

considerada com o sistema da escrita, e passa a ser vista como “sujeito ativo capaz de 

progressivamente (re)construir esse sistema de representação”, a partir da interação com a 

língua escrita em seus usos e práticas sociais e da interação com materiais para leitura, que 

não são produzidos artificialmente para aprender a ler. 

Por outro lado, Soares analisa que na nova concepção ocorre a negação dos 

chamados “pré-requisitos” para a aprendizagem da escrita, que impunham às crianças virem 

“prontas” ou “maduras” para serem alfabetizadas, para ser instituída uma “visão 

interacionista, que rejeita uma ordem hierárquica de habilidades”. Haveria, também, uma 

negação da visão do erro como “deficiência” ou “disfunção”, pois as dificuldades das 

crianças, no processo de construção do sistema de representação que é a língua escrita, 

passariam a ser vistas como “erros construtivos”, resultados de constantes reestruturações. 

Assim, a aprendizagem da criança deveria se dar através de uma “progressiva construção do 

conhecimento”, na relação da mesma com o objeto “língua escrita” (Soares, 2004, p.11). 

A autora não nega a “incontestável contribuição” dessa mudança de paradigma para 

a compreensão da trajetória da criança em direção à descoberta do sistema alfabético, porém, 
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não deixa de apontar os “equívocos e falsas inferências” que essa mudança teria produzido, 

chamando esse processo de “desinvenção da alfabetização” – uma vez que teria conduzido à 

“perda de especificidade do processo de alfabetização” (Soares, 2004, p.11). 

De acordo com Soares, o construtivismo teria privilegiado a faceta psicológica da 

alfabetização, esquecendo a sua faceta lingüística – tanto fonética como fonológica. Nas suas 

palavras: 

 
Dirigindo-se o foco para o processo de construção do sistema de escrita da 
criança, passou-se a subestimar a natureza do objeto de conhecimento em 
construção, que é, fundamentalmente, um objeto lingüístico constituído, quer 
se considere o sistema alfabético quer o sistema ortográfico, de relações 
convencionais e freqüentemente arbitrárias entre fonemas e grafemas. 
(Soares, 2004, p.11) 

 

Soares entende que existiu, sob efeito da concepção construtivista de alfabetização, 

o entendimento equivocado de que o paradigma conceitual psicogenético seria incompatível 

com métodos de alfabetização. Esse equívoco provavelmente estaria associado ao fato de 

haver uma associação direta entre a idéia de “método de alfabetização” e certos métodos 

tradicionais de alfabetização, como o sintético e o analítico, como se “esses tipos esgotassem 

todas as alternativas metodológicas para a aprendizagem da leitura e da escrita”. Desse 

processo conclui: 

 
Talvez possa se dizer que, para a prática de alfabetização, tinha-se 
anteriormente, um método, e nenhuma teoria; com a mudança de concepção 
sobre o processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma 
teoria, e nenhum método. (Soares, 2004, p.11) 

 

Outro equívoco apontado por essa autora, que teria decorrido dos anteriormente 

indicados por ela, foi o entendimento de que somente através do “convívio intenso com o 

material escrito que circula nas práticas sociais”, seria possível promover a alfabetização das 

crianças. 

Para Soares estaria ocorrendo um processo de desinvenção e a reinvenção da 

alfabetização. Nesse cenário, a autora observa que a escola pode estar letrando as crianças 

sem estar, em contrapartida, alfabetizando-as, o que estaria levando a um “retorno à 

alfabetização como processo autônomo, independente do letramento e anterior a eles”. Esse 

processo denominado pela autora de “reinvenção da alfabetização”, pode, a seu ver, ser 

perigoso se “representar um retrocesso a paradigmas anteriores, com perda dos avanços e 

conquistas feitos nas últimas décadas”, como necessária se “representar a recuperação de uma 
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faceta fundamental do processo de ensino e de aprendizagem da língua escrita” (Soares, 2004, 

p.12). 

A partir do final da década de 1990 no cenário da discussão sobre métodos para o 

ensino da leitura emerge a idéia de letramento, a qual será abordada mais adiante. A análise 

sobre os efeitos dessas discussões sobre os métodos de leitura na história da alfabetização no 

Brasil é realizada a seguir. 

 

 

2.2 A discussão sobre os métodos e a trajetória da alfabetização escolar no Brasil 

 

A organização republicana da “instrução pública” trouxe o que Mortatti (2002b, 

p.48) denomina de “movimento de escolarização das práticas de leitura e escrita”, alimentado 

pela “identificação entre o processo de ensino inicial dessas práticas e a questão dos 

métodos”. A autora refere-se à disputa entre os defensores dos métodos sintético, analítico ou 

eclético nas orientações sobre as práticas de alfabetização, predominante nas discussões, 

desde as origens da “instrução pública”, no final do século XIX, até meados da primeira 

metade do século XX. 

A análise do movimento de escolarização das práticas de leitura e escrita, remete, 

segundo a autora, à permanência de um projeto republicano que vinha sendo objeto de 

constantes ajustamentos e atualizações, a cada momento em que se constatava uma crise. Tal 

crise, segundo Mortatti, era constatada sempre que a testagem da eficácia desse projeto 

republicano, através dos índices de repetência e evasão, revelava que as crianças estavam 

sendo mal sucedidas na alfabetização. (Mortatti, 2000b, p.48) 

Para Mortatti, a leitura e a escrita no Brasil, até o momento inicial da organização 

da instrução pública não eram acessíveis à grande maioria da população – e quando eram, 

ocorriam por meio da “transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito privado do 

lar” ou ainda, mais precariamente, nas “aulas régias” do Império. Assim, na perspectiva 

apresentada por essa autora, a leitura e a escrita tornaram-se “instrumento privilegiado de 

aquisição de saber/esclarecimento” e também “da modernização e desenvolvimento social”, 

constituindo, portanto, os fundamentos da escola obrigatória, leiga e gratuita e objeto de 

ensino e aprendizagem escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, a 

leitura e a escrita passaram a ser submetidas a “ensino organizado, sistemático e intencional, 

demandando, para isso, a preparação de profissionais especializados” (Mortatti, 2006, p.2-3). 

No contexto da promessa republicana da escola pública, os processos de 
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alfabetização representavam uma possibilidade da “passagem para um mundo novo, o mundo 

público da cultura letrada”. Um mundo novo que instaura novas formas de relação dos 

sujeitos entre si, com a natureza, com a história e com o próprio Estado e que também instaura 

novos “modos e conteúdos de pensar, sentir, querer e agir” (Mortatti, 2006, p.2). 

Porém, como observa Mortatti, após mais de cem anos desde a implantação do 

modelo de escola republicana, é possível verificar a permanência do fracasso escolar na 

alfabetização, desafiando e mobilizando os mais diversos agentes sociais em jogo, como 

“administradores públicos, legisladores do ensino, intelectuais de diferentes áreas de 

conhecimento, educadores e professores”. No entanto, os esforços para reversão desse quadro 

terminariam reproduzindo, em diferentes momentos, uma mesma tendência: considerar-se que 

as causas do fracasso na alfabetização poderiam ser explicadas pela presença do “tradicional” 

nas práticas escolares e pedagógicas vigentes, e que, portanto, a superação desse fracasso 

geraria um compromisso necessário com a superação do “tradicional” e com a 

“modernização” do trabalho dos professores alfabetizadores (Mortatti, 2006, p.3). 

Desse modo, na visão da autora, esses esforços tenderam historicamente a se 

focalizarem quase invariavelmente sobre a “questão de método”, de modo que a cada 

tentativa de modernizar a alfabetização envolvia obrigatoriamente a busca de “um novo e 

revolucionário método de alfabetização” (Mortatti, 2006, p.2). 

Segundo o relato de Mortatti, até o final do Império Brasileiro o ensino da leitura e 

da escrita se dava por meio de “aulas régias”, tendo condições de funcionamento 

extremamente precárias e não havendo uma organização do ensino tal como concebida hoje. 

As poucas escolas que existiam, consistiam em salas adaptadas freqüentadas por estudantes de 

todas as séries e os materiais utilizados para o ensino da leitura eram precários. Embora na 

segunda metade do século XIX, houvesse algum material impresso sob forma de livros para 

fins de ensino da leitura com as chamadas “Cartas de ABC”, os métodos utilizados para o 

ensino eram os 

 
...de marcha sintética (da “parte” para o “todo”): da soletração (alfabético), 
partindo do nome das letras; fônico (partindo dos sons correspondentes às 
letras); da silabação (emissão de sons), partindo das sílabas. Dever-se-ia, 
assim, iniciar o ensino da leitura com a apresentação das letras e seus nomes 
(método da soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou das 
famílias silábicas (métodos da silabação), sempre de acordo com certa ordem 
crescente de dificuldade. Posteriormente, reunidas as letras ou os sons em 
sílabas, ou conhecidas as famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras 
formadas com essas letras e/ou sons e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se 
frases isoladas ou agrupada. Quanto à escrita, esta se restringia a caligrafia e 
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ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados e formação de frases, enfatizando-se 
o desenho correto das letras. (Mortatti, 2006, p.5) 

 

A autora relata que as primeiras cartilhas de alfabetização circularam por muitas 

décadas em várias províncias/estados do Brasil produzidas no final do século XIX, sobretudo, 

por professores fluminenses e paulistas e se baseavam nos métodos de marcha sintética (de 

soletração, fônico e de silabação), tendo como referência central uma publicação portuguesa 

de 1876, chamada Cartilha Maternal ou Arte de Leitura, escrita pelo poeta João de Deus. Tal 

cartilha teria sido “amplamente divulgada nas províncias de São Paulo e do Espírito Santo, 

por António da Silva Jardim, positivista militante e professor de português da Escola Normal 

de São Paulo” (Mortatti, 2006, p.5-6). 

De acordo com Mortatti (2006, p.6), o “método João de Deus” ficou conhecido 

como “método da palavração” e se baseava nos princípios lingüísticos da época, razão pela 

qual, era considerado por Silva Jardim como “fase científica e definitiva no ensino da leitura e 

fator de progresso social”. Esse método teria, na análise dessa autora, inaugurado no Brasil o 

processo de disputa entre métodos. O primeiro momento dessa disputa, que se estenderia até o 

início da década de 1890 deu-se entre defensores do “método João de Deus” (palavração) e os 

dos métodos sintéticos (soletração, fônico e da silabação). 

Dessa disputa, teria nascido uma tradição em que o ensino da leitura passou a 

envolver necessariamente uma questão de método, e o foco se voltou ao como ensinar 

metodicamente relacionado com o que ensinar. Assim, o ensino da leitura e da escrita passou 

a ser tratado como uma questão de ordem didática subordinada às questões de ordem 

lingüística da época. (Mortatti, 2006, p.6) 

Na reforma da instrução pública no estado de São Paulo de 1896, de acordo com 

Mortatti, teria havido a “institucionalização do método analítico” para o ensino da leitura, 

determinando que as normalistas deveriam praticar na Escola Modelo Anexa, as atividades do 

referido método aprendidas na Escola Normal, servindo como modelo para o ensino dos 

professores dos grupos escolares da capital e do interior do Estado de São Paulo. (Mortatti, 

2006, p.6) 

O método analítico que se tornou obrigatório nas escolas da época trazia, segundo 

Mortatti, foi influência do pensamento pedagógico norte-americano, baseando-se nos 

princípios didáticos derivados de uma nova concepção – de caráter biopsicológico – da 

criança, cuja forma de apreensão do mundo era entendida como sincrética. Entre os 
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defensores do método analítico havia o consenso em torno da necessidade de adaptar o ensino 

da leitura a essa nova concepção de criança. 

A autora relata que, no entanto, havia divergências quanto aos “modos de 

processuação” desse método dependendo do que se considerava como “todo, pois alguns de seus 

defensores consideravam a palavra, outros a sentença, ou ainda, a ‘historieta’”, cujo processo, 

afirma, “foi institucionalizado em São Paulo, mediante a publicação do documento Instruções 

práticas para o ensino da leitura pelo méthodo analytico – modelos de lições. (Diretoria 

Geral da Instrução Pública/ S.P – [1915]). A “historieta” - entendida como conjunto de frases 

relacionadas entre si por meio de nexos lógicos - foi priorizada nesse documento como núcleo 

de sentido e ponto de partida para o ensino da leitura (Mortatti, 2006, p.7). 

A autora indica que, a partir da primeira década da República, missões de 

professores paulistas difundiram o método analítico por outros estados brasileiros e, como 

muitos desses professores ocuparam cargos na administração da instrução pública paulista, 

terminaram por promover a produção de instruções normativas, de cartilhas e de artigos em 

jornais e em revistas pedagógicas, contribuindo decisivamente para a institucionalização e 

obrigatoriedade do método analítico nas escolas públicas paulistas. 

E mesmo em meio às crescentes críticas e manifestações de resistências dos 

professores brasileiros ao método analítico, especialmente no que se refe re a sua lentidão, a 

obrigatoriedade de sua utilização permaneceu até a vigência da Reforma Sampaio Dória, 

instituída pela Lei 1750, que estabelecia a autonomia didática para as escolas públicas. 

(Mortatti, 2006, p.7) 

A ênfase na discussão sobre os métodos teria, contudo, continuado no debate sobre 

o ensino inicial da leitura, já que esse ensino era concebido “como uma questão de caligrafia 

(vertical ou horizontal) e de tipo de letra a ser usada (manuscrita ou imprensa, maiúsculo ou 

minúscula), o que demandava especialmente treino, mediante exercícios de cópia e ditado” 

(Mortatti, 2006, p.8). 

O uso do termo alfabetização para definir o ensino inicial da leitura e da escrita, 

segundo Mortatti, teria ocorrido no final da década de 1910, no momento da 

institucionalização do método analítico. Nesse período de acirradas disputas, teria emergido 

uma tradição ainda muito presente no pensamento pedagógico sobre alfabetização, segundo a 

qual o ensino da leitura e da escrita passava a ser tratado como uma questão de ordem didática 

subordinada às questões de ordem psicológica das crianças. Assim, ensino da leitura – o como 

ensinar – passa a envolver necessariamente a definição das habilidades visuais, auditivas e 

motoras da criança – a quem ensinar. (Mortatti, 2006, p.8) 
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A partir de meados da década de 1920, sob os efeitos da “autonomia didática” 

estabelecidas pela Reforma Sampaio Dória teria se iniciado uma tendência para a “mistura” e 

a “relativização” dos métodos. Assim, os defensores do método analítico continuaram a 

utilizá- lo, mas buscando “conciliar os dois tipos básicos de métodos de ensino da leitura e da 

escrita (sintéticos e analíticos)”, de modo que nas décadas seguintes, observou a utilização 

cada vez mais freqüente dos “métodos mistos ou ecléticos (analítico-sintético ou vice versa)”, 

que eram considerados “mais rápidos e eficientes”. 

Ainda que a disputa entre os defensores dos métodos sintéticos e os defensores do 

método analítico não tenham cessado, segundo Mortatti (2006, p.8-9), o “tom de combate e 

defesa acirrada” presente nos momentos iniciais do debate pedagógico tendeu para uma 

diluição gradativa, em razão da também crescente tendência à relativização da importância do 

método – e no âmbito do debate em torno dos métodos da preferência pelo método global (de 

contos), mais diretamente defendido em outros estados brasileiros. 

Desse momento, a autora destaca a importância da figura de Lourenço Filho - 

“fundador de um discurso científico e de uma prática racionalizadora do ensino de leitura e 

escrita”, criador da Cartilha do Povo e dos Testes ABC. Segundo ela, esse educador teria 

conferido, institucionalmente, à alfabetização o estatuto acadêmico-científico de objeto de 

estudo, contribuindo decisivamente para a tendência de relativização do método, e para a 

institucionalização de “novas e revolucionárias bases psicológicas da alfabetização”, 

presentes no livro Teste ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da 

leitura e escrita (1934), no qual 

 
Apresenta resultados de pesquisas com alunos de 1º grau (atual 1ª série do 
ensino fundamental), que realizou com o objetivo de buscar soluções para as 
dificuldades de nossas crianças no aprendizado da leitura e escrita. Propõe 
então, as oito provas que compõe os testes ABC, como forma de medir o 
nível de maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da escrita, a fim 
de classificar os alfabetizandos, visando à organização de classes 
homogêneas e à racionalização e eficácia da alfabetização. (Mortatti, 2006, 
p.9) 

 

Com Lourenço Filho teria surgido o que essa autora denomina como “alfabetização 

sob medida”, de caráter funcional e instrumental, para ser realizada de forma rápida e 

econômica; também, surgiram questões como: níveis de maturidade do aluno para 

individualização e classificação do atendimento, a homogeneização das classes, entre outras 

que definiram práticas que ainda se expressam nos dias atuais (Mortatti, 2000a, p.214-215), 

de modo que 
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Vai-se, assim, constituindo um ecletismo processual e conceitual em 
alfabetização, de acordo com o qual a alfabetização (aprendizado da leitura e 
da escrita) envolve obrigatoriamente uma questão de “medida”, e o método 
de ensino se subordina ao nível de maturidade das crianças em classes 
homogêneas. (Mortatti, 2006, p.9) 

 

Essa influência teria se estendido até aproximadamente o final da década de 1970, 

quando se inicia o momento que Mortatti (2006, p.10) caracteriza como “construtivismo e 

desmetodização”, quando novas urgências políticas e sociais, que demandavam novas 

propostas no campo educacional, apontavam na direção do enfrentamento do fracasso da 

escola na alfabetização das crianças e a busca de respostas no pensamento construtivista, com 

estudos e experiências desenvolvidas sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas por 

Emília Ferreiro e seus colaboradores. 

Mortatti considera que houve um deslocamento das discussões dos métodos de 

ensino para o processo de aprendizagem da criança – vista como o “sujeito cognoscente” - de 

modo que o construtivismo se apresentou não como mais um método novo, mas como uma 

“revolução conceitual”. Segundo a autora, tratava-se agora de defender o abandono das 

teorias e práticas tradicionais e a desmetodização do processo de alfabetização, levando ao 

inevitável questionamento da necessidade das cartilhas. 

Nesse contexto, para garantir a efetividade dessa “revolução conceitual”, desde os 

anos 80 passou a ocorre um “esforço de convencimento” dos alfabetizadores com vistas a 

garantir a institucionalização, para a rede pública de ensino, de certa apropriação do 

construtivismo. Esse “esforço de convencimento” teria se dado por meio da “divulgação 

massiva de artigos, teses acadêmicas, livros e vídeos, cartilhas, sugestões metodológicas, 

relatos de experiências bem sucedidas e ações de formação continuada” (Mortatti, 2006, 

p.10). Tal como analisa essa autora, nesse momento, fundou-se uma nova tradição: 

 
...a desmetodização da alfabetização, decorrendo da ênfase em quem 
aprende e em como aprende a língua escrita (lecto-escritura), tendo-se 
gerado, no nível das apropriações, um certo silenciamento a respeito das 
questões de ordem didática e, no limite, tendo-se criado um certo ilusório 
consenso de que a aprendizagem independe do ensino. (Mortatti, 2006, p11) 

 

Como reposta, teria sido estabelecido a “nova disputa” entre os partidários do 

construtivismo e os partidários dos métodos tradicionais, sobretudo o misto ou eclético, das 

cartilhas e do “tradicional diagnóstico do nível de maturidade com fins de classificação dos 
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alfabetizandos”. Nesse cenário, ganha força um “novo tipo de ecletismo processual e 

conceitual em alfabetização” (Mortatti, 2006, p.11). 

Na década de 1980, emerge o chamado “pensamento interacionista em 

alfabetização”, que, embora nascido de disputas com os construtivistas, terminaria absorvido 

nesse pensamento, na medida em que, como entende Mortatti (2006, p.12), houve a tendência 

a uma conciliação de aspectos de certa apropriação do interacionismo com aspectos de certa 

apropriação do construtivismo; a qual teria sido subsumida no discurso institucional sobre 

alfabetização. 

Novas versões dos antigos métodos e cartilhas de alfabetização tomariam conta do 

cenário, de modo que cartilhas construtivistas ou sócio-construtivista ou construtivistas 

interacionistas, estariam convivendo com cartilhas tradicionais e mais recentemente com os 

livros de alfabetização, materiais que estariam presentes 

 
...nas indicações oficiais e nas estantes dos professores, muitos dos quais 
alegam tê-las apenas para consulta quando da preparação de suas aulas; e no 
ensino e aprendizagem do modelo de leitura escrita veiculada pelas cartilhas, 
mesmo quando os professores dizem seguir uma linha ‘construtivista’ ou 
‘interacionista’ e seus alunos não utilizarem diretamente esse instrumento 
dentro da sala de aula. (Mortatti, 2006, p.11) 

 

Desse modo, a tendência hegemônica do construtivismo e de propostas de 

concretização decorrentes de certas apropriações da teoria construtivista presente no discurso 

oficial não estaria tendo a desejada influência no cotidiano das práticas escolares. 

Ainda de acordo com a aná lise de Mortatti, o relato sobre a história da relação entre 

escola e alfabetização no Brasil aponta para uma relação construída por meio de constantes 

ajustamentos e atualizações, cada vez que se constata a ineficiência da escola em alfabetizar. 

Nesses momentos, os resultados insatisfatórios da alfabetização escolar são atribuídos ora ao 

método de ensino, ora ao sistema escolar, ora ao aluno, ora ao professor alfabetizador. 

(Mortatti, 2000b, p.48) 

As múltiplas perspectivas que envolvem o debate sobre os problemas da 

alfabetização escolar, a meu ver, devem ser compreendidas no contexto da análise sobre a 

constituição do próprio campo da campo da alfabetização no Brasil. 

Nesse caminho, Soares e Maciel (2000) retratam o panorama da diversidade das 

discussões em torno da alfabetização por meio do levantamento sobre estudos da produção 

acadêmica e científica do período 1961-1989, no qual analisam temas e pressupostos teóricos 
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em que se fundamentam teses e dissertações realizadas no Brasil, na busca por elucidar o 

fenômeno e ampliar a compreensão das várias facetas da alfabetização como problema. 

Tal como mostram Soares e Maciel (2000, p.8-9), o reconhecimento da 

“complexidade do fenômeno da alfabetização” transparece na “multiplicidade de perspectivas 

e a pluralidade de enfoques”: pedagógico, psicológico (perspectivas neurológica, cognitiva, 

psicolingüística, a sociolingüística) e lingüístico, além de estudos sobre os condicionantes da 

alfabetização, sob as perspectivas sociológica, antropológica, econômica e política. 

Essa diversificação nas investigações sobre alfabetização, de acordo com as autoras 

citadas, deve-se ao fato de que a “alfabetização não poderia continuar a ser ignorada por 

setores da área acadêmica e científica”, e sua importância denota “a possibilidade e a 

necessidade de tentativas de articulação ou integração de diferentes abordagens do fenômeno” 

(Soares e Maciel, 2000, p.37). 

Entendo que a ampliação e a diversificação das análises sobre alfabetização escolar 

vêm sendo importantes para uma aproximação com a complexidade dos problemas da 

alfabetização escolar, pois vão na direção da superação da tradicional tendência, presente no 

pensamento pedagógico, de tomar os fundamentos da Psicologia para explicar esses 

problemas. A crítica a essa tendência aponta para produção de novos caminhos de análise, 

ainda pouco explorados na relação entre alfabetização e escola, mas entendo que é necessário 

compreender como e porque se verifica tendência à aproximação histórica entre Psicologia e 

Alfabetização, historicamente no pensamento pedagógico brasileiro.  

De acordo com Carvalho (2000), a relação entre a Educação e a Psicologia teria se 

estreitado no Brasil, particularmente, a partir das décadas de 20 e 30 do século XX, período 

em que as exigências da modernidade capitalista estariam marcadamente presentes na 

sociedade brasileira. Caberia à Psicologia, com suas “técnicas inovadoras”, o papel de 

“disciplina coadjuvante na construção de um novo homem”, particularmente em razão de sua 

“contribuição aos aspectos metodológicos do ensino, ou seja, o como ensinar” (Carvalho, 

2000). 

Segundo essa autora, a Psicologia adquiriu um lugar privilegiado no momento em 

que a “escolarização das massas” ganhava centralidade no cenário educacional e os discursos 

modernizadores começaram a exigir a erradicação dos altos índices de analfabetismo 

identificados no país. A partir de então, durante todo o século XX, essa disciplina teria uma 

grande influência sobre as práticas escolares, de modo que até os dias atuais está presente no 

discurso pedagógico escolar, na produção acadêmica e nas reformas curriculares – marcadas 

pelo “debate entre diferentes teorias psicológicas e seus desdobramentos em subsídios 
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aplicáveis às questões educacionais” (Carvalho, 2000, p.16-17). 

No entanto, como mostra a autora, o “empenho na difusão dos conceitos das 

diferentes teorias psicológicas”, parece não ter “garantido modificações na prática pedagógica 

do professor”, e em certos momentos, tampouco modificações na sua “óptica frente ao 

processo de ensino/aprendizagem” (Carvalho, 2000, p.16-17). 

Também Mortatti (2000a) observa que a construção da hegemonia da ênfase nos 

aspectos psicológicos da aprendizagem do ler e do escrever, em detrimento de outros 

aspectos, tais como os pedagógicos e lingüísticos, foi determinante para a constituição da 

alfabetização como objeto de estudo no Brasil, ainda que tenha trazido limitações, dada a 

vinculação quase única à Psicologia e às condições individuais de aprendizagem. Foi nesse 

caminho que as práticas de alfabetização foram se constituindo como objeto de investigação, 

originando a diversidade de análises apontada por Soares e Maciel (2000). 

A despeito da referida contribuição, vem ficando cada vez mais clara a necessidade 

de desenvolver análises mais diversificadas sobre a alfabetização, diferente das 

tradicionalmente fundamentado na Psicologia, para ampliar a compreensão sobre a 

configuração da alfabetização na escola, ou seja, sobre o processo de escolarização por meio 

da alfabetização e suas influências. 

Tomando, por exemplo, o problema da permanência do fracasso na alfabetização 

escolar, normalmente explicada pela incapacidade generalizada dos diferentes atores 

envolvidos para enfrentar as dificuldades e buscar soluções efetivas e eficientes, uma análise 

em outra direção pode indicar o peso da complexa configuração de práticas que permanecem 

como cultura escolar e trazem uma série de dificuldades e limites para a transformação do 

quadro de antigos problemas da escola brasileira. Tal como afirma Mortatti: 

 
...no âmbito da realização de sua função educativa, mediante processo de 
transmissão cultural intencional, explícita e organizada para as novas 
gerações e com base em uma razão pedagógica essencialmente normativa e 
prescritiva, cuja tentação é o anseio de universalização, na escola brasileira 
vem-se ensinando e aprendendo uma imagem idealizada de 
linguagem/língua - e, em decorrência, de leitura, escrita e texto - que 
constitui o objeto de uma aprovação social e sua versão autorizada, sua face 
legítima. (Mortatti, 2000b, p.49) 

 

Segundo essa autora, o valor instrumental relacionado ao acesso à instrução e ao 

mundo público da cultura letrada veio a substituir o valor em si da aprendizagem (Mortatti, 

2000b, p.49). Em decorrência disso teria prevalecido, na história da alfabetização brasileira 

“aspectos constantes tidos como universais e constitutivos de uma cultura escolar” – que 
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seriam engendrados, transmitidos e perpetuados contando não somente com o 

“conservadorismo cultural da escola e do professor”, como com a “contribuição decisiva da 

cartilha de alfabetização” (Mortatti, 2000b, p.50). 

A cartilha, baseada em uma “imagem idealizada de linguagem/língua”, passou a 

substituir o trabalho de professores e alunos, impondo aos “primeiros métodos e conteúdos de 

ensino padronizados questionáveis” e aos segundos “modelos equivocados de leitura, escrita”. 

Assim, na análise da autora, teria se instituído e perpetuado certos “modos de pensar, sentir, 

querer e agir” que, transcendendo os limites da situação escolar, tenderiam a acompanhar os 

sujeitos em outras esferas de sua vida (Mortatti, 2000b, p.50). 

As cartilhas, tendo adquirido a condição de “instrumento privilegiado de 

concretização de métodos e conteúdos de ensino”, permanecem ao longo dos anos e 

contribuem de forma decisiva para “a criação de uma cultura escolar e para a transmissão das 

tradições” (Mortatti, 2006, p.4). 

Nessa perspectiva, tomando a análise do conhecimento e do currículo escolares, o 

aprendizado da alfabetização se reduziria simplesmente à aquisição de um instrumento para 

obtenção dos conhecimentos valorosos a serem adquiridos nos níveis adiantados da 

escolarização, ao longo do percurso escolar do aluno. Na forma escolarizada, a alfabetização 

não seria vivida como forma de pensamento, como processo de construção do saber e do 

diálogo com a cultura, reduzida a um processo autônomo e neutro, desvinculado das questões 

da ideologia, da cultura, da consciência, da linguagem, da sociedade, tornando-se simples 

aprendizado de técnicas objetivas. (Graff, 1995) 

Ao mesmo tempo, como afirmam Soares e Maciel, a delimitação do conceito de 

alfabetização como processo de aquisição da língua escrita aparece como necessária para 

relação escola e alfabetização, pois: 

 
...embora o processo de aprendizagem da língua escrita seja um processo 
permanente, nunca interrompido, não parece apropriado, nem etimológica ou 
pedagogicamente, que o termo alfabetização designe, como querem alguns, 
tanto o processo de aquisição das habilidades de leitura e escrita quanto o 
processo de desenvolvimento dessas habilidades. Etimologicamente, o termo 
alfabetização não ultrapassa o significado de ‘processo de aquisição do 
alfabeto’, ou seja, de aprendizagem da língua escrita, das habilidades de ler e 
escrever; pedagogicamente, atribuir um significado mais amplo ao processo 
de alfabetização seria negar-lhe a especificidade, com reflexos negativos na 
caracterização de sua natureza, na configuração das habilidades básicas de 
leitura e escrita, na definição da competência em alfabetizar. (Soares & 
Maciel, 2000, p.16) 

 

No entanto, como ressaltam essas autoras, não podemos esquecer que, o conceito 
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de alfabetização como processo de aquisição da língua escrita, não exclui os “usos e funções 

sociais da leitura e da escrita, em que estão inseridos os alfabetizadores e alfabetizandos” 

(Soares e Maciel, 2000, p.16). 

Na perspectiva apresentada por Soares é possível compreender que, ainda que do 

ponto de vista didático seja necessário distinguir os conceitos de alfabetização e letramento – 

lembrando que alfabetização é tornar um ind ivíduo capaz de ler e escrever e que letramento é 

o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de 

ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais – esses dois processos devem ocorrer 

como práticas concomitantes no contexto escolar. (Soares, 2001, p.31-39) 

Soares amplia ainda mais o universo de possibilidades das práticas de alfabetização 

escolar, quando afirma que além de possibilitar as “tarefas escolares de letramento”, esta 

deveria trabalhar com “usos cotidianos de leitura e escrita em contextos não escolares - em 

casa, no trabalho e no seu contexto social” (Soares, 2001, p.100). 

A construção do conceito de letramento no Brasil, segundo a análise de Soares 

(2004), não pode ser compreendida como um fenômeno isolado nesse país e sim como parte 

de um contexto educacional mais geral, presente em diversos outros países ocidentais, pois, 

num mesmo momento histórico, em sociedades diferentes e distantes entre si, observou-se a 

presença de práticas sociais de leitura e de escrita que – por serem mais avançadas e 

complexas que as práticas de ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema de 

escrita – necessitavam ser reconhecidas de outra forma e receber outro nome. 

Soares relata que no final dos anos de 1970 surgiu uma Proposta das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na direção de ampliação do conceito de 

literate par functionally literate, sugerindo que as “avaliações internacionais sobre o domínio 

de competências de leitura e de escrita fossem além do medir apenas a capacidade de saber ler 

e escrever” (Soares, 2004, p.6). 

Também nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy já constasse 

no dicionário desde o final do século XIX, foi também nos anos de 1980 que ela passou ter o 

sentido atual, diferentes daquele que em língua se conhece como reading instruction, 

beginining literacy. A introdução, no cenário pedagógico, desse novo conceito pode ser 

confirmada, de acordo com a autora, pelo “grande número de artigos e livros voltados para o 

tema, publicados, a partir desse momento, nesses países” e pela sua operacionalização nos 

“vários programas, nele desenvolvidos, de avaliação do nível de competência de leitura e de 

escrita da população”. Porém, segundo essa autora, em meados dos anos 1980 se iniciaria o 
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uso do termo letramento no Brasil, do illetrisme na França, da literacia, em Portugal, para 

explicar fenômenos distintos do fenômeno conhecido como alfabetização. (Soares, 2004, p.6) 

Soares mostra que nos países chamados desenvolvidos ou de Primeiro Mundo, no 

entanto, a relevância das práticas sociais de leitura e de escrita pode ser atribuída à 

constatação de que parte da população, mesmo tendo sido alfabetizada, não dominava as 

“habilidades de leitura e de escrita” que poderiam possibilitar uma “participação efetiva e 

competente nas práticas sociais e profissionais que envolvam a língua escrita”. Desse modo, 

em países como a França e nos Estados Unidos, os problemas de illetrisme, de 

literacy/illiteracy teriam surgido de fo rma independente da questão da aprendizagem básica 

da escrita (Soares, 2004, p.7). 

Essa autonomização do letramento em relação à alfabetização, tal como entende 

Soares, deve-se ao fato de que são pequenos os índices de pessoas que não dominam os 

códigos de leitura e escrita nos países considerados desenvolvidos. No entanto, esse fato não 

significa que esses países não incluam entre suas preocupações e reflexões a aprendizagem 

inicial da escrita, tendo em vista que: 

 
Os dois problemas – domínio precário de competência de leitura e escrita 
necessárias para a participação em práticas sociais letradas e as dificuldades 
no processo de aprendizagem do sistema de escrita, ou da tecnologia da 
escrita – são tratados de forma independente, o que revela o reconhecimento 
de suas especificidades e uma relação de não-causalidade entre eles. (Soares, 
2004, p.7) 

 

Por outro lado, a autora analisa que no Brasil teria havido um “enraizamento” do 

conceito de letramento no conceito de alfabetização, levando a superposição e confusão 

freqüentes entre esses dois conceitos. Tomando como referência o conceito de saber ler e 

escrever presente nos censos demográficos desde a década de 1940, sua análise indica que 

teria ocorrido uma “progressiva extensão de conceito de alfabetização”, de modo que nas 

últimas décadas, os meios de comunicação também estariam “assumindo e divulgando um 

conceito de alfabetização bastante próximo ao do letramento”. Segundo ela, estaria ocorrendo 

uma tendência crescente para a divulgação dos grandes contingentes de “semi-analfabetos, 

iletrados, analfabetos funcionais” e também para a crítica sistemática dos “índices de 

alfabetização e analfabetismo que tomam como base apenas o critério censitário de saber ou 

não saber ‘ler e escrever um bilhete simples’” (Soares, 2004, p.8). 

A associação entre os conceitos de alfabetização e letramento também se verifica, 

ainda de acordo com Soares, em grande parte das investigações acadêmicas sobre a 
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alfabetização no Brasil, embora de maneira diversa. Como exemplo disso, a autora cita as 

obras Adultos não alfabetizados: o avesso do avesso e Letramento e alfabetização de Leda 

Verdiani Tfouni; a coletânea denominada Os significados do Letramento, organizada por 

Ângela Kleiman; e um livro de sua própria autoria intitulado Letramento: um tema de três 

gêneros. Dessa “fusão” entre os processos de alfabetização e de letramento teria decorrido no 

Brasil a “prevalência do conceito de letramento” e um certo “apagamento da alfabetização” 

(Soares, 2004, p.8-9). 

A mesma pesquisadora entende que essa perda de especificidade da alfabetização 

tem sido um importante “fator explicativo” do atual fracasso na aprendizagem e no ensino da 

língua portuguesa nas escolas brasileiras. Lembrando que o fracasso em alfabetização já é um 

fenômeno histórico em nossas escolas, Soares afirma que, atualmente, esse fracasso adquire 

“forma inusitada”. Nas suas palavras: 

 
Anteriormente ele se revelava em avaliações internas às escolas, sempre 
concentrado na etapa inicial do ensino fundamental, traduzindo-se em altos 
índices de reprovação, repetência, evasão: hoje o fracasso revela -se em 
avaliações externas à escola – avaliações estaduais (como o SARESP, o 
SIMAVE) nacionais (como o SAEB, o ENEM) e até internacionais (como o 
PISA) – espraia -se ao longo de todo o ensino fundamental, chegando mesmo 
ao ensino médio, e se traduz em altos índices de precário ou nulo 
desempenho em provas de leitura, denunciando grandes contingentes de 
alunos não alfabetizados ou semi-alfabetizados depois de quatro, seis, oito 
anos de escolarização. (Soares, 2004, p.9) 

 

Essa nova modalidade de fracasso escolar em alfabetização, de acordo com 

hipótese levantada por Soares, deve-se – entre outros fatores – à perda de especificidade do 

processo de alfabetização. Ao contrário, na modalidade anterior de fracasso, a alfabetização 

caracterizava-se por 

 
...excessiva especificidade, entendendo-se por “excessiva especificidade” a 
autonomização das relações entre o sistema fonológico e o sistema gráfico 
em relação às demais aprendizagens e comportamentos na área da leitura e 
da escrita, ou seja, a exclusividade atribuída a apenas uma das facetas da 
aprendizagem da língua escrita. (Soares, 2004, p.9) 

 

Dentre as diversas explicações possíveis para o que vem ocorrendo, a autora 

entende que, embora a reorganização do sistema de ciclos tenha trazido avanços, estaria, 

também, contribuindo para uma “diluição ou preterição de metas e objetivos a serem 

atingidos gradativamente ao longo do processo de escolarização”, o que estaria levando o 

professor e a escola a um “descompromisso com o desenvolvimento gradual e sistemático de 
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habilidades, competências, conhecimentos”. Ressaltando as relações entre a perda de 

especificidade em alfabetização e o modo como os ciclos de ensino vem sendo 

operacionalizados, a autora deixa claro que, a seu ver, “a causa maior dessa perda de 

especificidade deve ser buscada em fenômeno mais complexo: a mudança conceitual a 

respeito da aprendizagem da língua escrita que se difundiu no Brasil a partir de meados dos 

anos 1980” (Soares, 2004, p.9). 

A explicação para a compreensão do fenômeno da perda da especificidade da 

alfabetização que Soares focaliza, especialmente, é a da hegemonia da “concepção holística 

da aprendizagem da aprendizagem da língua escrita” baseada nos princípios do 

construtivismo no Brasil e do whole language, nos Estados Unidos. Tal concepção, segundo a 

autora, envolve a idéia de que “aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para 

e por meio de textos escritos, usando experiências e conhecimentos prévios”, de modo que 

não se considera o sistema grafofônico (relações fonema – grafema) como objeto de ensino 

direto e explícito, por se entender que sua aprendizagem seria uma decorrência natural da 

interação da criança com a língua escrita. 

Diante dos resultados insatisfatórios verificados nas avaliações de “níveis de 

alfabetização da população em processo de escolarização”, segundo Soares, o construtivismo 

e whole language vêm sendo, tanto no Brasil como em outros países, alvo de inúmeras 

críticas por parte de vários setores da sociedade. Ao longo da década de 1990, em países 

como a França e os Estados Unidos, que tradicionalmente vêm inspirando a educação 

brasileira, essas críticas vêm sendo expressa em documentos oficiais e programas de ensino. 

Na França, 

 
...a constatação de dificuldades de leitura e escrita na população em fase de 
escolarização levou o Observatório Nacional da Leitura, órgão consultivo do 
Ministério da Educação Nacional, da Pesquisa e da Tecnologia, a divulgar, 
no final dos anos de 1990, o documento Aprrendre à lire au cycle dês 
apprentissages fondamentaux (Observatoire National de la Lecture) em que, 
com apoio em dados de pesquisas sobre a aprendizagem da leitura, afirma-se 
que o domínio dos processos de codificação e decodificação constituem 
etapa fundamental e indispensável ao acesso da língua escrita [...]. (Soares, 
2004, 12) 

 

A discussão sobre aprendizagem da língua escrita na escola, nos Estados Unidos, 

desde o início de 1990, tenderia a se concentrar principalmente em polêmicas que contrapõem 

a concepção holística – whole language- à concepção grafofônica – phonics. Como relata 

Soares: 
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Em meados dos anos de 1990, a whole language, que vinha tendo grande 
difusão no país desde meados dos anos 1980, passou a ser constestada, 
sobretudo por negar o ensino do sistema alfabético e ortográfico e das 
relações fonema-grafema de forma bem direta e explícita. Já em 1990, a 
publicação da obra de Marliyn Jager Adams, Begnning to read: thinking and 
learning about print, levara a substituição da oposição phonics versus whole-
word, em torno da qual se desenvolvia, até então, o debate, pela oposição 
phonics versus whole language. (Soares, 2004, p.13) 

 

A autora conta que nos Estados Unidos os defensores do ensino direto e explícito 

das relações fonema-grafema, no processo de alfabetização, encontraram reforço no relatório 

produzido em 2000 pelo National Institute of Child Health and Human Development (NICD), 

em resposta a uma solicitação do Congresso Nacional, que divulgou os baixos níveis de 

competência em leitura que avaliações estaduais e nacionais de crianças em processo de 

escolarização. Este relatório conclui que entre as “facetas consideradas componentes 

essenciais ao processo de alfabetização”, que seriam “consciência fonêmica, phonics (relação 

fonema-grafema), a fluência em leitura (oral e silenciosa), vocabulário e compreensão”, as 

que teriam maiores implicações para aprendizagem da língua escrita seriam o 

desenvolvimento da consciência fonêmica e o ensino explícito, direto e sistemático das 

correspondências fonema-grafema (Soares, 2004, p.13). 

Para Soares tanto no contexto francês quanto no norte-americano apontou-se pela 

“reinvenção da alfabetização”. Tomando como base o documento francês Apprendre à lire e o 

relatório americano National Reading Panel, a autora mostra que, tanto em um como em 

outro, a concepção de aprendizagem da língua escrita é “mais ampla e multifacetada que 

apenas a aprendizagem do código, das relações grafônicas” e considera que os dois 

documentos apontam para a necessidade de que a aprendizagem da língua escrita seja objeto 

de ensino direto, explícito e sistemático (Soares, 2004, p.14). 

Soares lembra que, na mesma época, ocorreu processo semelhante no Brasil. No 

entanto, observa que as críticas ao construtivismo, no momento contemporâneo, vêm 

apontando para a defesa da “volta ao fônico” e entende que isso pode estabelecer um novo 

antagonismo, entre os que são favoráveis e os que são contrários a esse retorno. Preocupada 

com o risco dessa tendência para os extremos no debate pedagógico, a autora afirma que é 

preciso reconhecer que “o antagonismo que gera radicalismos” e que é “mais político que 

propriamente conceitual” - pois, a seu ver, tanto no caso da whole language, nos Estados 

Unidos como no caso do Construtivismo, no Brasil - não se desconsidera a aprendizagem das 

relações grafofônicas como parte integrante da aprendizagem da língua escrita. 



 

 

63 

Para a autora a questão não é a de ignorar ou não a aprendizagem das relações entre 

o sistema fonológico e o sistema alfabético, que diferenciaria propostas como a do Apprendre 

a lire ou do National Reading Panel, e propostas como a whole language e o constutivismo, 

seria o fato de que: 

 
...enquanto nas primeiras considera-se que as relações entre o sistema 
fonológico e os sistemas alfabéticos e ortográficos devem ser objetos de 
instrução direta, explícita e sistemática, com certa autonomia em relação ao 
desenvolvimento da prática de leitura e escrita, nas segundas considera-se 
que essas relações não constituem propriamente objeto do ensino, pois sua 
aprendizagem deve ser incidental, implícita, assistemática, no pressuposto de 
que a crianças é capaz de descobrir por si mesma as relações fonema-
grafema, em sua interação com material escrito e por meio de experiências 
com práticas de leitura e escrita. Pode-se dizer que, no primeiro caso, 
privilegia-se a alfabetização, no segundo caso, o letramento. (Soares, 2004, 
p.14) 

 

De acordo com a análise da autora, de um lado, ao se privilegiar o letramento em 

detrimento da alfabetização, os educadores esperam que ocorra de forma “incidental e 

natural” a aprendizagem do sistema alfabético, ou seja, de objetos que são convencionais, e 

em grande parte significativos, arbitrários. Por outro lado, as concepções que privilegiariam a 

alfabetização em detrimento do letramento trariam prejuízos para as duas práticas na medida 

em não se pode negar que a entrada da criança e do adulto analfabeto no mundo da escrita 

ocorre simultaneamente, por meio tanto da aquisição da alfabetização - “sistema convencional 

da escrita que é a alfabetização” – como pelo letramento – “desenvolvimento de habilidades 

de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 

língua escrita”. Para Soares, não se pode pensar esses processos como independentes entre si, 

mas sim como processos interdependentes e indissociáveis. É preciso ter claro que 

 
...a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. (Soares, 
2004, p.14) 

 

A autora defende, portanto, a necessidade de uma articulação entre os processos de 

letramento e alfabetização – entendidos como processos interdependentes, indissociáveis e 

simultâneos – em que se reconheça natureza fundamentalmente diferentes de ambos, uma vez 

que são processos que envolvem conhecimentos, habilidades e competências específicos, e 

que, por essa razão, “implicam formas de aprendizagem diferenciadas e, conseqüentemente, 

procedimentos diferenciados de ensino” (Soares, 2004, p.15). 
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Nessa direção, ressalta a importância de preservar tais especificidades, sobretudo no 

momento atual, em que os equívocos e falsas inferências levaram a confusão entre 

alfabetização e letramento, com perda da prevalência do último e obscurecimento do 

primeiro. Para combater essa causa do fracasso em alfabetização, sem esquecer que existem 

outras, Soares (2004, p.15) chama atenção para a conveniência metodológica e política da 

“distinção entre os dois processos e conseqüente recuperação da especificidade da 

alfabetização”, e afirma que,“assegurados esses pressupostos a reinvenção da alfabetização 

revela-se necessária, sem se tornar perigosa”. 

Preocupada com as dificuldades que as crianças vêm tendo na aprendizagem da 

língua escrita, e com as conseqüências disso para a aprendizagem ao longo do ensino 

fundamental, Soares aponta para a necessidade de “rever os quadros referenciais e os 

processos de ensino que têm predominado em nossas salas de aula”, e de reconhecer a 

distinção entre 

 
...o que mais propriamente se denomina letramento, de que são muitas 
facetas – imersão das crianças na cultura escrita, participação em 
experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento e interação 
com diferentes tipos e gêneros de material escrito – e o que é alfabetização, 
de eu também são muitas as facetas – consciência fonológica e fonêmica, 
identificando das relações fonema-grafema, habilidades de codificação e 
decodificação da língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos 
processos de tradução de forma sonora da fala para a forma gráfica da 
escrita. (Soares, 2004, p.15) 

 

O reconhecimento dessas especificidades implica, segundo Soares, reconhecer as 

muitas facetas de um e de outro, e conseqüentemente, a diversidade dos métodos e 

procedimentos para ensino de um e de outro, entendendo-se que não há um único método, 

mas múltiplos métodos para a aprendizagem inicial da língua escrita. Isso porque, tal qual 

entende a autora, “a natureza de cada faceta determina certos procedimentos de ensino” bem 

como “as características de cada grupo e mesmo de cada criança exige formas diferencias de 

ação pedagógica” (Soares, 2004, p.16). 
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CAPÍTULO III 

APROXIMAÇÕES RUMO AOS CONHECIMENTOS MANIFESTOS POR 

PROFESSORES ALFABETIZADORES 

 

3.1 A construção do objeto da pesquisa: a importância das pesquisas sobre o professor 

alfabetizador 

 

Na busca por uma aproximação em relação à complexidade dos problemas da 

alfabetização escolar, entendo que além de compreender as contradições históricas presentes 

no debate teórico sobre a alfabetização escolar, é necessário um aprofundamento sobre os 

estudos que focalizam o professor alfabetizador.  

No levantamento coordenado por Soares e Maciel (2000) sobre estudos que 

focalizaram o professor alfabetizador, observa-se que foram registrados 22 trabalhos sobre a 

“caracterização do alfabetizador”, com 10% do total geral da produção brasileira sobre 

alfabetização de 1961 a 1989 (219 estudos e pesquisas) – excluindo-se, desse número, o tema 

“formação do alfabetizador”, com 15 trabalhos, correspondendo 7% desse total geral. 

Esse levantamento informa que a maior parte desses estudos e pesquisas, realizados 

nos anos de 1980 (20 trabalhos) refere-se, sobretudo, à descrição do alfabetizador e de suas 

práticas pedagógicas na escola e na sala de aula, buscando caracterizar seu trabalho – 

particularmente o desempenho de professoras bem sucedidas – ou analisar a relação 

professor-aluno. 

Segundo Soares e Maciel (2000, p.42), a preocupação com o tema “caracterização 

do alfabetizador” incide, predominantemente, no quadro teórico da Pedagogia (16 trabalhos), 

mas aparecem análises sob o referencial da Psicologia (três trabalhos) e alguns sob outros 

referenciais como, por exemplo, a Sociologia. Sobre o tema “formação do alfabetizador”, a 

perspectiva pedagógica (nove trabalhos) divide o interesse com a Lingüística. 

Carvalho discute o quadro teórico da Psicologia e as orientações à alfabetização,

ressaltando que em diferentes artigos que focalizam a alfabetização, vem se observando a 

ausência do professor alfabetizador. A autora mostra que em discussões sobre alfabetização, 

fundamentadas em referenciais teóricos da Psicologia, é evidente a intenção de subsidiar a 

prática pedagógica do professor, quer do ponto de vista metodológico, quer da avaliação e da 

prontidão das crianças para a alfabetização, quer ainda do ponto de vista do desenvolvimento 
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de suas estruturas cognitivas.6 Porém, tal intenção, não é acompanhada, segundo ela, de uma 

preocupação em conhecer esse professor e a sua prática – o que se verifica pela ausência de 

publicações que tematizem o “papel do professor na sala de aula, suas concepções, seus 

pensamentos, suas características e necessidades” (Carvalho, 2000, p.36-37) 

Carvalho destaca também o estudo de Fernando Campos, que examinou a produção 

de periódicos brasileiros no período de 1972-1992 sobre o papel do professor na organização 

do trabalho pedagógico, com preocupações nos campos da didática, currículo, formação 

docente, relações escola-sociedade e professor-aluno e fracasso escolar, sobre o qual afirma: 

 
É interessante observar que, mesmo um estudo que tenha se dedicado a 
compreender o papel do professor na organização do trabalho pedagógico, 
pouco tenha a dizer sobre o que pensa e faz esse professor, revelando que a 
principal preocupação dos educadores é estabelecer diretrizes sobre o que ele 
deve fazer. Assim, podemos levantar a hipótese de que talvez esta seja uma 
característica mais geral da produção educacional brasileira que se refletiu, 
também, no levantamento por nós realizado. (Carvalho, 2000, p.37) 

 

Como indica Carvalho, apesar da ausência do professor alfabetizador nas 

publicações consideradas em seu levantamento bibliográfico, contraditoriamente, observou-se 

que prática pedagógica desse profissional foi objeto de análise de parte dos pesquisadores, 

sendo inclusive alvo de críticas implícitas e explícitas nos trabalhos com base em diferentes 

referenciais teóricos. 

A explicação para a ausência desse professor em tais publicações é atribuída por 

Carvalho (2000, p.39) à separação entre ensino e aprendizagem e à sobrevalorização do 

processo de aprendizagem do aluno, concebida de modo “quase independente do sujeito que 

ensina, do conteúdo que ensina e do modo como o faz”. 

Como mostra Carvalho, a tendência, especialmente a partir da década de 1980, para 

se tomar como base o referencial piagetiano, focalizando-se a estreita relação entre 

desenvolvimento cognitivo e alfabetização, contribuiu decisivamente para o entendimento de 

que o processo pedagógico estaria subordinado ao desenvolvimento das estruturas cognitivas 

da criança, levando à secundarização do papel do professor e do conteúdo que se ensina nas 

abordagens sobre o processo de alfabetização. 

                                                                 
6 Esse levantamento, segundo Carvalho (2000, p. 20) foi baseado na pesquisa coletiva “Pensamento pedagógico 
brasileiro contemporâneo: balanço tendencial da produção científica brasileira sobre currículo, didática, 
formação docente, matéria e livro didático – 1970/1992”, iniciada em 1994 pelo Núcleo de Pesquisa do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia da Educação, núcleo esse intitulado 
Instituição Escolar e Prática Pedagógica, da PUC/SP. 
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A autora deixa claro que embora existam vozes dissonantes, raramente se 

encontram estudos sobre alfabetização, fundamentados na Psicologia, que olham para o 

professor e buscam compreender a dinâmica da sala de aula, de modo que o foco de tais 

pesquisas está voltado não para o que o professor faz e sim para fornecer- lhes os elementos 

teóricos que lhe indiquem o que devem fazer. De modo que, segundo ela, a despeito da grande 

quantidade de estudos sobre o processo de alfabetização nesse período, esses estudos 

procuravam informar o professor, mas não se preocupavam em olhar, de fato para ele, ou 

ainda, olhavam-no sem vê- lo. Nas suas palavras: 

 
...a grande maioria das publicações, mesmo quando têm a intenção de 
oferecer subsídios à prática pedagógica, olham através do professor, 
dirigindo sua atenção para os métodos, as atividades a serem desenvolvidas 
ou a própria criança, como se os métodos e as atividades didáticas tivessem 
vida autônoma e fossem independentes daqueles que as planejam e 
executam. Do mesmo modo, olhar a criança sem perceber com quem ela 
interage e como isto acontece, pressupõe uma concepção inatista de seu 
desenvolvimento. 
Uma imagem que parece sintetizar o papel que o professor assume nas 
publicações analisadas é a de uma vidraça. No momento das críticas, o 
professor mostra-se um alvo bastante visível, mas, normalmente, torna-se 
transparente aos olhos de quem observa o processo de alfabetização. 
(Carvalho, 2000, p. 42-43) [Grifos da autora] 

 

A simplificação da ação docente, concebida com uma aplicação técnica de 

conhecimentos científicos, impossibilita, segundo a autora, uma verdadeira contribuição para 

a transformação das práticas escolares, por desconsiderar a “riqueza do trabalho do professor 

que é o que dá vida aos métodos e propostas curriculares na sala de aula”. Ressalta, nesse 

cenário, a contribuição decisiva da produção acadêmica para a continuidade dos problemas 

observados na alfabetização escolar, por priorizar o conhecimento científico sobre a criança e 

desconsiderar as “certezas, dúvidas, conflitos e inseguranças presentes na prática docente que 

se realiza nas várias salas de aula espalhadas pelo Estado” (Carvalho, 2000, p. 43). 

As conclusões da pesquisa de Carvalho sobre a ausência do professor alfabetizador 

nas investigações sobre o assunto, corroboram com os resultados do levantamento coordenado 

por Soares e Maciel (2000), que apontam o reduzido número de estudos e pesquisas que 

focalizam mais diretamente o professor alfabetizador. 

Dias da Silva (1998) é outra pesquisadora que discute o modo como o professor de 

ensino fundamental aparece em estudos e pesquisas realizadas no Brasil e em outros países. 

Fazendo uma breve retrospectiva, a autora afirma que nos anos 1960 os professores foram 

ignorados, como se não tivessem existência própria como “fator determinante da dinâmica 
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educativa”; nos anos 1970 os professores teriam sido esmagados, por contribuírem 

supostamente para a “reprodução das desigualdades sociais” e finalmente, nos anos 1980, 

“teriam se multiplicado as instâncias de controle dos professores, em paralelo com o 

desenvolvimento de práticas institucionais de avaliação” (Dias da Silva, 1998, p.34). 

Nas últimas décadas, segundo a autora, vem ficando cada vez mais visível a 

necessidade de uma aproximação rumo aos professores e suas práticas. Nas suas palavras: 

 
...desde meados dos anos 80, conceitos como profissionalização e/ou 
proletarização do magistério, cultura escolar, socialização profissional, 
feminização do magistério, etapas da carreira docente e formação 
continuada, bem como pensamento, tarefas, tomadas de decisão, saberes, 
crenças e valores dos professores passam a fazer parte do universo dos 
estudos educacionais em todo o mundo. (Dias-da-Silva, 1998, p.34-35) 

 

Nesse sentido, para Dias da Silva (1998, p.36) os professores aparecem na maior 

parte dos estudos brasileiros como “eternos bodes expiatórios”, principais responsáveis pela 

presença de um “ensino verbalista, mnemônico e acrítico nas salas de aula das escolas 

públicas”, constituindo-se em “peças-chave na perpetuação da mediocridade pedagógica”. 

Assim, entende que: 

 
Poucos teriam sido os estudos brasileiros empenhados em investigar a 
prática pedagógica (e não apenas seu planejar raramente concretizável) e o 
professor, seu trabalho e papel, não reduzidos a um mero apêndice para 
compreensão da aprendizagem da criança ou simples ‘aplicadores’ de 
materiais didáticos”. (Dias-da-Silva, 1998, p. 39) 

 

O reconhecimento da ausência ou da presença negativa do professor, apontado nas 

investigações sobre a alfabetização mostra o longo caminho a ser construído na busca pela 

compreensão da complexidade da realidade escolar e evidencia a necessidade de refletir sobre 

a alfabetização escolar considerando as várias dimensões em que essa prática está imersa. 

Nesse intento, cabe lembrar o grave cenário descrito por Geraldi (1994, p.118), na 

apresentação da pesquisa que realizou junto a alunos-pesquisadores, sobre currículo em ação 

nas séries iniciais: um “massacrante e tedioso” cotidiano escolar vivido, imerso numa “rede 

de micropoderes de disciplina e vigilância mais que punições”. Essa autora destaca que nas 

produções dos alunos-pesquisadores observou-se no currículo em ação das classes analisadas 

que eram os livros didáticos que “comandavam processo pedagógico: o conteúdo e a forma de 

trabalhá-lo”. 

Os registros dessa pesquisa mostraram, segundo essa autora, que as aulas de 

alfabetização onde a investigação foi realizada, se repetiam, começando sempre com um texto 
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do livro didático, com leitura ou explicações comentadas pelo professor, tendo em seguida os 

exercícios propostos pelos livros ou a lição escrita na lousa. Não havia espaço por parte dos 

professores investigados, para situações que fugissem ao padrão previamente estabelecido, 

nem tampouco para a fala do aluno. Se para alunos que não obedeciam ao padrão esperado, 

estava previsto o fracasso, os alunos que não fugiam a esse padrão eram melhor tratados, mais 

ouvidos, “mas o que valia mesmo era o que estava no livro didático” (Geraldi, 1994, p.119-

125) 

Todavia, é preciso evitar o risco de entender os problemas vividos em sala da aula 

somente com algo “da autoria” dos professores alfabetizadores, como se a monotonia, a 

padronização e a seletividade vivida no interior da sala de aula não estivessem inseridas num 

contexto cultural mais amplo, que coloca também sérios limites às possibilidades da ação 

pedagógica. Ainda de acordo com Dias-da-Silva (1998, p.38): 

 
Há que se reconhecer o professor como sujeito de um fazer e um saber. O 
professor como sujeito da prática pedagógica, que centraliza a elaboração 
crítica (ou a-crítica) do saber na escola, que mediatiza a relação do aluno 
com o sistema social, que executa um trabalho prático permeado por 
significações – ainda que concretizado numa rotina fragmentada. Sujeito de 
um fazer docente que precisa ser respeitado em sua experiência e 
inteligência, em suas angústias e em seus questionamentos, e compreendido 
em seus estereótipos e preconceitos. 

 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o respeito e a compreensão a que a autora 

se refere não podem conduzir à aceitação ou legitimação a priori dos princípios, visões, 

valores e concepções mediadores das práticas escolares e pedagógicas. 

O questionamento da insuficiência de informações sobre o professor alfabetizador e 

seu fazer e a constatação da tendência nas investigações existentes, para a sua desqualificação 

e desvalorização, revelam a necessidade de ampliar as possibilidades de estudos voltados à 

compreensão das bases sobre as quais professores atuam como agentes sociais,  nos termos 

considerados por Bourdieu (1998, 2000). Nesse sentido, Gimeno Sacristan ressalta o 

condicionamento da prática pedagógica operados pelos professores no processo educativo, 

quando afirma que 

 
A função socializadora da escola se faz operativa em boa medida através da 
configuração dos professores, porque mediante essa modelagem se 
condiciona a prática pedagógica dos próprios alunos.A busca de modelos 
ideais de professor é uma abstração à margem da análise das condições 
concretas nas quais exerce seu trabalho. (Gimeno Sacristán, 2000a, p.171) 
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Sem cair em polaridades muito comuns no debate sobre alfabetização, entre as 

indicações que ora apontam os problemas como insoluvéis, ora lhes apresentam soluções 

científicas baseadas em modelos ideais abstratos entendo, com Carvalho (2000, p. 45), que 

uma abordagem comprometida com o enfrentamento dos problemas da alfabetização escolar, 

envolve necessariamente “resgatar a importância do papel do professor no processo de 

ensino-aprendizagem fundamental”. Porém, também concordo com a autora quando ela 

afirma que é “necessário que se ofereçam condições reais para que isto aconteça”. 

Ao focalizar o espaço de atuação do professor alfabetizador, entendo que é 

essencial considerar que a sua atuação profissional, como a de outros professores, está 

condicionada, papel que lhes é atribuído no desenvolvimento do currículo, como nos mostra 

Gimeno Sacristan (2000a, p.32):  

 
...num nível mais sutil, o papel dos professores está prefigurado pela margem 
de atuação que a política lhe deixa e o campo no qual se regula 
administrativamente o currículo, segundo esquemas dominantes da mesma. 
O conteúdo da profissionalidade docente está em parte decidido pela 
estruturação do currículo num determinado nível do sistema educativo. 

 

Entendo que a discussão sobre a relação entre os professores e currículo escolar, 

envolve necessariamente a reflexão em torno da categoria conhecimento escolar e a 

necessidade de questionar a tendência, presente nas investigações das práticas do professor, 

para se tomar o conhecimento científico como padrão exclusivo de referência de qualidade, 

ignorando-se as especificidades de seu trabalho do ponto de vista cultural e desqualificando 

suas atividades e a educação escolar, de modo geral. 

Para evitar os riscos desse tipo de simplificações, Monteiro sugere uma abordagem 

que estabeleça um diálogo entre análises desenvolvidas com referência à categoria 

conhecimento escolar e as análises desenvolvidas com referência à categoria de saberes 

docentes, levando em consideração os limites e as possibilidades das duas perspectivas. 

De acordo com Monteiro, a categoria saber docente foi construída por autores 

como Tardif, Lessard e Lahaye; Perrenoud; Therrien; Moreira, Lopes e Macedo, que 

buscavam focalizar 

 
...as relações dos professores com os saberes que dominam para poder 
ensinar e aqueles que ensinam, sob uma nova ótica, ou seja, mediados por e 
criadoras de saberes práticos, que passam a ser considerados fundamentais 
para a configuração da identidade e competências profissionais. (Monteiro, 
2001, p. 123) 
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Os saberes profissionais dos professores que atuam no ensino primário e 

secundário, tal como entendem Tardif e Raymond (2000, p.211), consistem em saberes 

mobilizados e empregados na prática cotidiana, que se originam dessa prática e “que servem 

para resolver os problemas dos professores em exercício e para dar sentido às situações de 

trabalho que lhes são próprias”. 

Para esses autores, os saberes que orientam as práticas dos professores constituem a 

identidade desse profissional, envolvendo não somente elementos que podem ser aferidos em 

testes, provas ou entrevistas, mas, sobretudo, formas de saberes que o próprio profissional não 

nomeia, não explica, mas que deixam marcas em seu trabalho cotidiano, nas situações vividas 

em sala de aula pelo professor e por seus alunos. Os saberes dos professores, contudo, não 

podem ser compreendidos fora do contexto das condições gerais presentes na escola dentro do 

qual a aula do professor se concretiza. 

O tempo de trabalho do professor seria uma variável importante na busca de uma 

aproximação com seus saberes docentes, pois, como indicam: 

 
Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma 
coisa, ela faz alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega as marcas de 
sua própria atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por 
sua atuação profissional. Em suma, com o passar do tempo, ela tornou-se – 
aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros – um professor, com sua 
cultura, seu ethos, suas idéias, suas funções, seus interesses etc. (Tardif & 
Raymond, 2000, p. 210) 

 

Nesse sentido, esses autores lembram que se o trabalho modifica o trabalhador e 

sua identidade, também modifica, com o passar do tempo, o seu saber trabalhar. O tempo 

constituiria, portanto, fator importante para compreender os saberes dos trabalhadores em 

geral, na medida em que trabalhar remete a aprender a trabalhar e, assim, ao domínio 

progressivo dos “saberes necessários a realização do trabalho” (Tardif e Raymond, 2000, p. 

210). 

Assim, ainda que o magistério seja uma das ocupações em que a aprendizagem do 

trabalho passa por uma escolarização, em certa medida, duradoura, que deve “fornecer aos 

futuros trabalhadores conhecimentos teóricos e técnicos preparatórios para o trabalho”, em 

geral essa formação teórica precisa ser completada pela formação prática – por meio de uma 

experiência direta do trabalho, com duração variável, a qual possibilita ao trabalhador se 

familiarizar com seu ambiente e assimilar progressivamente os saberes necessários à 

realização de suas tarefas (Tardif e Raymond, 2000, p. 210). 
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Para esses autores, o “conjunto dos saberes que fundamentam o ato de ensinar no 

ambiente escolar” têm definições bastante específicas e delimitações concretas, conforme 

teria revelado uma pesquisa realizada com professores de primeiro e segundo grau (Tardif e 

Raymond, 2000, p.213). 

Na pesquisa mencionada por esses autores, os saberes que embasam o ensino “não 

se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependeriam de um conhecimento 

especializado”. Ao contrário, abrangeriam uma “grande diversidade de objetos, de questões, 

de problemas que estão todos relacionados com seu trabalho”, tendo, assim, pouca 

correspondência com os conhecimentos teóricos ensinados na Universidade e produzidos pela 

pesquisa na área da Educação. 

De acordo com essa pesquisa, para os professores de profissão a principal fonte de 

seu saber ensinar era a experiência de trabalho e atributos como personalidade, os talentos 

diversos, o entusiasmo, a vivacidade, o amor às crianças, também foram apontados como 

fatores cognitivos pelos professores (Tardif e Raymond, 2000, p.213). 

Os professores investigados nessa pesquisa destacaram ainda os conhecimentos 

sociais partilhados “em comum com os alunos enquanto membros de um mesmo mundo 

social, pelo menos no âmbito da sala de aula”, entendendo que 

 
...sua integração e sua participação [dos professores] na vida cotidiana da 
escola e dos colegas de trabalho colocam igualmente em jogo conhecimentos 
do trabalho partilhado entre os pares, notadamente a respeito dos alunos e 
dos pais, mas também no que se refere a atividades pedagógicas, material 
didático, programas de ensino, etc. (Tardif & Raymond, 2000, p. 213) 

 

Essa investigação indica que os saberes dos professores são construídos sob a 

mediação por elementos do cotidiano da escola na qual ensina, de modo que haveria 

diferenças entre os saberes mobilizados pelo professor em determinada situação de ensino e 

escola e os que mobilizaria em outras condições, num contexto diferente de escola e ens ino. 

Entendo que Gimeno Sacristán dá uma grande contribuição para a busca de uma 

abordagem sobre saberes docentes que se articule ao campo do conhecimento. Com base nas 

analises de King e Brownell, o autor concebe esse campo como uma comunidade de 

especialistas e professores que compartilham uma determinada parcela do saber ou 

determinado discurso intelectual e se organizam de tal modo que, parte se dedica aos 

fundamentos, parte contribui com novos elementos que a fazem crescer, parte discute sua 

validade, parte critica seus métodos e a maior parte se dedica a seu ensino. Segundo Gimeno 

Sacristán, 
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...diferentes esferas do saber constituem uma herança, ou acumulação da 
informação e contribuições diversas materializadas em diversos tipos de 
suportes que representam as fontes essenciais para a continuidade do próprio 
campo. Sua acessibilidade, os meios de comunicá-la aos demais são 
fundamentais para o desenvolvimento do saber e para aproximar os 
estudantes a suas origens. Em cada campo diferem em sua materialidade, 
localização e forma de obtê-las. Relacioná-las aos alunos com variedade de 
fontes, iniciá -los em seu manejo e tratamento é importante para sua 
educação e sua vida fora das aulas. (Gimeno Sacristán, 2000a, p. 68) 

 

Assim, o autor entende que o campo de conhecimentos deve ser entendido como  

 
...resultado de uma “acumulação de tradição” [...] discurso laborioso 
elaborado no tempo através do qual acumulou usos e tradições, acertos e 
erros, tendo passado por uma série de etapas evolutivas, nas quais sofreu 
cortes, iluminou novos campos de saber. (Gimeno Sacristán, 2000a, p.69) 
[Grifo do autor] 

 
 

Monteiro ressalta a importância de buscar uma abordagem sobre saberes docentes 

que focalize a relação dos professores com os saberes que ensinam e que não perca de vista 

que existem conteúdos a serem apropriados. A autora lembra que a relação dos professores 

com os saberes que ensinam foi, por muito tempo, discutida a partir do paradigma da 

racionalidade técnica, com objetivos voltados à eficácia nos resultados pela imposição do 

controle científico da prática educacional. 

Nesse contexto, o professor é visto como um instrumento de transmissão de saberes 

produzidos por outros, necessitando, por essa razão, ser um profissional habilitado pela 

apropriação do conhecimento científico que supostamente iria garantir- lhe a competência 

técnica que resultaria no aprendizado dos seus alunos. 

Com mostra a autora, essa concepção termina por negar a “subjetividade do 

professor como agente no processo educativo”, sem levar em conta que a atividade docente 

lida com “conhecimentos tácitos, pessoais e não sistemáticos” que precisam do contato com a 

prática para serem adquiridos. Além disso, segundo a autora, estudos fundamentados nessa 

concepção ignoram os “estudos culturais e sociológicos que concebem o currículo como 

terreno de criação simbólica e cultural” e também ignoram todo o “processo de 

questionamento a que tem sido submetido o conhecimento científico nas últimas décadas”.  

Partindo do pressuposto de que o “conhecimento universal está posto, nos 

currículos ou livros didáticos, para ser ensinado”, tais abordagens terminariam por reduzir as 
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discussões curriculares aos aspectos relacionais de uma didática voltada à “forma de se 

incorporar os saberes e interesses dos alunos” (Monteiro, 2001, p.122). 

Na direção contrária à do paradigma da racionalidade técnica, Gimeno Sacristán 

(2000a, p.166) ressalta o professor como agente ativo no desenvolvimento curricular, 

realizando uma mediação decisiva entre o currículo estabelecido e os alunos, modelando os 

conteúdos e “condicionando, com isso, toda a gama de aprendizagens dos alunos”. 

Segundo esses pressupostos, os espaços escolares são concebidos como lugares de 

reconstrução do conhecimento e da prática prefigurada pelos currículos, impostos de fora às 

instituições escolares. Assim, o poder modelador e transformador dos professores – que tanto 

pode enriquecer como empobrecer as propostas curriculares originais – deve ser considerado, 

segundo esse autor, sempre que se busca construir estratégias de inovação ou de melhoria da 

qualidade da prática de ensino.  

Ele alerta para os riscos de fazer pesquisas sobre a prática do professor que não a 

analisem como se estivesse descolada da instituição em que se insere, desconsiderando o seu 

caráter inevitavelmente condicionado: 

 
...os estudos sobre como tomam decisões não consideram, em muitos casos, 
o fato de que para eles as possibilidades de escolher estão prefiguradas de 
algum modo dentro do campo em que atuam. O professor não decide sua 
ação no vazio, no contexto da realidade de um local de trabalho, numa 
instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela 
administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo de uma 
escola ou pela simples tradição que se aceita sem discutir”. (Gimeno 
Sacristan, 2000a, p. 166-167) 

 

Nesse sentido, o autor ressalta que a profissão docente não é apenas algo pessoal e 

criativo, ligado às possibilidades de formação e ao desenvolvimento do pensamento 

profissional autônomo desse profissional, porque é exercida num campo que pré-determina 

em boa parte o sentido, a direção e a instrumentalização técnica de seu conteúdo. Ocorre, 

segundo ele, uma interação dialética entre as possibilidades autônomas e competências do 

professor e as condições da realidade, de modo que a grande maioria dos professores 

rapidamente aprende a conviver com essa estrutura. 

Assim, dentro das limitações que o cercam, o professor não pode selecionar as 

condições nas quais desenvolve seu trabalho, ou mesmo o modo pelo qual o desenvolve, 

cabendo- lhe “imaginar a situação e definir para si o problema” atuando de forma diversa, mas 

dentro de certas margens “considerando que os determinantes possíveis quase nunca são 
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totalmente inexoráveis nem sem possibilidades de moldamento” (Gimeno Sacristán, 2000a, 

p.167). 

A originalidade do professor o seu espaço de decisões, ainda segundo o mesmo 

autor, no consistem no “fecho” e na concretização das características que sua prática adquire 

dentro dos parâmetros já estabelecidos, nos quais vem sendo socializado e formado 

profissionalmente. 

Para o autor, o espaço no qual o professor desenvolve a sua profissionalização é a 

margem de autonomia que o sistema educativo curricular deixa em sua mãos. Assim, torna-se 

necessário compreender os espaços da autonomia de cada professor ou grupo de professores 

“dentro de um quadro de determinantes da prática” (Gimeno Sacristán, 2000a, p. 168). 

Dentro desse quadro, considero fundamental o que Gimeno Sacristán definiu como 

divisão do objeto didático, de acordo com a qual os conteúdos são decididos fora do âmbito 

didático por agentes externos à instituição escolar, de modo que 

 
O discurso pedagógico preferiu centrar-se principalmente em torno dos 
problemas internos ao marco escolar específico, mais do que em ver o que 
condiciona a dinâmica interna desde fora. A atividade de ensinar parece 
apelar de forma mais imediata ao que ocorre apenas dentro dos marcos 
escolares, e, dentro destes, mais na aula do que na escola como meio 
ecológico, como reduto mais pessoal dos professores/as. 
O que acontece mais fora desses âmbitos mais escolares é como se já não 
fizesse parte do “fenômeno didático”. Geralmente os conteúdos, por vias 
diversas, são moldados, decididos, selecionados e ordenados fora da 
instituição escolar, da aula, das escolas e à margem dos professores/as. 
(Gimeno Sacristán, 2000b, p.121) 

 

O apelo a uma organização racional e científica do currículo escolar trouxe uma 

série de conseqüências ao desenvolvimento do trabalho do professor, especialmente no que se 

refere ao controle dos conhecimentos que se inseriam no ambiente escolar, quando buscou 

determinar as funções a serem desempenhadas pelos professores. Como mostra Gimeno 

Sacristan, a divisão de tarefas observadas no objeto didático, que resultou da distribuição de 

atribuições e poderes sobre a educação, terminou por reforçar o sentido mais técnico da 

didática, levando a uma maior separação desta em relação as discussão dos conteúdos, já que 

o tratamento didático passou a ser visto como algo que se referia ao âmbito escolar. O que se 

observou no trabalho escolar, foi então uma nítida distinção entre os problemas de ordem 

organizativa e os problemas que de ordem didática, que ficam reduzidos à pura técnica de 

ensino. 
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No entanto, em que pesem os prejuízos dessas divisões, o controle absoluto do 

currículo por quaisquer que sejam os agentes que atuem nessa direção não é possível. Pois: 

 
O currículo não é um veículo que transporta algo a ser transmitido e 
absorvido, mas sim um lugar em que, ativamente, em meio a tensões, se 
produz e se reproduz a cultura. Currículo refere-se, portanto, a criação, 
recriação, contestação e transgressão. (Moreira & Silva, 1994) 

 

Gimeno Sacristán entende que estes processos sociais de divisão de funções e dessa 

parcialização científica do objeto do ensino tem como conseqüência o obscurecimento das 

“interações entre o que acontece dentro e o que acontece fora”, a separação entre o contexto 

interno e o contexto externo, o fortalecimento das fronteiras entre os conhecimentos e a 

compreensão global dos mesmos. 

Nesse contexto, há um discurso que identifica os aspectos metodológicos referentes 

ao como ensinar, como próprios aos professores e as decisões sobre os conteúdos, referentes a 

que ensinar, como algo que pertence a especialistas, administradores, políticos, editoras de 

livros-textos, etc. Porém, como ressalta o autor, não é possível analisar a educação escolar 

sem entender que “o valor do que se decide fora da escola não é independente de como se 

transforma depois dentro dela” e, tampouco sem considerar “nada do que se produz em seu 

interior é totalmente alheio ao que acontece no exterior” (Gimeno Sacristán, 2000b, p.122). 

Nesse sentido, a complexidade do currículo está relacionada às várias dimensões 

que o constituem como realidade da educação escolar, que estão relacionadas àquilo que 

oculta e manifesta, levando em conta a seleção cultural que empreende não somente para 

reproduzir, mas também para incidir na sociedade, e as condições em que se desenvolve, as 

idéias e as práticas que nele interagem idéias e práticas reciprocamente, de forma a pautar e a 

condicionar o projeto de profissionalização do docente. (Gimeno Sacristán, 2000b, p.148) 

Por tudo isso, quando se pretende analisar os conhecimentos mobilizados pelos 

professores é importante ter claro que, como entende Gimeno Sacristán, o currículo consiste 

em uma seleção de cultura associada a uma determinada visão de sociedade, determinado por 

um processo social em que estão presentes “condicionamentos econômicos, políticos, 

pressões de grupos de especia listas e algumas idéias sobre o valor de tal seleção para o 

desenvolvimento individual e da coletividade humana”, de modo que:  

 
A seleção considerada apropriada depende das forças dominantes em cada 
momento e dos valores que historicamente foram delineando ao que se 
acredita que é valioso para ser ensinado ou transmitido, assim como aqueles 
valores nos quais se pretende introduzir os alunos/as. Os conteúdos, como 
toda realidade educativa tal como a conhecemos em suas instituições, nas 
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práticas pedagógicas, não foram criados decisivamente pelo pensamento 
educativo, mas são, isso sim, fruto de uma história. As práticas – a de 
selecionar conteúdos é uma – são reguladas por regras escritas ou não, que 
expressam procedimentos de atuação, expectativas e interesses que não 
necessariamente explícitos, como afirma Cherryholmes. Para conhecer o que 
há por trás de qualquer das práticas é preciso explicitar as idéias, os 
interesses, os valores e os mecanismos de decisão que a determinam. 
(Gimeno Sacristán, 2000b, p.155) 

 

Por certo não foi por acaso a vinculação das políticas educacionais brasileiras nas 

últimas décadas às diretrizes do Banco Mundial para as reformas educativas dos países em 

todo o mundo. O discurso pela necessidade de mudança nos currículos, nas formas de 

avaliação, na gestão educacional, para produção da eficiência nos resultados escolares por 

meio de controle eficiente do sistema de ensino e do trabalho dos agentes educacionais, como 

os professores, diretores, coordenadores, intensificou-se especificamente na década 1990, 

quando institucionalizou-se e passou a compor o discurso dos “reformadores”, das políticas e 

estratégias governamentais e dos gestores educacionais em geral. 

Não se trata somente da possível reprodução de um discurso de uma política 

educacional “que vem fora”; há outras mediações que precisam ser compreendidas. Embora 

este estudo não se proponha a analisar essas reformas educacionais, não pode ignorar que, 

fazem parte integrante do cenário mais recente em que se recoloca a divisão do trabalho em 

educação e o lugar de executor destinados ao professor, em especial ao professor 

alfabetizador. 

Na busca de aproximação à complexidade da análise dos conhecimentos 

mobilizados pelos professores, propus e desenvolvi essa investigação, do modo como relato a 

seguir. 

 

 

3.2 O desenho da investigação sobre os conhecimentos mobilizados pelos professores 

alfabetizadores 

 

No diálogo com o conjunto das referências teóricas até aqui apresentadas busquei 

fundamentos para a construção do objeto da presente pesquisa: os conhecimentos mobilizados 

por professores alfabetizadores durante o processo da alfabetização escolar, focalizando 

minha investigação no plano das manifestações do professor da rede municipal de São Paulo a 

respeito de suas práticas de alfabetização em relação ao contexto que elas se inserem. 
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No cenário sobre o debate da alfabetização escolar no Brasil, o caso do Estado de 

São Paulo é particularmente interessante para investigar as várias tentativas de reformas que 

buscaram atingir as práticas escolares e pedagógicas no país, visto, como revela Mortatti 

(2000), o papel destacado desse estado na configuração das discussões sobre as questões 

educacionais e na organização do sistema público de ensino. 

Segundo essa autora, em razão da concentração, desde meados do século XIX, de 

intelectuais, administradores públicos e legisladores empenhados na realização de “um projeto 

de modernização social fundamentado na cultura e na educação” a experiência paulista, 

especialmente no que se refere à articulação entre ensino normal e ensino elementar, era 

tomada como modelar para outras províncias/estados brasileiros (Mortatti, 2000a, p.18). 

Para Mortatti, o debate em defesa de mudanças é característica do movimento de 

constituição da alfabetização como objeto de estudo, que se definiu quando 

 
...os diagnósticos e denúncias dos problemas educacionais, que passam a ser 
a tônica de congressos e seminários e a congregar intelectuais em entidades, 
encontram sua síntese na constatação do fracasso escolar das camadas 
populares, especialmente verificado na passagem da 1.ª para a 2.ª série do 
então 1.º grau e resultantes de uma política educacional engendrada durante 
o regime ditatorial pós-64. Questionando-se a validade científica e 
ideológica tanto das carências cognitivas, alimentares, culturais e sociais das 
crianças de classes subalternas quanto da ‘educação compensatória’, até 
então apresentadas como causas e solução desse fracasso. (Mortatti, 2000a, 
p.257-259) 

 

Segundo a autora, no processo de configuração do discurso pelas mudanças na 

alfabetização escolar no Brasil, ocorreu, em São Paulo uma nítida incorporação do discurso 

acadêmico pelo discurso oficial. 

Sua análise mostra que o efeito principal dessa função catalisadora pode ser 

depreendido de uma quase total coincidência entre tematizações e normatizações sobre 

alfabetização. Mortatti considera que 

 
Mediante a busca de respostas didático pedagógicas coerentes com a 
necessidade formulada de superação dos problemas sócio-políticos-
educacionais da época, essa coincidência  encontra sua síntese no discurso 
sobre a ‘revolução conceitual’ 7, representada pelo postulado da construção 
do conhecimento lingüístico pela criança, em decorrência do quê, o eixo da 
discussão é deslocado para o processo de aprendizagem do sujeito 
cognoscente e ativo, em detrimento dos métodos e da relevância do papel da 

                                                                 
7 A autora refere-se ao construtivismo  com base na teoria epistemologia genética de Jean Piaget, tendo como 
referência a “psicogenética da língua escrita”, defendida por Emilia Ferreiro como uma “revolução conceitual 
em alfabetização”. (Mortatti, 2000a, p. 21) 
 



 79 

escola e do professor nesse processo. [...] Assumindo um tom cada vez mais 
enfático e rotineiro, mas buscando constantemente atualizar-se e 
desvencilhar-se do traço inicial combativo e de denúncia, o discurso paulista 
sobre alfabetização vai se configurando como um “discurso de ponta”, que 
simultaneamente, tenta incorporar, transformando as práticas e saberes 
tradicionais da história profissional dos alfabetizadores, as contribuições da 
pesquisas e estudos das diferentes áreas de conhecimento envolvidas.8 
(Mortatti, 2000a, p.253-255) 

 

Entendo que esse processo pode ser compreendido a partir do que Bernstein (1996, 

1998) chamou de “paleta pedagógica”: uma convergência de diferentes discursos pedagógicos, 

mesmo com propósitos diferentes, em torno de um único modelo pedagógico. Nesse contexto, 

foi se construindo a hegemonia do discurso do construtivismo que se tornou a “base teórica 

adequada à perspectiva política que determina a implantação do Ciclo Básico,  9 no estado de 

São Paulo” – o que também serviu de referência para as mudanças observadas em outros 

lugares do Brasil. (Mortatti, 2000a, p.285) 

Dentro desse quadro é importante lembrar que a Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo (RMESP) foi a primeira no Brasil a instituir, em 1992, o sistema de ciclos em todo o seu 

Ensino Fundamental. De 1992 a 1998 esse sistema funcionou em três ciclos (Ciclo Inicial, do 

1.º ao 3.º ano, Ciclo Intermediário, 4.º ao 6.º ano e o Ciclo Final, 7.º e 8.º ano de escolaridade). 

A partir de 1998, acompanhando a mudança da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, a 

Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo (SMESP) seguiu a Indicação do Conselho 

Municipal de Educação n.º 4/97 e estabeleceu os dois ciclos de aprendizagem, cada um com 

quatro anos de escolaridade. A partir da Lei n.º 11.274/2006 que determinou o ensino 

fundamental com nove anos de duração, ficaram estruturados como: Ciclo I, do 1.º ao 5.º ano e 

Ciclo II, do 6.º ao 9.º ano de escolaridade. 

                                                                 
8 De acordo com Mortatti (2000a, p. 255), o discurso paulista incorpora contribuições trazidas pelas “novas bases 
teórico-metodológicas, advindas da: 
• Sociologia, filosofia e história (da educação) – em uma certa vertente dialético-marxista, que enfoca as 
contradições da escola democrática e sua desejada função transformadora, de fundamental importância para as 
camadas subaternas da sociedade; 
• Psicologia – na vertente cognitivista piagetiana de base construtivista, desenvolvida por Emilia Ferreiro e 
colaboradores, os quais enfocam os processos de aprendizagem da criança a partir das pesquisas sobre a 
psicogênese da linguagem escrita; e 
• Lingüística – sobretudo nas vertentes: psicolingüística de base estruturalista-chomskyana, que investiga as 
relações entre fatores inatos, maturacionais e experienciais e entre ontogênese e filogênese envolvidos na 
aquisição e processamento da língua escrita (lecto-escritura) entendida como sistema de representação; 
sociolingüística, que explica as diferenças constitutivas da natureza sócio-histórica da língua; e da Análise do 
Discurso e Teoria da Enunciação, que explicam a linguagem como forma de interação mediadora e constitutiva 
das relações sociais e do conhecimento”. 
 
9 Sobre o processo de implantação e/ou as dificuldades advindas do Ciclo Básico no Brasil, particularmente em 
São Paulo, destacam-se, dentre outros trabalhos, as indicações de Barretto e Mitrulis (2001), Carvalho (2000) e 
Mortatti (2000a). 
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Tal como analisei em minha dissertação de Mestrado, a implantação dos ciclos de 

ensino e da progressão continuada como alternativa à organização escolar seriada se impôs 

como forma de superar defasagens nos percursos dos alunos produzidas com a prática da 

reprovação por série, de diminuir as distorções entre idade do aluno e sua escolaridade por 

meio da flexibilização na formação das turmas, dando maior grau de remanejamentos, e na 

organização dos tempos escolares, com a previsão de espaços para atendimentos mais 

individualizados aos alunos com dificuldades ampliando o rendimento escolar. (Oliveira, 

2002) 

O que se observa no cenário de mudanças implementadas no estado e no município 

de São Paulo é o que Gimeno Sacristán (2000b, p.121) identifica como sendo o domínio do 

sentido cultural da escolarização e do ensino por preocupações psicológicas referentes ao bem 

estar dos alunos/alunas, a seu desenvolvimento e às relações com seus professores. Nesse 

contexto, as pedagogias tenderiam a ir se tornando “‘suaves’, invisíveis (Bernstein) e 

psicológicas (Varela e Álvarez Úria)”, embora esta condição estivesse muito mais presente no 

discurso do que na prática pedagógica propriamente. 

Para compreender essa convergência em torno das bases do construtivismo que vem 

se expressando na educação escolar e atingindo particularmente a alfabetização escolar, 

procurei dialogar com o conceito de recontextualização desenvolvido por Bernstein (1996, 

1998). 

Esse autor identifica dois campos recontextualizadores do discurso pedagógico: o 

oficial, que trata da legislação educacional, do currículo oficial, dos sistemas de avaliação 

externa, da distribuição de materiais com conteúdos autorizados, como livros didáticos, etc.; e 

o não-oficial, que diz respeito às teorias educacionais, as pesquisas acadêmicas sobre as 

práticas, os conteúdos, o papel do professor, etc. As principais atividades dos campos 

recontextualizadores, segundo sua análise, são as de “criar, manter, mudar e legitimar o 

discurso, a transmissão e as práticas organizacionais que regulam os ordenamentos internos do 

discurso pedagógico” (Bernstein, 1996, p. 272). 

Bernstein considera que as relações de poder podem ser expressas na prática de 

modo explícito ou implícito de acordo com as regras do discurso que representam. No caso do 

discurso pedagógico, classificado como discurso regulador e instrucional, esse autor entende 

que se as regras de sua regulação forem explícitas, propõe o conceito de pedagogia visível 

(PV); e se, por outro lado, se tais regras forem implícitas, o conceito será da pedagogia 

invisível (PI). (Bernstein, 1996, p. 103) 
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Na perspectiva apresentada por esse autor, do ponto de vista do enquadramento das 

regras, no conceito que abrange as pedagogias visíveis há um forte enquadramento, pois as 

relações hierárquicas e as regras de organização das atividades de ensino e aprendizagem e das 

relações de professor-aluno são explícitas, claramente apresentadas pelos agentes pedagógicos, 

e reconhecidas pelos estudantes, enquanto que nas pedagogias invisíveis observa-se um 

“enquadramento fraco”, uma vez que as regras são implícitas e desconhecidas pelos 

estudantes. No que se refere à classificação e ao ordenamento dos conteúdos do currículo 

oficial, nas pedagogias visíveis, observa-se uma “classificação forte”, sendo os conteúdos 

disciplinares e isolados uns dos outros por fronteiras nítidas, reconhecidas pelos estudantes, ao 

contrário da “classificação fraca” observada nas pedagogias invisíveis nas quais as fronteiras 

não são definidas, as diversas áreas dos conhecimentos são integradas. 

Teoricamente, tomados como formas puras (tipo- ideal weberiano) pelo conceito da 

pedagogia invisível poder-se- ia considerar mais próxima à proposta de organização por ciclos 

de desenvolvimento humano, com regras derivadas das teorias cognitivistas e pelo conceito de 

pedagogia visível seria adequado para análise da organização escolar seriada. 

Na pedagogia visível da seriação, ocorre a separação das disciplinas em função de 

um currículo previamente definido pela seleção dos conteúdos supostamente adequados por 

faixa etária e que exige a observação de conhecimentos prévios para haver a progressão no 

processo de transmissão dos conhecimentos selecionados. O desempenho do estudante deverá 

ser provado pelo produto de seu trabalho escolar. 

Na pedagogia invisível dos ciclos, as progressões de um nível para outro são 

realizadas em função do desenvolvimento interno, cognitivo, a ser verificado nas competências 

que o estudante demonstra ter. Assim, não há um projeto temporal definido para tanto, pois 

dependerá do processo de desenvolvimento individual do aluno, de modo que os critérios de 

avaliação tornam-se implícitos e difusos, o erro é referência para realimentar o processo de 

aprendizagem e não fator de reprovação por conta de um desempenho insatisfatório. 

Na análise de Bernstein sobre a relação discurso-prática, o discurso não é 

considerado simplesmente um texto que fala, mas contém em si um conjunto de regras que 

regula a produção, a reprodução, a aquisição, a transmissão, a distribuição, a avaliação e a 

inter-relação entre os textos que apresenta. Assim, as diferentes formas de discurso não são 

neutras, revelam posicionamentos referentes às relações de poder e às formas de controle 

geradas pela divisão social do trabalho e correspondem à dinâmica social com suas 

desigualdades e assimetrias de acesso ao poder e ao conhecimento.  
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Os processos de recontextualização nos campos pedagógicos, tal como entende 

Bernstein, operam de modos variados para definir e controlar os conteúdos e os processos 

curriculares e conquistar assim a hegemonia em termos de discurso. Assim, a seleção 

curricular determinada nos processos de recontextualização define ao final um modelo de 

aprendiz, do professor, de relação. Dentro dessa configuração,  

 
O discurso pedagógico é um princípio para apropria r outros discursos e 
colocá-los numa relação mútua especial, com vistas à sua transmissão e 
aquisição seletivas... É um princípio que tira (desloca) um discurso de sua 
prática e contexto, recolocando aquele discurso de acordo com seu próprio 
princípio de focalização. (Bernstein, 1996, p.259) 

 

É nesse cenário das mudanças trazidas com as reformas educacionais das últimas 

décadas em todo mundo, as quais foram traduzidas no Brasil de modo peculiar, que 

contextualizo a presente pesquisa, particularmente no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

São Paulo, onde há décadas ocorrem tentativas de modificação das práticas escolares e 

pedagógicas, de organização escolar do modelo seriado para modelo de ciclos, da pedagogia 

centrada nos conteúdos disciplinares para a pedagogia centrada no desenvolvimento 

individual cognitivo. 

Com essa investigação, procurei focalizar a entrada do amplo debate sobre a 

alfabetização escolar e suas relações com o conhecimento e a cultura nas manifestações do 

professor alfabetizador, sem desconsiderar as bases conceituais hegemônicas do currículo 

oficial e a sua relação com a divisão do trabalho em educação. Ao longo da trajetória de 

pesquisa, que descrevo a seguir, ocorreram mudanças e ajustes com vistas a maior 

aproximação rumo aos aspectos relacionados com os conhecimentos mobilizados pelos 

professores alfabetizadores.  

 

 

3.3 A trajetória de construção da pesquisa: do caminho metodológico à análise do 

problema 

 

3.3.1 A pesquisa e a construção de um caminho metodológico 

 

Embora em seu formato inicial o meu projeto de pesquisa tenha sido delineado em 

torno dos saberes mobilizados pelo professor durante a realização do processo de 

alfabetização, após o ingresso no doutorado, defini meu foco em torno dos conhecimentos 
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mobilizados por professores alfabetizadores, optando, assim, por maior aproximação rumo ao 

campo curricular, mais propriamente ao currículo em ação do que ao saber docente. O 

interesse da análise deixou, então, de se voltar às influências, às escolhas desse professor, aos 

seus percursos individuais, para se voltar aos conhecimentos que ele mobiliza durante o 

ensino em alfabetização. Ao fazer essa opção, precisei renunciar a busca de compreender o 

modo único, autoral pelo qual os professores vão construindo sua ação pedagógica, mas 

ganhei precisão na busca daquilo que me trouxe ao doutorado: o que, afinal de contas, está 

acontecendo na alfabetização? Que dimensões integram os processos de construção e de 

mobilização desses conhecimentos? Que fatores objetivos interferem com maior ou menor 

intensidade na circulação do conhecimento durante o momento da alfabetização? Que 

conhecimentos estão sendo, de fato, mobilizados durante o ensino em alfabetização?  

Considerei que era possível uma abordagem dessa natureza com referência nas 

manifestações do professor alfabetizador, buscando nas dimensões do ensino – das intenções 

e concepções ao planejamento das ações pedagógicas e a efetiva realização das ações – pois 

não pretendia focalizar as dimensões da aprendizagem, conteúdos curriculares e outros 

conteúdos aprendidos pelos alunos. Nessa direção, identifiquei a possibilidade de construir 

um instrumento que me permitisse levantar dados sobre um número maior de professores do 

que seria possível por meio das observações diretas. 

A elaboração desse instrumento foi precedida por um estudo exploratório junto a 

duas professoras alfabetizadoras, ao longo do primeiro semestre de 2007 em duas classes de 

1.º ano do ensino fundamental de duas escolas públicas: uma localizada na zona oeste da 

cidade de São Paulo e outra no Embu, município próximo da mesma região. Embora esse 

estudo tenha sido apenas preparatório para a realização da pesquisa, foi fundamental para as 

reflexões que orientavam a análise como um todo.  

No acompanhamento da ação das professoras em sala de aula, em princípio, tudo 

me parecia importante de ser observado, registrado e analisado, desde os conteúdos mais 

formais, presentes nas propostas pedagógicas das escolas, até os aspectos mais sutis das 

relações que esses professores estabeleciam com seus alunos. O contato com a complexidade 

da sala de aula foi uma experiência rica, principalmente no meu caso que, depois de ter sido 

alfabetizada, ainda não tinha entrado numa sala de alfabetização. Fui para a sala de aula com 

as mais diversas expectativas. Identificaria ainda que inconfesso, o uso da cartilha? 

Descobriria que os professores observados tinham como principal referência para o ensino os 

seus próprios professores alfabetizadores? Seus conhecimentos teriam como principal fonte as 

diversas formações oferecidas aos professores alfabetizadores, nas gestões públicas? Seus 
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conhecimentos seguiriam orientações da legislação educacional atual, Lei de Diretrizes e 

Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais? Seriam conhecimentos gerados dentro de espaços 

de formação internos à escola? Seriam conhecimentos gerados pela cultura escolar, 

reproduzindo práticas consideradas tradicionais e ultrapassadas pelo discurso pedagógico 

dominante nos dias atuais? 

Buscava, no campo, informações que me permitissem problematizar as relações 

entre conhecimento e alfabetização escolar com o propósito de orientar a construção de um 

instrumento de pesquisa por meio do qual pudesse abranger o conjunto das reflexões sobre o 

trabalho do professor alfabetizador. 

Apesar das dificuldades iniciais em vista da complexidade de questões envolvidas 

no processo alfabetizador, aos poucos fui delineando um eixo orientador para as minhas 

observações em campo, que pudesse servir de base para a construção de um instrumento de 

investigação. Para isso, elaborei um roteiro que me ajudou definir o foco em torno das 

questões relevantes para a construção do instrumento: os conteúdos escolares que o professor 

alfabetizador manifesta mobilizar para ensinar os seus alunos, ou seja, aquilo que seleciona, 

prioriza, mobiliza e manifesta para realizar a alfabetização.  

Algumas questões foram definidas para orientar essas observações: os professores 

alfabetizadores estavam realmente iniciando os seus alunos na cultura letrada ou esses alunos 

já traziam conhecimentos prévios (pré-requisitos) da família e de educação infantil? Os 

conhecimentos mobilizados pelos professores pressupunham esses pré-requisitos? Eram 

conhecimentos sobre como iniciar todos na cultura letrada e/ou conhecimentos sobre como 

continuar a alfabetização de alguns – os que já vinham pré-alfabetizados? Os professores 

mobilizavam conhecimentos para alfabetizar os alunos que não tinham tido nenhum tipo de 

pré-alfabetização? Que conhecimentos eram mobilizados para esse fim? Os professores 

priorizavam os códigos da leitura e/ou da escrita ou o seu uso? Que outros conhecimentos 

eram ensinados pelos professores alfabetizadores? Os professores priorizam o processo de 

socialização dos seus alunos na direção da inculcação de regras, 

escolarização/institucionalização, civilização dos alunos alfabetizandos? Os conhecimentos 

mobilizados durante a alfabetização teriam relações com a proposta do Ministério da 

Educação, com a legislação educacional, com os cursos de formação continuada, inicial e em 

serviço, com práticas sedimentadas na cultura escolar, com a proposta pedagógica da escola, 

com pastas de atividades à disposição de professores? Que concepções de conhecimento, de 

educação, de aluno, estariam presentes nesses conhecimentos? Que concepções de 

alfabetização e de alfabetizador estariam presentes nesses conhecimentos? Esses 
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conhecimentos refletiriam um processo de autonomização e emancipação dos professores 

alfabetizadores ou uma reedição da idéia de professor alfabetizador como responsável pela 

execução das mais modernas descobertas científicas em alfabetização? 

Ao observar as aulas das professoras foi inevitável que eu analisasse as informações 

que levantava, mas foi necessário limitar tal análise aos aspectos que me permitiriam construir 

indicadores de elementos que compõem uma alfabetizadora e a indicadores de elementos que 

compõem conhecimentos mobilizados por professores para alfabetizar. 

Além do desafio de estabelecer limites para a análise das informações no estudo 

exploratório, outros desafios acompanharam esse momento da pesquisa. Um foi o de, ao 

focalizar os conteúdos curriculares, não perder de vista que o meu plano de trabalho era o 

ensino, pois em certos momentos era inevitável desviar o olhar para apropriação que os alunos 

faziam desses conhecimentos, e, portanto, para a aprendizagem. Outro foi o de não esquecer 

que a minha pesquisa estava voltada para os conhecimentos que o professor alfabetizador 

ensina para os seus alunos e não os conhecimentos pedagógicos que ele possui para ensinar os 

seus alunos. 

Um terceiro desafio vivido nesse processo de aproximação com a ação dos 

professores alfabetizadores, foi a relação de comunicação com as professoras acompanhadas, 

pois, embora já tivesse experimentado os conflitos relativos à essa relação em pesquisas 

anteriores, ainda não tinha tido a oportunidade de penetrar por um tempo prolongado a 

intimidade na sala de aula. Ao penetrar no interior da sala de aula, não poderia ignorar os 

riscos de possíveis distorções próprias a relação de pesquisa. Tal como afirma Bourdieu 

(1997, p.694): 

 
Ainda que a relação de pesquisa se distinga da maioria das trocas da 
existência comum, já que tem por fim o mero conhecimento, continua, 
apesar de tudo, uma relação social que exerce efeitos (variáveis segundo 
parâmetros que a podem afetar) sobre os resultados obtidos. Sem dúvida a 
interrogação científica exclui por definição a intenção de exercer qualquer 
forma de violência simbólica capaz de afetar as respostas; acontece, 
entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar somente na boa vontade, 
porque todo tipo de distorções estão inscritas na própria estrutura da relação 
de pesquisa, Estas distorções devem ser reconhecidas e dominadas; e isso na 
própria realização de uma prática que pode ser refletida e metódica, sem ser 
a  aplicação de um método ou a colocação em prática de uma reflexão 
teórica. 

 

Considero que foi possível evitar, no caso das duas professoras acompanhadas, 

efeitos danosos de uma possível dissimetria social que, segundo Bourdieu (1997, p.695), 

tende a reforçar a dissimetria que muitas vezes se estabelece entre pesquisado e pesquisador, 
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ainda que este não deseje, pelo fato de ocupar, em muitos casos, uma “posição superior ao 

pesquisado na hierarquia das diferentes espécies de capitais, especialmente do capital 

cultural”. Embora eu ocupasse o lugar do pesquisador na sala de aula, o fato de não haver 

diferenças de classe social entre eu e as professoras e o fato de reafirmar que a minha intenção 

não era a de julgar o seu trabalho sim observar os desafios vividos na alfabetização escolar 

pública de hoje, contribuiu, provavelmente de forma decisiva para que as professoras 

ignorassem a minha presença e procedessem com bastante naturalidade – inclusive utilizando 

termos e expressões com seus alunos que certamente não usariam na presença de pessoas com 

quem não se sentissem suficientemente à vontade. 

Porém, foi inevitável que eu estabelecesse uma relação de comunicação bastante 

diferenciada com cada uma dessas professoras, pois uma delas eu conhecia há muitos anos, 

enquanto a outra estava conhecendo naquele momento, o que, creio, influenciou o tipo de 

informações que obtive nos dois casos. 

A primeira, que chamei de Vitória, foi selecionada para o estudo exploratório 

justamente por saber de seu compromisso e de seu trabalho bem sucedido na alfabetização. 

Assim, foi bastante prazeroso o período em que permanecia em sua aula, sentia-me à vontade 

para tirar todas as minhas dúvidas nos intervalos e não tive dificuldades em perguntar sobre 

sua visão da educação escolar nos mais variados assuntos: gestão, poder público local, 

orientações das práticas, sobre a ação dos coordenadores do projeto implementado na escola 

da qual ela fazia parte. Pude perceber tanto seu empenho no trabalho escolar quanto as 

dificuldades que tinha, já que ela não demonstrava interesse algum em ocultá- las de mim, ao 

contrário, costumava compartilhá- las não apenas comigo, como com a equipe escolar durante 

as reuniões pedagógicas. 

No caso da outra professora, que chamei de Heloisa, as condições em que 

estabelecemos uma relação de comunicação foram bem diferentes. Enquanto cheguei à escola 

em que Vitória trabalhava por auxílio dela própria, e somente depois conversei com a diretora 

e com as coordenadoras pedagógicas, na escola em que Heloisa trabalhava, primeiramente me 

apresentei para a coordenadora pedagógica, expliquei objetivos da pesquisa e solicitei que me 

sugerisse a professora com mais dificuldades. A coordenadora me indicou Heloisa, por 

considerar que ela obedecia aos critérios esperados: ignorava sugestões e orientações, não 

discutia seu trabalho nas reuniões pedagógicas, não explicitava suas dificuldades, “fazendo 

tudo ao seu modo”, com prejuízo do aprendizado dos alunos. 

A atuação de Vitória, que já tinha cerca de cinqüenta anos de idade e muitos anos 

de trabalho com o Ensino Fundamental, como diretora de escola e como professora 
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alfabetizadora, contrastava com a atuação de Heloísa, que estava concluindo o seu curso de 

Pedagogia – não apenas pela experiência adquirida, mas pelo compromisso com a 

aprendizagem dos seus alunos. Fazendo as analogias possíveis, procurava apreender a 

organização das diferentes práticas que observava. 

Na busca de aprofundar as minhas reflexões sobre as ações alfabetizadoras com 

vistas à construção do instrumento de investigação, optei por tomar como referência as 

orientações presentes no documento da proposta para alfabetização da Secretaria do Estado da 

Educação de Minas Gerais elaborada pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(CEALE), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, o qual 

considerei que trazia informações pertinentes para dialogar com as práticas. Tal opção se 

deveu ao fato de que tais orientações foram construídas em parceria com professores da rede 

pública e ao fato de terem como pressuposto a diversidade metodológica e a necessidade de 

dialogar com as práticas escolares e pedagógicas construídas historicamente. Desse modo, 

entendo que tais orientações diferem substancialmente de orientações presentes em propostas 

de alfabetização que vêm contribuindo para a construção da hegemonia do construtivismo no 

Brasil nas últimas décadas, entre as quais se destaca o documento do Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (PROFA). 

O PROFA, desenvolvido pelo Ministério da Educação desde 2001, retomou os 

pressupostos da proposta anterior da Secretaria do Ensino Fundamental do MEC, relativos ao 

“Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado: alfabetização”, sob as mesmas 

bases do projeto “Parâmetros em Ação” criado em 1999, como resultado da tentativa da 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 1.º e 2.º Ciclos, de 1997. 

(Minas Gerais, 2003; Brasil, 2001, 1999 e 1998). 

Entendo que os pressupostos das propostas do MEC durante esse período, 

estiveram voltados à tentativa de incorporar os referenciais construtivistas às práticas dos 

professores alfabetizadores, conduzindo a uma desqualificação das práticas tradicionais 

presentes na escola e não deixando espaço para a discussão e a construção de alternativas por 

parte dos professores que não estivessem de acordo com tais pressupostos.  

Deve-se ter em conta que esses referenciais decorreram de uma determinada 

interpretação das orientações curriculares presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), gerando os PCN, que assumiram um caráter definidor dos conteúdos e 

concepções, embora tivessem sido indicados pelo Conselho Nacional de Educação apenas 

como orientação curricular, tal como indicam Moreira, Lopes e Macedo (1998). Desse modo, 

os PCN tiveram, nas últimas décadas, uma influência direta sobre propostas curriculares de 
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estados e municípios, projetos de escola, livros didáticos e processos de avaliação nacional 

como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Nessa linha de considerações, é possível observar que, além do PROFA, vêm 

contribuindo para esse processo de construção da hegemonia do construtivismo outras 

propostas de formação docente que vêm utilizando a mesma abordagem e os mesmos 

referenciais, tais como as produzidos pela rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, 

como o “Programa Ler e Escrever – prioridade na Escola Municipal”, de 2006 e os projetos 

“Toda Força ao 1.º Ano” (TOF) e “Projeto Intensivo no Ciclo I” (PIC). O documento 

“Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino 

Fundamental: Ciclo I” voltado a rede do município de São Paulo, acompanha as mesmas 

indicações presentes nos PCN. (São Paulo, 2006, 2007) 

No entanto, a partir de 2003, o MEC, por meio da Secretaria de Educ ação Básica 

(SEB), da Secretaria de Educação Superior (SESu) e da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED), modificou suas orientações, optando por não se pautar por referenciais puramente 

construtivistas. 

Nessa direção, o MEC vem buscando, em convênio com Universidades de vários 

estados brasileiros, articular um Sistema Nacional de Formação de Professores a partir de 

programas nas áreas de formação inicial e de formação continuada, cujas diretrizes indicam a 

necessidade de “considerar o professor como sujeito da ação pedagógica, valorizando suas 

experiências pessoais, o conhecimento teórico e os saberes da prática” e a necessidade de 

considerar que “os saberes não sejam apresentados ao professor como uma realidade exterior 

à sua própria prática”. O destaque vai para o convênio com a Universidade Federal de Minas 

Gerais, com o qual foi produzido o documento “Pró-Letramento – alfabetização e linguagem 

– fascículo 1: Capacidades lingüísticas: alfabetização e letramento”, do Programa de 

Formação Continuada de professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Esse 

documento retoma os mesmos pressupostos da proposta do CEALE, de 2003, mantendo 

conceitos de seu projeto de formação, mas há de se considerar que no seu conjunto, a série de 

sete fascículos também dialoga com aspectos das discussões trazidas pelos referenciais 

construtivistas, incorporados às discussões propostas pelas universidades participantes do 

“Pró-Letramento”: Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Campinas e Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. (Brasil, 2007) 

Entendo que as mudanças observadas na última década nas orientações do MEC 

são resultados dos efeitos danosos que a hegemonia do construtivismo vêm tendo nas últimas 
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décadas para os processos de alfabetização escolar; entretanto, na direção indicada na 

proposta pedagógica do CEALE, a tendência que se observa não é desqualificar e descartar o 

construtivismo como anacrônico e ultraprassado, mas incorporá- lo no debate entre as diversas 

práticas presentes na escola.  

O contato com o material do CEALE contribuiu para que, ao longo das observações 

das aulas das professoras alfabetizadoras, eu pudesse delinear aspectos das dimensões 

envolvidas no processo de alfabetização, que até então me pareciam bastante abstratos. 

Nesse processo de aproximação com o universo da alfabetização escolar, também 

foi fundamental o contato com a revisão bibliográfica sobre a temática da alfabetização, pois 

me permitiu situar a abrangência do problema, identificando contradições que têm 

acompanhado a trajetória da alfabetização no contexto escolar desde suas origens. À medida 

que analisava os discursos acadêmicos produzidos a partir da aproximação com o contexto da 

alfabetização pela via do estudo exploratório, ia sendo possível uma aproximação rumo à 

complexidade do ensino em alfabetização para além das manifestações observáveis. 

Com esse propósito, busquei uma alternativa metodológica que me possibilitasse 

tanto considerar um universo maior de escolas e professoras a serem pesquisadas quanto 

preservasse, na medida do possível, alguma relação com o contexto escolar e, mais ainda, me 

permitisse uma abordagem cultural sobre a alfabetização escolar. 

Considerando com Pérez Gómez (2000, p.103) que tomar a “complexidade real dos 

fenômenos educativos como fenômenos sociais” envolve necessariamente penetrar “no 

mundo conceitual dos indivíduos e as redes de significados compartilhados por grupos, 

comunidades e culturas” planejei uma investigação que tomasse aspectos das manifestações 

de professoras alfabetizadoras sobre a sua ação pedagógica e também sobre os sentidos e 

valores que a motivam, na busca de chegar aos significados dos conhecimentos que mediam o 

trabalho dessas profissionais. 

Sendo o material empírico dessa pesquisa o que se pode considerar como um 

conjunto de manifestações dos professores alfabetizadores, compreendo que este não pode ser 

tratado como “espelho da realidade” desses professores ou das escolas em que trabalham. 

Como mostra Gimeno Sacristán, o ensino não se reduz ao que os programas oficiais ou ao que 

os próprios professores dizem que querem transmitir, pois há diferenças significativas entre o 

que dizem aos professores que devem ensinar, aquilo que eles próprios dizem que ensinam e 

aquilo que os alunos realmente aprendem. Para ele, esses “três espelhos” trazem algo sobre a 

realidade, sendo que “algumas imagens são mais fictícias do que outras”. Assim: 
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O resultado que obtenhamos das duas primeiras imagens – que se diz que se 
ensina – forma o currículo manifesto. Mas a experiência do aluno/a nem se 
reduz, nem se ajusta, à soma das duas versões. Ao lado do currículo que se 
diz estar desenvolvendo, expressando ideais e intenções, existe outro que 
funciona subterraneamente, que se denomina oculto. Na experiência prática 
que os aluno/as têm se misturam ou interagem ambos; é nessa experiência 
que encontraremos o currículo real. (Gimeno Sacristán, 2000b, p.131-132) 

 

Com base nas reflexões e análises desenvolvidas durante o estudo exploratório, 

planejei um instrumento que me permitisse não somente refletir sobre os possíveis 

conhecimentos mobilizados nas salas de alfabetização, mas que também que permitisse 

levantar dados sobre fatores que poderiam estar interferindo em maior ou menor grau no 

processo de constituição/mobilização desses conhecimentos durante o processo de 

alfabetização.  

Apesar das dúvidas constantes sobre as possibilidades de apreender, pelo 

questionário, as nuances necessárias para reconstituir o caleidoscópio das práticas 

pedagógicas escolares por meio de um instrumento de pesquisa, optei por esse caminho 

metodológico, na busca de obter informações junto a um número maior de professores do que 

seria possível por meio de observação direta e/ou entrevistas. 

 

 

3.3.2 A construção do instrumento de pesquisa: em busca de uma perspectiva de análise 

relacional 

 

A construção do instrumento para a investigação foi orientada pela busca de situar 

os conhecimentos manifestos pelas professoras como sendo mobilizados durante o processo 

de alfabetização no contexto das relações de poder e da lógica da distinção que opera nas 

instituições sociais, entre as quais se encontra a escola.  

No texto Vendo de forma relacional: classe e cultura na sociologia do 

conhecimento de Apple e Weiss (1986), no qual os autores discutem a tradição dominante de 

pesquisas excessivamente psicológicas no campo educacional, encontrei elementos 

importantes para construir uma análise que não isolasse minhas reflexões sobre universo da 

sala de aula e professor alfabetizador.  

Apple e Weiss alertam para a fragilidade presente nas pesquisas inseridas nessa 

tradição. Tal fragilidade é atribuída por eles ao fato de serem marcadas por uma visão 

individualística, ignorando a realidade política e econômica das escolas e também por sua 
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“ênfase positivista e a dependência excessiva em enfoques estatísticos”, o que levaria a uma 

“completa ingenuidade sobre o próprio processo da educação, sobre a dinâmica interna da 

instituição”.  Além disso, os autores apontam a tendência dessas pesquisas para a ausência de 

teoria, dificultando ou impossibilitando o estabelecimento de relações entre a dinâmica 

interna da escola com o contexto político, e ideológico mais amplo. Em pesquisas dessa 

natureza, “as escolas [repousariam] isoladas da sociedade estruturalmente desigual (e dos 

conflitos que isto engendra) da qual elas são parte” (Apple e Weiss, 1986, p.19). 

Orientada por essa perspectiva, procurei construir um questionário que me 

permitisse ir além de dados isolados sobre escolas e professores e que não me limitasse, 

portanto, a uma visão isolada do conhecimento do professor, a um simples produto de 

inferências meramente formais de minhas percepções de pesquisadora, levando-me a 

conclusões pouco compreensivas do binômio verdadeiro falso. 

Tinha em mente, durante o processo de construção do instrumento, chegar a uma 

ferramenta que me pemitisse discutir os conhecimentos manifestos pelos professores não 

como uma categoria genérica, mas como “parte de um quadro mais amplo de valores e 

instituições”, tal como entendem Apple e Weiss. 

De acordo com Pérez Gómez, questionários são tradicionalmente vinculados à 

tradição positivista de coleta de dados, formulados para serem “neutros”, com questões 

objetivas e descontextualizadas culturalmente. O controle da informação aparece como 

sinônimo de qualidade, pois é base para o processo de comparação, verificação ou refutação 

da hipótese.  Desse modo, o enfoque tende a identificar nos fenômenos os aspectos que estes 

têm em comum, “os processos convergentes”, as “propriedades dos fenômenos que se 

repetem em diferentes situações e contextos” buscando meios de derivá-los em 

“generalizações transferíveis” (Pérez Gómez, 2000, p.107). 

Não pretendia excluir do instrumento a possibilidade da identificação de padrões 

comuns nas respostas, mas entendia que estes não poderiam ser tratadas como se 

constituíssem a realidade da escola pública, dos professores alfabetizadores ou da 

alfabetização escolar. Não poderia conceber a construção de um instrumento que não 

permitisse uma análise interpretativa, pois, como afirma Pérez Gómez (2000, p.104) : 

 
...fenômenos educativos existem, sobretudo, na mente das pessoas e na 
cultura dos grupos que interagem na sociedade ou na aula, e não podem ser 
compreendidos a menos que entendamos os valores e as idéias dos que nela 
participam. Ainda que possamos encontrar pontos comuns, elementos 
convergentes, aspectos que se repetem, as generalizações que forem 
extraídas de sua compreensão não podem ser aplicadas mecanicamente nem 
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ao conhecimento nem à previsão e controle de outras realidades educativas, 
outras aulas ou outras experiências. 

 

Tornou-se um desafio construir um instrumento que permitisse uma aproximação 

com manifestações culturais passíveis de serem identificadas e compartilhadas na medida em 

que correspondessem a representações conhecidas, que circulam dispersas nas falas sobre a 

educação, a alfabetização escolar e os professores alfabetizadores, marcadas em textos de 

diversos gêneros: acadêmicos, formativos, informativos, etc. e nos contextos sobre/da escola e 

sala de aula. O esforço que empreendi foi o de tentar estabelecer as conexões necessárias 

entre minhas percepções de pesquisadora e a realidade investigada. 

Na busca de contornar as limitações decorrentes do uso de um questionário para 

coleta de informações, planejei relações multidimensionais entre os percursos social e 

profissional dos professores alfabetizadores e suas visões de mundo. Porém, isso não substitui 

o acompanhamento in loco das práticas de alfabetização e a realização de entrevistas, que 

possibilitariam uma outra forma de aproximação com a realidade observada, nem minimizou 

a sensação de insuficiência inevitável em uma investigação dessa natureza. Foi preciso muitas 

vezes lembrar as questões que me motivaram a elaborar esse instrumento: a busca por 

informações junto a um número maior de professores que me permitissem explorar a imensa 

diversidade de questões que buscava relacionar na análise proposta. 

A amplitude e diversidade das informações que foram planejadas para o 

instrumento, entretanto, fizeram com que eu descartasse a possibilidade de um tratamento 

estatístico dos dados levantados, já que ficou claro que não seria possível uma análise a partir 

de uma seqüência de resultados encontrados. Observou-se, assim, a dificuldade de utilização 

desse instrumento para pesquisas em larga escala (tipo survey), visto que foi estruturado com 

vistas a produzir pistas para uma aproximação rumo aos depoimentos dos professores 

alfabetizadores sobre a alfabetização. 

Com essas preocupações, tendo como referência a busca de empreender uma 

análise relacional afirmada por Apple e Weiss (1986) procurei construir agrupamentos que 

orientassem a organização das informações coletas possibilitando estabelecer as relações 

relevantes para a análise proposta. 

No primeiro agrupamento, organizei questões que permitissem identificar e 

descrever os conhecimentos que os professores consideram mobilizar durante o ensino, de 

modo a obter informações sobre o trabalho pedagógico do professor alfabetizador, do 

planejamento de ensino às atividades desenvolvidas dentro do conjunto das práticas da escola 
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em que trabalha.  

Planejei dois agrupamentos gerais de questões. No primeiro agrupamento, coletaria 

dados que me permitissem identificar e a descrever o que considerava nuclear, ou seja, os 

conhecimentos manifestos pelos professores para o ensino em alfabetização. Precisaria obter 

pistas que possibilitassem identificar e descrever, ainda que parcialmente, a ação pedagógica e 

o conhecimento que diziam mobilizar para esta ação. Nesse grupo inseri questões voltadas aos 

conteúdos e aos modos pelos quais o professor alfabetizador trabalha – que permitissem 

levantar informações sobre o durante (aula propriamente dita) o antes e o depois 

(planejamento/avaliação/replanejamento) do ensino. 

Como não queria restringir minha investigação à descrição desse conhecimento e 

sim analisá- lo em relação a outros fatores sociais, numa segunda etapa, procurei agrupar esses 

fatores no que chamei de dimensões de análise. 

A primeira dimensão, que chamei de grupo social ao qual o professor alfabetizador 

pertence, referiu-se às questões que dizem respeito aos dados pessoais desse professor, as 

oportunidades que teve e/ou tem, ou não, a partir desse pertencimento; ao seu percurso 

cultural familiar, incluindo hábitos, costumes, gostos, hobbies, outras profissões e aptidões. 

Essa dimensão envolveu as instituições as quais o professor esteve e/ou ainda estava 

vinculado ou tinha acesso (família, escola, clube, associação de moradores, biblioteca, partido 

político, igreja, etc.), posição que ocupava na rede de relações de poder presentes no espaço 

social, tal como compreende Bourdieu (2000). Busquei com essa dimensão refletir sobre as 

relações entre os conhecimentos que o professor manifesta mobilizar e suas condições de 

vida, tentando evitar abstrações que encerram todos os professores alfabetizadores à condição 

de proletário, dominado, sem buscar as nuances que compõem esse cenário. 

A segunda dimensão planejada para compor o instrumento foi a que chamei de 

valores e princípios do professor alfabetizador, envolvendo as questões às suas opções e 

concepções pedagógicas – buscando indícios sobre posicionamentos do professor 

alfabetizador diante de situações concretas que lhe foram apresentadas pelas questões 

elaboradas. Busquei, com essas perguntas, um caminho de aproximação com as ações, idéias, 

atitudes, valores, significados, formas de proceder, conceber e desenvolver o trabalho 

educativo, o ensino na alfabetização e o trabalho do profissional da alfabetização escolar. 

A terceira dimensão planejada foi a que chamei de condições de trabalho e de 

formação do professor alfabetizador. Essa dimensão envolveu questões sobre as formações: 

inicial, continuada e em serviço, as quais o professor alfabetizador teria tido acesso e questões 

sobre as condições concretas para o ensino na escola tais como: materiais pedagógicos, 
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questões relacionadas ao espaço e ao tempo escolar; à gestão escolar; à escola; ao seu alunado 

e àquelas que em geral aparecem relacionados às práticas escolares. Também envolveu 

questões sobre ações do poder público – Secretaria de Educação, de órgãos intermediários 

(Coordenadorias de Ensino, etc.) – e dos responsáveis pelas formações continuadas oferecidas 

aos professores alfabetizadores. Busquei, com essa dimensão, não perder de vista os 

condicionantes do trabalho do professor alfabetizador, lembrando, com as reflexões de 

Gimeno Sacristán, que esta atuação pode ser em grande medida limitada, mas também pode 

ser fortalecida por essas condições. 

O instrumento ficou definido em torno de 96 questões organizadas de forma às 

vezes complementares, às vezes opostas, a fim de observar possíveis concordâncias, 

discordâncias, contradições e discrepâncias nas informações indicadas nas respostas dos 

professores alfabetizadores participantes dessa pesquisa. 

Tais questões foram organizadas sob a forma de um questionário semi-estruturado, 

com variados tipos de perguntas: abertas, fechadas, de múltipla escolha e, principalmente, na 

sua grande maioria, de escala de valores e preenchimento de lacunas, mas deixando espaço 

para que o participante acrescentasse o que lhe fosse pertinente. 

O instrumento de pesquisa assim construído resultou numa ferramenta extensa e 

abrangente que tinha em vista permitir explorar as diferentes facetas dos professores 

alfabetizadores e de seu trabalho. Porém, durante a elaboração do instrumento, não tinha a 

noção do desafio que representaria a análise de questões obtidas com um instrumento dessa 

natureza. 

Buscando alternativas de análise, identifiquei que era possível confrontar os dados 

que levantei por meio do instrumento com informações oficiais que pudesse relacionar às 

respostas das professoras alfabetizadoras. Assim, na discussão do conjunto de questões que 

trata da dimensão que diz respeito ao grupo social ao qual o professor alfabetizador pertence, 

optei  por construir um quadro geral sobre as condições sociais e culturais das localidades em 

que residem e em que trabalham as professoras alfabetizadoras pesquisadas, levantando dados 

oficiais que tratam dessa descrição em materiais publicados pela prefeitura de São Paulo. 

Organizando as informações levantadas, observei que eram insuficientes e pouco 

precisas para permitir uma análise que considerasse a posse dos tipos de capital (social, 

cultural, simbólico e econômico) ou da identificação do habitus, nos termos definidos por 

Bourdieu (1998, 2000), pelos professores alfabetizadores pesquisados. Dei-me conta de que 

só poderia fazer isso se houvessem mais fontes de informações pessoais e da realidade 

observada, que estabelecesse maior interface com suas biografias e trajetórias. 
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Porém, a partir da comparação entre os dados oficiais e as manifestações das 

professoras, foi possível traçar algumas relações, ainda que indiretas com essas categorias 

desenvolvidas por Bourdieu. Não foi possível identificação de um perfil social completo, mas 

foi possível fazer algumas reflexões a partir de informações que relacionam fatores como: 

salário, localização da residência e da escola em que trabalha, locais que 

freqüenta/freqüentava, etc., sobre as condições materiais objetivas enfrentadas pelos 

professores alfabetizadores pesquisados para a aquisição desses capitais, pensando nos 

indícios sobre os conhecimentos que mobilizava e nas limitações de sua relação com esses 

conhecimentos. 

No caso das dimensões que dizem respeito aos valores e princípios do professor 

alfabetizador e às condições de trabalho e de formação do professor alfabetizador foi 

necessário analisá-las em conjunto, na busca de uma investigação sobre conhecimentos de 

professores que considerasse a unidade do “objeto didático”, evitando reproduzir 

fragmentações historicamente criadas pelos discursos pedagógicos que buscam o controle o 

trabalho do professor.10 

Observei, portanto, a necessidade de outra fonte de informação que trouxesse 

indícios sobre os contextos escolares em que atuavam as professoras alfabetizadoras 

participantes dessa pesquisa. Identifiquei como alternativa possível dados que tratam dos 

indicadores escolares oficiais, publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Eduacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC). Busquei dados 

específicos a respeito da rede municipal de São Paulo e das escolas em que os professoras 

alfabetizadoras atuavam, por meio das informações disponibilizadas pela Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc) conhecida por “Prova Brasil”, cujos dados são produzidos 

pelas próprias secretarias de educação locais e repassados ao INEP/MEC que os organiza para 

sua divulgação e consulta pública.11 Foram utilizados indicadores produzidos pelas “Prova 

Brasil 2005” e “Prova Brasil 2007”. 

                                                                 
10 A referência ao termo “objeto didático” é uma apropriação da análise de Gimeno Sacristan (2000b, p.121) 
sobre a divisão das tarefas do ensino imposta ao professor; a discussão sobre o controle do conhecimento pelos 
discursos pedagógicos foi desenvolvida por Bernstein (1996). Citações de parte dessas análises desenvolvidas 
por esses autores se encontram no primeiro item desse capítulo. 
 
11 Essa consulta pode ser realizada pelo site do governo federal: http://www.inep.gov.br/, link “Prova Brasil”. Há 
a relação individual de todas as escolas participantes desse sistema de avaliação externa, de todos estados e 
municípios do país, com informações sobre os seguintes indicadores educacionais: índices de aprovação, 
reprovação e distorção idade-série, docentes com curso superior, média de hora-aula diária, médias das notas 
obtidas em Língua Portuguesa e Matemática pela totalidade dos estudantes participantes de 4.ª série/ano e 8.ª 
série/ano de cada escola, com a possibilidade de comparações entre esses indicadores particulares com os 
indicadores médios das redes municipal, estadual e federal. 



 96 

Para a apresentação das informações levantadas com o instrumento, a opção foi, no 

caso de perguntar abertas, indicar as respostas das professoras alfabetizadoras participantes 

em quadros que permitissem identificar o posicionamento e as manifestações de cada uma 

delas por meio de seus depoimentos, e no caso de perguntas fechadas, visualizar suas 

escolhas. Para isso, a estratégia encontrada foi a de relacionar cada professora alfabetizadora a 

códigos que identificassem no quadro de respostas às questões colocadas no instrumento e 

que ao mesmo tempo mostrasse sua vinculação a determinada escola. Assim, relacionei cada 

professora alfabetizadora participante a uma seqüência de “P”: P1, P2, P3, P4..., sendo que 

estes ganharam cores diferentes de fonte (vermelha, verde, azul ou turquesa, foram as cores 

escolhidas) para mostrar o condicionamento às escolas em que atuavam. Portanto, na 

descrição das informações pesquisadas as professoras alfabetizadoras posteriormente serão 

identificadas pelo “P” relacionado a cada uma das participantes. 

Por essa estratégia tornou-se possível observar indícios que mostraram se as 

professoras alfabetizadoras pesquisadas que atuavam em uma mesma escola tinham visões 

aproximadas ou não e observar variações em respostas de uma mesma professora. 

Essa possibilidade de acompanhar as respostas de cada participante às questões do 

instrumento mostrou a necessidade de certo distanciamento dos esquemas estatísticos para a 

tabulação dos dados, tal como a verificação de porcentagens de participantes que responderam 

de uma forma ou outra. A meu ver, isso produziria resultados que abstrairiam as nuances dos 

contextos que considerava importante de serem destacadas no relato do trabalho realizado 

nessa investigação. 

No entanto, a quantificação das respostas, foi realizada quando se mostrou 

necessária, ou seja, quando apontou indícios importantes para a análise dos dados obtidos ou 

quando auxiliaram para alguma descrição mais específica do problema que representava. 

Finalmente, compreendi que não era possível discutir cada questão apontada no 

instrumento isoladamente, pois poderia levar a uma fragmentação da descrição, 

comprometendo a análise das informações levantadas. Assim, para o processo de descrição e 

a análise dos dados obtidos houve a reordenação das respostas encontradas em torno dos 

problemas que apontavam. Portanto, as questões do instrumento foram analisadas em blocos e 

não isoladamente. 

Considerando esse quadro de condições, passo descrever e discutir as informações 

produzidas por essa pesquisa no capítulo seguinte desta tese. 

 



 97 

CAPÍTULO IV 

COMPREENDENDO OS CONHECIMENTOS MANIFESTOS PELAS 

PROFESSORAS ALFABETIZADORAS 

 

Tal como foi mencionado no capítulo anterior, as informações obtidas com uso do 

instrumento foram organizadas para serem visualizadas por meio de quadros formados a partir 

um conjunto de questões selecionadas pelo problema que apontavam, independentemente da 

dimensão ou lugar a que pertenciam dentro da organização proposta no instrumento. Para essa 

seleção o que importou foi a relação que as questões apresentavam entre si, fosse de 

complementaridade ou oposição. 

As informações foram colhidas no final do 2º semestre de 2007, e participaram 

dessa pesquisa 11 professoras alfabetizadoras que trabalhavam em quatro escolas municipais 

localizadas em diferentes regiões da capital paulista, cada uma atuando em uma classe de 1º. 

ano do Ciclo I. Em razão das condições em que se deu a coleta de informações (período de 

encerramento de semestre) foi necessário chegar às professoras alfabetizadoras por indicação 

de coordenadoras pedagógicas e de secretária de escola e aceitar que as professoras 

alfabetizadoras participassem dessa investigação pudessem ou não trabalhar na mesma escola. 

Tal como indicado nos quadros 4.1 e 4.2, as professoras alfabetizadoras consultadas 

foram relacionadas cada uma por um “P” (Professoras) que as identificou por suas idades, 

organizadas por ordem crescente e definidas por P1, P2, P3...P11, os quais, por sua vez foram 

marcados por quatro cores que correspondem às quatro escolas nas quais as professoras 

trabalhavam. 

 

Quadro 4.1 

As professoras alfabetizadoras consultadas e a localização das escolas em que atuavam em 2007 

Escolas/professoras alfabetizadoras consultadas Distrito de localização da escola ou da 
residência/Zona espacial da cidade 

Residência localizada próxima à escola? 

Escola A Rio Pequeno/Zona oeste   
P1 Jaguaré Sim 

P10 Não respondeu Não respondeu 
P11 Butantã Sim 

Escola B Perus/Zona norte   
P2 Perus Sim 
P3 Pirituba/Zona norte Não 
P4 Francisco Morato/SP  Não 
P5 Perus Sim 
P7 Perus Sim 

Escola C  Jaguaré/Zona oeste   
P6 Jaguaré Sim 

Escola D Grajaú/Zona sul  
P8 Guaianases/Zona leste Não 
P9 Santo Amaro/Zona Sul Não respondeu 
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A análise do quadro 4.1 mostra que entre as professoras consultadas, 6 (P1, P5, P6, 

P7, P11) trabalhavam em escolas municipais próximas às suas moradias e 3 (P2, P3, P8) 

precisavam se deslocar para tanto, sendo que P3 e P8 eram as que, supostamente, deveriam 

sofrer com as grandes distâncias que existiam entre suas casas e seus trabalhos. 

 

Quadro 4.2 

Conjunto de informações pessoais sobre as professoras alfabetizadoras consultadas 

“P” Naturalidade Idade, estado civil 
Se é provedora da família e com quantas 

pessoas mora na mesma casa Bairro de residência 
Distrito em que 

reside 

P1 SP 28, casada Não provedora; mora com marido e filho Parque Continental Jaguaré 
P2 SP 30, casada Provedora; mora com marido e 3 filhos Perus Perus 
P3 SP 30, solteira Não provedora; mora com mãe e 1 irmã Pirituba Pirituba 

P4 SP 35, casada Provedora; mora com marido e 1 filha Município de 
Francisco Morato 

Município 
Francisco Morato 

P5 SP 36, solteira Provedora; mora com mãe e 1 irmã Perus Perus 
P6 PR 38, casada Provedora; mora com marido e 2 filhas Jaguaré Jaguaré 
P7 SP 41, solteira Não provedora; mora com pai e mãe Perus Perus 
P8 BA 43, divorciada Provedora; mora com 3 filhos Vila São José Guaianases 
P9 PR 45, casada Não provedora; mora com marido e 2 filhos Jardim Bela Vista Santo Amaro 

P10 CE 55, casada Não provedora; mora com marido e 1 filho Não respondeu Não respondeu 
P11 SP 59, separada Provedora; mora só Jardim Bonfiglioli Butantã 

 

A análise das informações descritas e organizadas no quadro 4.2 aponta que 3 (P1, 

P2, P3) das 11 professoras consultadas tinham em 2007 idades entre 28 e 30 anos; 6 (P4, P5, 

P6, P7, P8, P9) tinham idades entre 35 e 45 anos e 2 (P10, P11) tinham idades entre 55 e 60 

anos. Nesse aspecto, eram, de modo geral, mulheres com bastante experiência de vida – sendo 

3 professoras solteiras e sem filhos, morando com os pais e 6 professoras casadas e com filhos 

e 2 professoras separadas e com filhos. 

Também, nota-se que todas as 11 professoras que participaram dessa pesquisa eram 

formadas em Pedagogia e haviam sido em 2007 titulares efetivas de uma classe alfabetização 

inicial de uma escola municipal. 

A análise dos dados do próximo quadro mostra que das 11 professoras consultadas, 

somente 4 (P1, P3, P5, P8) desempenhavam também outras funções ativas e remuneradas 

dentro do sistema escolar: dentro da mesma escola (P1), em escolas diferentes (P3, P5), ou 

dentro da mesma escola e em escola diferente (P8) – esta última professora fazia ainda 

artesanato para complementar sua renda familiar. 

Dentro desse quadro de “renda extra” – ainda que não se configure como tal, pois é 

uma de aposentadoria – destaca-se a professora P11, mais velha e a mais experiente no 

exercício da docência entre o grupo pesquisado – mas, não tão experiente como 

alfabetizadora, mas sim como profissional da educação, visto que antes de assumir uma classe 

de alfabetização havia se aposentado na função de diretora de escola. 
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Quadro 4.3 

Conjunto de informações profissionais relativas ao trabalho e à formação das professoras 

alfabetizadoras participantes 

“P” 

Ano de 
Graduação em 
Pedagogia e 

Local 

Anos de 
prática de 
magistério  

Anos de 
prática de 

alfabetização 

Carga horária de 
trabalho escolar 

Faixa de 
salário 
mensal 

Faixa de 
renda 

familiar 
Funções remuneradas 

P1 2002, PUC-SP 5 2 

5 horas-aulas de 
alfabetização; 5 horas-

aulas de trabalho 
coletivo; 30 horas 

semanais de jornada; 

5 12-16 
Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula e professora do Ciclo 

I em uma escola municipal 

P2 
1999, 

Faculdades 
Oswaldo Cruz 

15 4 

30 horas semanais de 
jornada; 20 horas 

semanais de 
alfabetização 

6 7-11 
Professora alfabetizadora de uma 

sala de aula em uma escola 
municipal 

P3 2005, PUC-SP 12 10 

40 horas semanas de 
alfazetização; 11 horas 
semanais cumprindo 

jornada 

5 7-11 
Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula e professora do Ciclo 

I em duas escolas municipais 

P4 2003, Uninove 16 10 
30 horas semanais de 

alfabetização 4 7-11 
Professora alfabetizadora de uma 

sala de aula em uma escola 
municipal 

P5 
2002, 

Faculdade 
Tereza Matin  

17 10 

30 horas semanais de 
alfabetização; 30 horas 
semanais cumprindo 

jornada 

7 12-16 

Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula e professora de 

Geografia Ciclo II em uma escola 
municipal; 

Professora de Geografia no ensino 
médio em uma escola estadual 

P6 
1998, 

Universidade 
de São Paulo 

18 7 
30 horas semanais de 

alfabetização; 40 horas 
cumprindo jornada 

9 7-11 

Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula e professora do Ciclo 

II e ensino supletivo em uma 
escola municipal 

P7 
1989, 

Faculdade 
Campos Salles 

22 10 
30 horas semanais de 

alfabetização 11 12-16 
Professora alfabetizadora de uma 

sala de aula em uma escola 
municipal 

P8 
2004, 

Faculdade 
Interlagos 

20 12 

40 horas semanais de 
alfabetização; 18 horas 
semanais cumprindo 

jornada 

5 2-6 

Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula e professora de 

Reforço Escolar em duas escolas 
municipais 

Produz artesanato 

P9 
2003, 

Faculdade 
Costa Braga 

15 5 
40 horas semanais de 

alfabetização 5 22-26 
Professora alfabetizadora de uma 

sala de aula em uma escola 
municipal 

P10 
Centro 

Universitário 
Fieo 

25 10 
30 horas semanais de 

alfabetização 11 22-26 
Professora alfabetizadora de uma 

sala de aula em uma escola 
municipal 

P11 1973, FMU 35 6 30 horas semanais de 
alfabetização 6 17-21 

Professora alfabetizadora de uma 
sala de aula em uma escola 

municipal; 
Diretora aposentada 

 

Segundo a análise das informações presentes no quadro 4.3, considerando o 

rendimento mensal da função de alfabetizadora, observa-se que 73% do grupo de 11 

professoras consultadas, isto é, 8 (P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8) ganhavam até 7 salários-

mínimos mensais em 2006 (cerca de R$2.500,00) como professoras efetivas de classes de 

alfabetização inicial; e o restante, 27% ou 3 (P6, P10, P11) afirmaram que ganhavam acima 

de 8 salários mínimos (R$2.880,00). 
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Se todas professoras alfabetizadoras possuem um contrato de trabalho efetivo, 

aparentemente as diferenças salariais apresentadas são justificadas pelas diferenças no regime 

de jornada de trabalho. Na rede escolar municipal de São de Paulo há quatro jornadas 

possíveis de serem cumpridas por todos os professores do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio: 

• Jornada Básica: 20 horas, sendo 18 horas/aula por semana e 2 de Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC); 

• Jornada Ampliada: 30 horas, sendo 25 horas/aula por semana e 5 de HTPC; 

• Jornada Especial Integral: 40 horas, sendo 25 horas/aula por semana e 15 de 

HTPC; 

• Jornada Especial: 40 horas fora da sala de aula em outras atividades. 

 

Das professoras alfabetizadoras consultadas, 4 (P3, P6, P8, P9) cumpriam uma 

jornada de 40 horas semanais em 2006, e outras 7 cumpriam 30 horas semanais de trabalho 

dentro da escola. 

Sobre a renda familiar média das professoras identificada no quadro 4.3, as 

informações levantadas mostraram que apenas 1 (P8) declarou que tinha renda entre 2 e 6 

salários mínimos – não por acaso a que trabalhava em outras funções na mesma escola em 

que era alfabetizadora e ainda produzia artesanato para vender, visto que era divorciada, com 

três filhos e provedora da família, com salário declarado de cerca R$2.100,00. Das outras 

professoras consultadas, 3 (P9, P10, P11) declararam que tinham renda familiar superior a 17 

a 26 salários mínimos (acima de R$6.120,00); 3 (P1, P5, P7) declararam que a renda familiar 

ficava entre 12 e 16 salários mínimos e outras 3 (P2, P3, P4, P6) declararam que tinham renda 

familiar entre 7 e 11 salários mínimos. 

Com a análise desses números conclui-se que todas as 11 professoras consultadas 

não possuíam naquela época uma renda familiar mensal que atingisse a dez mil reais em 2007 

(quando o salário mínimo era de R$360,00), sendo que com relação às professoras que 

possuíam maior renda, ou seja, 3 (P9, P10, P11), é possível supor que somente 2 (P9, P10), 

que eram casadas, tinham renda muito inferior ao marido; para a outra (P11) o que contava 

nessa soma era o salário de aposentada. 

Embora não tenha sido possível estabelecer comparações entre os valores 

apresentados nessa pesquisa e os valores de renda familiar média na cidade de São Paulo ou 

segundo suas localidades, tendo em vista que os dados oficiais do Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) a esse respeito ainda se referem ao ano Censo de 2000, quando 

o salário mínimo era de R$151,00, houve nessa investigação um esforço de buscar certa 

aproximação entre essas duas variáveis. 

Assim, considerando que o rendimento mensal médio no município paulista em 

2000 ficava em torno de R$1.500,00, nota-se que este era próximo ao salário declarado pela 

professora P4 (1440,00); pouco abaixo dos salários mensais recebidos que foram declarados 

pelas professoras P1, P2, P3, P5, P8, P9, P11 (entre R$2.100,0 e R$2.520,00) e em torno da 

metade dos salários declarados pelas professoras P6, P7 e P10 (entre R$3.220,00 e 

R$3.961,00). Nesse sentido, pode-se compreender que os salários dessas profissionais 

estavam dentro da faixa média de renda salarial da capital paulista. 

Analisando o rendimento familiar mensal de 2000 nos distritos das residências das 

professoras pesquisadas,12 nota-se que todas as professoras consultadas estariam socialmente 

posicionadas nos estratos médios da população, considerando seguinte variação de renda:  

• Em Santo Amaro (P9): pouco mais de 11% ganhavam até R$775,00; em torno de 

27% tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 62% 

ganhavam acima de 2.265,00; 

• No Butantã (P11): pouco mais de 15% ganhavam até R$775,00; em torno de 30% 

tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 55% 

ganhavam acima de 2.265,00; 

• No Jaguaré (P1, P6): pouco mais de 35% ganhavam até R$775,00; em torno de 

34% tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 31% 

ganhavam acima de 2.265,00; 

• Em Pirituba (P3): pouco mais de 35% ganhavam até R$775,00; em torno de 41% 

tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 24% 

ganhavam acima de 2.265,00; 

• Em Perus (P2, P5, P7): pouco mais de 54% ganhavam até R$775,00; em torno de 

39% tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 7% 

ganhavam acima de 2.265,00; 

• Em Guaianases (P8): pouco mais de 55% ganhavam até R$775,00; em torno de 

38% tinham rendimento familiar entre R$755,00 e R$2.265,00 e cerca de 7% 

ganhavam acima de 2265,00. 

                                                                 
12 Para essa referência reagrupei os valores por distritos, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo (2004). 
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No caso do Município de Francisco Morato (residência da professora P4), 

localizado na grande Região Metropolitana de São Paulo, a referência de renda possível foi a 

de rendimento mensal por chefe de família, de acordo com qual certa de 50% destes 

ganhavam até R$302,00; 38% ganhavam de R$302,00 a R$755,00 e cerca de somente 12% 

ganhavam acima de R$755,00. 

Para configurar melhor o condicionamento à origem socioeconômica foram 

buscadas a respeito da localização das residências das professoras consultadas e das escolas 

em que trabalhavam ajudam para um melhor entendimento nesse sentido. 

A meu ver, para compreender a importância da identificação da localização da 

residência e da escola em que trabalham as professoras alfabetizadoras consultadas foi 

necessário buscar aproximações com os possíveis contextos das redes de relações sociais 

partilhadas por essas professoras, por meio da identificação de informações como dados 

oficiais relativos às condições sociais, econômicas, educacionais e culturais dessas localidades 

do município de São Paulo. 

Entendo que essa referência pode ser importante na medida em que as localidades 

de moradia e trabalho são lugares de pertencimento social, pois representam espaços sociais 

onde circulam todo um universo de relações “mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e inter-reconhecimento ou, em outros termos de vinculação a um grupo”, a 

partir das quais são constituídas o que Bourdieu (1998, p.67) conceitua como redes sociais, 

nas quais o agente social se relaciona mutuamente com outros agentes, formando um sistema 

de relações baseadas em compromissos e reconhecimentos mútuos, compartilhando 

solidariamente os recursos pertencentes aos grupos de agentes sociais a que pertence. Assim, 

se constitui o capital social desses agentes. 

Esses recursos determinariam direta ou indiretamente os benefícios de um agente 

social individual pertencer a determinada rede de relações e a determinados grupos de agentes 

que fossem mais valorizados e legitimados socialmente, o que significaria maior circulação de 

capital de todos os tipos (social, cultural, simbólico e econômico), de forma mais intensa, com 

maior quantidade e melhor qualidade, possibilitando ao agente individual facilidades no 

acesso a esses capitais.13 

Nesse sentido, a quantidade e a qualidade dos capitais a que um agente social 

individual pode ter acesso depende da extensão das redes sociais e dos grupos de agentes aos 

                                                                 
13 Na discussão aqui proposta farei referência a categorias que já foram mencionadas em outros momentos dessa 
Tese, sem, no entanto, voltar a descrever tais categorias. Desenvolvi o estudo sobre a categoria capital cultural e 
os tipos de capital classificados por Bourdieu (1998) no capítulo I dessa Tese. No presente capítulo, suas 
considerações serão tomadas como pressupostos para minha análise. 
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quais pertencem, pois através de determinado capital pode-se ter acesso a outro. No caso 

específico aqui discutido, a constituição do capital social pode proporcionar acesso aos 

capitais econômicos, simbólicos e culturais, e no processo de acumulação desses capitais a 

extensão das redes sociais a que se está ligado vai sendo ampliada na mesma proporção do 

aumento do volume dos capitais a que se tem acesso. Seguindo essa linha de análise, 

Bourdieu desenvolve sua compreensão a respeito processo de reprodução social. 

A partir de um conjunto de dados estatísticos oficiais evidencia-se que grande parte 

da população que vive nas mais diferentes áreas da cidade de São Paulo convive com a 

precariedade de condições de infra-estrutura e com situação de privação em relação aos 

equipamentos públicos de toda ordem (saúde, saneamento, creche, escola, bibliotecas, etc.). 

Esse quadro de condições precárias, de modo geral, tende a ser descrito por 

indicadores negativos que representam as dificuldades da vida nessas localidades: baixa renda 

familiar média, baixos níveis de escolaridade, altos índices de desemprego e informalidade, 

baixo acesso aos serviços em geral. Por outro lado, nas localidades da cidade de São Paulo em 

que se concentram “melhores condições de vida”, ocorre a presença de melhores indicadores 

combinada com a oferta de equipamentos públicos, tal como mostram vários estudos que vêm 

sendo produzidos desde a última década, voltados à análise da relação entre a dinâmica 

socioeconômica e a dinâmica territorial da cidade de São Paulo. (Sposati, 2000) 

A menção a essas diferenças é importante porque a visualização de indicadores é 

uma forma de construir as referências ao contexto social. O que, dentro do plano dessa 

investigação, era uma condição para a análise relacional proposta. 

Também, ressaltar a data e localidades nessa pesquisa é bastante importante porque 

as informações disponíveis sobre as condições socioeconômicas estão bastante desatualizadas, 

e, mais ainda porque, nos últimos anos, um dos problemas que mais têm afetado os 

professores da rede municipal de ensino de São Paulo é a instabilidade das equipes escolares. 

A própria prefeitura reconhece esse problema, especialmente no que diz respeito 

aos chamados agentes dos serviços educacionais (merendeiras, seguranças, serviços gerais, 

etc.), mas apesar de haver grande déficit de funcionários nas escolas municipais estes não têm 

sido contratados pela Secretaria de Educação do Município de São Paulo (SMESP), que fala 

em terceirização dessas funções. 

Mais grave ainda, é que nas escolas localizadas nas regiões mais pobres da periferia 

do município de São Paulo, onde há pior infra-estrutura urbana e os piores indicadores de 

desenvolvimento social têm ocorrido uma alta taxa de remoção de professores.  
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Tabela 4.1 

Sumário de dados sobre as condições sociais nas áreas da cidade de São Paulo em que se localizam as 

escolas e as residências da professoras alfabetizadoras consultadas 

Localização da região Zona Norte Zona Oeste Zona Leste Zona Sul Fora de SP 

Subprefeitura
(a)

 Pirituba Perus Lapa Butantã Butantã Guaianases Santo 
Amaro 

Capela do 
Socorro  

Distritos administrativos
(b)

 Pirituba Perus Jaguaré 
Rio 

Pequeno Butantã Guaianases 
Santo 

Amaro Grajaú 
Francisco 
Morato 
(RMSP) 

Equipamentos de cultura, 

esporte e lazer
(c)   

Biblioteca 3 1 3 1 1 2 2 1 - 
Casa de cultura / Centro 
cultural 0 0 1 1 1 0 3 1 - 

Casa Histórica / Museu 0 0 0 3 3 0 0 0 - 
Teatro 0 0 1 0 0 0 1 0 - 
Clubes da cidade 2 0 2 2 2 0 3 0 - 
Clubes desportivos municipais 10 2 7 8 8 1 10 14 - 
Esquipamentos especiais para 
esporte (olímpico, etc.) 

0 0 0 0 0 0 0 1 - 

Quantidade de parques 4 1 1 4 4 0 1 0 - 
Centro Educacional Unificado 

(CEU)
(d)

 
2 1 2 1 1 1 0 3 - 

Indicadores educacionais
(e)   

Taxa de analfabetismo 4,63 6,87 2,42 4,42 4,42 7,72 1,92 6,81 - 
Taxa de evasão 0,87 0,66 0,30 1,20 1,20 1,18 1,23 0,76 - 
Indicadores de 

desenvolvimento social
(f)   

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 0,529 0,442 0,573 0,561 0,716 0,458 0,759 0,419 0,738 

Índice de Exclusão e Inclusão 
(IEX) 

0,318 -0,635 -0,338 -0,336 0,240 -0,747 0,356 -0,984 0,412 

Índice de Violência (IV) 0,600 0,559 0,487 0,380 0,763 0,393 0,664 0,189 - 

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. Sumário de dados. 2004. 
Notas: 
a) A administração do município de São Paulo é divida em 31 subprefeituras, sendo que cada uma compõe-se de um ou mais distritos 
dependendo do tamanho do território. Os dados selecionados dizem respeito à subprefeitura de Pirituba (3 distritos), Perus (2 distritos), Lapa 
(6 distritos) Butantã (5 distritos), Guaianases (2 distritos), Santo Amaro (3 distritos) e Capela do Socorro (3) por estes corresponderem aos 
distritos de Pirituba, Perus, Jaguaré, Rio Pequeno, Butantã, Guaianases, Santo Amaro e Grajaú, nos quais se localizam os bairros das escolas 
e das residências das professoras pesquisadoras; 

b) O território administrado pela PMSP está divido em 96 distritos nos quais são localizados os bairros e vilas; 
c) Faz-se referência aos equipamentos públicos que se encontram nas localidades (distritos) das subprefeituras aqui relacionadas; 
d) A menção ao CEUs deve-se à disponibilidade de seus equipamentos para atividades culturais, esportivas e educacionais da comunidade 
em que se insere. Suas instalações atendem EMEI, EMEF, EJA e educação profissional); apresentação de espetáculos teatrais, musicais, 
cinema, debates, nos seus auditórios e anfiteatros e possui quadras poliesportivas para a prática de diferentes esportes, além de piscinas para 
a prática da natação. Localiza-se em áreas em que a população vive em situação de risco social por conta de maior exclusão; 
e) Os indicadores educacionais correspondem ao universo dos distritos das subprefeituras relacionadas; 

f) Os indicadores de desenvolvimento social são ferramentas que sintetizam variáveis referentes às desigualdades sociais, econômicas, 
culturais e educacionais que atingem a população das cidades brasileiras. O IDH criado pela ONU foi adaptado pelo Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade - SP), compõe-se das taxas de:  mortalidade, alfabetização e rendimento de chefes de família, sendo que o índice 
próximo a (0) significa condições piores de desenvolvimento humano e o índice próximo a (1) significa condições melhores de 
desenvolvimento humano. (Seade, 2000) O IEX foi criado pelo projeto do Mapa da exclusão/inclusão social (Sposati, 2000) e agrupa 
diferentes variáveis para dimensionar os campos de: autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento e equidade, sendo que um índice 
próximo a (-1) significa situação de pior exclusão e o índice próximo a (+1) significa situação de melhor inclusão. O Índice de Violência (IV) 
foi criado pelo Atlas da exclusão social no Brasil (Pochmann e Amorim, 2003) baseado na taxa de homicídios, sendo que o índice próximo a 
(0) significa maior exposição a situações de violência e o índice próximo a (1) significa menor exposição a situações de violência. 

 

A análise dos dados da Tabela 4.1 aponta que nas localidades mais desassistidas 

pelo Poder Público, que sofrem com a falta de equipamentos públicos, ocorrem os piores 

indicadores de desenvolvimento social e maiores índices de analfabetismo, e, no sentido 
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oposto, os lugares em que há uma maior oferta de serviços públicos de cultura e lazer, os 

indicadores de desenvolvimento social e índice de analfabetismo são melhores. 

Na direção contrária à melhoria da oferta e atendimento de serviços públicos nas 

regiões em que há piores condições sociais, destaca-se que a análise de dados oficiais da 

SMESP, o índice de remoção de professores no conjunto da rede escolar em 2006 foi de 

18,15%, sendo que nas escolas de áreas com condições precárias como Capela do Socorro e 

Guaianases esse índice foi de 25,60% e 24,45%, respectivamente; já em locais com melhores 

condições como: Butantã e Santo Amaro foi de 15,56% e 16,16%, respectivamente. 

Essas condições sugerem que os altos números de remoção de professores da rede 

municipal de ensino de São Paulo reforçam o peso de se pertencer e trabalhar em escolas 

públicas cujos espaços sociais foram historicamente marcados pelas desigualdades, de modo 

que tanto alunos quanto professores ou outros agentes dessas escolas terminam tendo seu 

trabalho comprometido pelas más condições físicas dos equipamentos escolares e pela 

precariedade dos materiais disponíveis. 

Mais ainda, entende-se que a instabilidade da organização pedagógica afeta todo 

trabalho educativo e reflete na qualidade do ensino e do aprendizado na medida em que os 

alunos desses locais terminam tendo passar por vários professores de uma para outro e, às 

vezes, por vários professores num mesmo ano, o que traz sérias implicações para os processos 

educativos que deveriam ser desenvolvidos em prol de tornar esses ambientes mais seguros, 

com a realização de possíveis projetos pedagógicos, com o efetivo envolvimento das 

comunidades do entorno e das famílias dos alunos. 

Reconhece-se com Bourdieu que as condições materiais sustentam as dinâmicas de 

troca dos capitais social, simbólico, cultural e econômico, e vice-versa. Tal esquema de 

relações sociais tem implicações diretas e indiretas para produção e a reprodução social da 

cultura. Mais ainda, isso define as relações de poder que regulam o controle e a distribuição 

dos conhecimentos. (Bernstein, 1996) 

Considerando esses condicionamentos, a referência às condições socioeconômicas 

e culturais das localidades identificadas nessa pesquisa faz-se necessária na medida em que 

isso possibilita compreender os limites colocados aos processos de acumulação de capitais 

que foram constituídos ao longo das trajetórias sociais, culturais e educacionais de cada uma 

das professoras alfabetizadoras consultadas. 

A análise dos dados organizados a partir das informações sobre essas localidades 

(Tabela 4.1) e das informações mostradas nos quadros 4.1, 4.2 e 4.3 apontou que pelo menos 

uma das professoras (P8), que vivia no distrito de Guaianases e trabalhava no distrito de 
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Grajaú, ambas as localidades com os piores indicadores sociais, culturais e econômicos, o que 

pode confirmar o peso da origem social na continuidade de sua trajetória escolar e de 

formação superior, esta concluída somente em 2004 depois de pelo menos 17 anos de 

exercício da docência e 8 anos de atuação na alfabetização escolar; isso, também, pode 

confirmar sua necessidade de aumentar a renda familiar somando à sua jornada diária de 40 

horas semanais em uma escola a mais 18 horas de aulas de reforço em outra escola, além de 

produzir e vender artesanato para criar seus 3 filhos. 

Observa-se que em condições não tanto diferentes estavam as professoras P2, P5 e 

P7 que viviam e trabalhavam em 2006 no distrito de Perus o qual também possuía indicadores 

de desenvolvimento social e de renda familiar bastante negativos e, portanto, tal como P8, 

supõe-se que essas professoras enfrentassem condições desfavoráveis aos processos de 

acumulação de capital cultural. Talvez, a professora P3 estivesse incluída nessa lista, pois 

morava em Pirituba e trabalhava em Perus, além de ter declarado o salário mais baixo 

(R$1.440,00). 

Condições ruins parece que também enfrentava a professora P4, que morava em 

Francisco Morato, município da região metropolitana de São Paulo, sobre o qual faltaram 

muitos indicadores, mas a renda per capita de sua população, em 2000, era em tono de 

R$175,00. Esta professora tinha que viajar para trabalhar na mesma escola em que 

trabalhavam P2, P3, P5 e P7, em Perus. 

Por outro lado, supõe-se que condições um pouco melhores enfrentavam as 

professoras P1 e P6 que moravam no Jaguaré, um distrito com indicadores melhores que os 

citados anteriormente, com maior quantidade de equipamentos públicos para práticas de 

cultura, educação, esporte e lazer e que junto com o distrito de Santo Amaro possuía as 

menores percentagens de analfabetismo (2,42 para Jaguaré e 1,91 para Santo Amaro), muito 

abaixo dos outros distritos relacionados aos locais de residência (7,72 para Guaianases; 6,87 

para Perus; 4,63 para Pirituba, 4,42 para Butantã), e à localização das escolas em que as 

outras participantes dessa pesquisa trabalhavam (considerando os distritos ainda não citados: 

6,81 para Grajaú e 4,12 para Rio Pequeno). (Tabela 4.1) 

No sentido oposto das condições experimentadas pelas professoras P2, P3, P4, P5, 

P7, P8, observa-se que a professora P11, que havia declarado uma das três maiores rendas 

familiares entre as pesquisadas, vivia nos distritos de Butantã e trabalhava no distrito de Rio 

Pequeno em 2006, duas localidades com melhores indicadores sociais, culturais e 

econômicos, o que junto com as informações sobre a escolaridade de seus familiares (a única 

que informou que pai e mãe possuíam ensino médio, e que afirmou que a mãe e tios eram 



 107 

professores na justificativa da opção pelo magistério), pode confirmar sua origem um pouco 

mais privilegiada em relação ao conjunto das professoras participantes dessa pesquisa. 

Assim, não foi por acaso que essa professora destaca-se pela renda familiar, por 

uma trajetória profissional definida, tendo se aposentado na direção escolar, com cerca de 35 

anos de exercício de docência e decidido voltar a atuar (teria feito isso há 6 anos atrás, 

aparentemente, não por necessidade financeira). 

Com condições socioeconômicas mais favoráveis, destaca-se a professora P9, que 

em 2006 vivia no distrito de Santo Amaro, a análise das informações aponta que estaria entre 

os melhores indicadores de desenvolvimento social e de renda familiar entre todos os distritos 

relacionados nessa pesquisa. Porém, deve-se considerar que essa professora trabalhava no 

distrito de Grajaú, o qual estaria entre os piores indicadores de vida. A professora P10, que 

não respondeu essa questão, talvez também tivesse uma situação econômica mais favorável 

visto ter sido uma das duas professoras (junto com P9) que declararam a maior renda familiar 

entre todas as participantes dessa pesquisa (próxima a R$10.000,00). 

Os distritos com melhores indicadores de equipamentos públicos, de taxa de 

analfabetismo e de desenvolvimento social (Santo Amaro, Butantã, Jaguaré, Pirituba e Rio 

Pequeno), teoricamente, sustentariam condições mais favoráveis para os processos de 

acumulação de capital cultural. No sentido contrário, os distritos de com altas taxas de 

analfabetismo e piores indicadores de desenvolvimento social (Guaianases, Grajaú e Perus) 

teriam condições desfavoráveis à efetivação desses processos. 

Na análise desenvolvida por Bourdieu todo o conjunto de categorias definidas por 

ele (formação do habitus, acumulação capitais, poder simbólico, diferenças nas práticas 

culturais, etc.) se constituiu a partir da discussão das heranças transmitidas pela origem 

socioeconômica e, dentro dessa dimensão, destaca o papel da educação familiar e escolar. 

Nesse aspecto, evidencia a importância dos estudos sobre os itinerários escolares 

institucionalizados (do ensino de nível infantil em diante). 

Supondo a relação entre as condições socioeconômicas descritas anteriormente e o 

desenho indicado pelas trajetórias de formação escolar das professoras consultadas e as de 

seus familiares (quadros 4.3 e 4.4), é possível compreender alguns problemas observados na 

análise do conjunto das informações que foram levantadas nessa pesquisa. 

Mesmo não havendo como definir mais precisamente no tempo e no espaço da vida 

escolar os itinerários construídos pelas professoras consultadas e por seus familiares, há 

indícios da herança da origem socioeconômica nessas trajetórias. 
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Nesse aspecto destaca-se que: quase todas as professoras declararam ter feito 

ensino fundamental em escolas publicas (menos P1, que afirmou ter feito toda educação 

básica em escola particular); quase todas as professoras declararam ter feito ensino médio 

escola pública (menos P1 e P5, de indicou ter passado pelas duas de ensino escolar: pública e 

privada); quase todas as professoras fizeram seus cursos superiores em faculdade particulares 

(a exceção de P6, que afirmou ter estudado na USP). 

Outro fator que também pode estar relacionado com a variável da origem 

socioeconômica é a própria opção pelo magistério, já que esta é uma carreira profissional que 

há décadas no Brasil e no mundo tem perdido seu prestígio social. 

 

Quadro 4.4 

Conjunto de informações sobre as trajetórias escolares das professoras alfabetizadoras 

consultadas e as de seus familiares 

“P” Formação Básica Formação universitária Escolaridade dos familiares (pai, mãe, irmãos, esposo, filhos)  

P1 

Níveis infantil, fundamental e 
médio em escola particular 

 
(Não tem formação Magistério em 

nível médio) 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

 
Especialização em 
Educação Especial 

Pai e mãe com ensino fundamental; esposo com ensino superior 

P2 
Níveis infantil, fundamental e 

médio com Magistério em escola 
pública 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

Mãe com 4ª. série; esposo com ensino médio e filhos no ensino 
fundamental 

P3 
Níveis infantil, fundamental e 

médio com Magistério em escola 
pública 

Pedagogia em 
Faculdade particular Pai com 5ª série, irmãos com ensino superior 

P4 
Níveis fundamental e médio com 

Magistério em escola pública 
Pedagogia e Letras em 
Faculdade particular 

Pai com ensino fundamental, mãe com 3ª. série, irmãos com ensino 
médio e com ensino superior; esposo com ensino superior e filhos no 

ensino fundamental 

P5 
Níveis infantil, fundamental em 

escola pública e ensino médio com 
Magistério em escola particular 

Pedagogia e Geografia 
em Faculdade 

particular 

Pai com ensino médio, mãe com 4ª. série e irmãos com ensino 
superior 

P6 
Níveis fundamental e médio com 

Magistério em escola pública 
Pedagogia em 

Faculdade pública 

Pai com 1.ª série, mãe com 1.ª série, irmãos com 4ª série, com ensino 
médio e com ensino superior; esposo com ensino superior e filhos no 

ensino fundamental 

P7 
Níveis infantil em escola 

particular; fundamental e médio 
com Magistério em escola pública 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

 
Especialização em 
Administração de 

Recursos Humanos 

Pai com 2.ª série, mãe com 4.ª série, irmãos com ensino superior e 
com pós-graduação 

P8 

Níveis infantil, fundamental em 
escola pública e ensino médio em 

escola pública e formação 
Magistério em escola particular 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

Pai com 4.ª série, mãe com 5.ª série, irmãos com ensino médio e com 
ensino superior; filhos no ensino fundamental e no ensino médio. 

P9 Níveis fundamental e médio com 
Magistério em escola pública 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

Esposo com ensino superior e filhos no ensino superior 

P10 

Níveis fundamental em escola 
pública e ensino médio em escola 
pública e formação Magistério em 

escola particular 

Pedagogia e 
Biblioteconomia em 
Faculdade particular 

 
Especialização em 

Faculdade particular 

Pai e mãe com ensino fundamental, irmãos com ensino médio e com 
ensino superior; esposo com ensino superior e filhos no ensino 

fundamental 

P11 Níveis fundamental e médio com 
Magistério em escola pública 

Pedagogia em 
Faculdade particular 

 
Especialização em 

Psicopedagogia 

Pai e mãe com ensino médio e filho com ensino superior e pós-
graduação 
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A análise de Bourdieu mostra que os professores em geral, especialmente os 

professores primários se enquadram na categoria de “trabalhadores sociais” e, nessa condição, 

sofrem as contradições do mundo social, como a desvalorização de salários e dos seus 

títulos.14 

De certo modo, há de reconhecer a história de abandono profissiona l da carreira do 

magistério no Brasil que fez deixar os docentes à própria sorte, muitos vezes excluídos e 

marcados tanto quanto seus alunos pelas desigualdades sociais, como se sua suposta missão 

educativa bastasse como condição para seu trabalho. Isso teria levado a muitos terem 

desistido de ser professores e a muitos jovens a nem pesarem na possibilidade dessa profissão. 

Problemas estes agravados nas últimas décadas e que têm produzido a sensação de um futuro 

incerto para carreira do magistério. (UNESCO, 2004) 

No contexto geral da análise sobre a relação entre as condições socioeconômicas 

observadas e os dados a respeito das trajetórias de formação escolar das professoras 

consultadas e as de seus familiares, expressos nos quadros 4.3 e 4.4, destaca-se o fato de a 

maior parte das professoras consultadas terem uma formação tardia em Pedagogia (a exceção 

de P7 e P11); 2 (P3 e P4) haviam feito duas graduações voltadas a carreira docente (Letras e 

Geografia, respectivamente) antes da Pedagogia; 1 (P10) teria fe ito Biblioteconomia antes da 

Pedagogia, mas exercia a docência há pelo menos de 25 anos; 5 (P2, P3, P6, P8, P9) 

declararam ter entre 12 e 22 anos de exercício da função docente, mas foram obter a única 

formação superior, em Pedagogia, há menos de uma década atrás, sendo que P2 e P9 se 

formara a menos de 9 anos e as outras cinco somente obtiveram seus certificados nos últimos 

5 anos – talvez esteja nessa lista também P10, que não informou a data que fora requerida 

nessa questão. 

Esses números sugerem que a maior parte das professoras alfabetizadoras 

consultadas, aparentemente, só foram buscar formação superior por exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDEN), de 1996, por conta da qual a rede 

municipal de ensino de São Paulo tinha como plano obrigatório que até 2004 todos os seus 

professores da educação básica, deveriam ter como formação mínima os cursos de nível 

superior. Durante os últimos anos houve bastante pressão para que essa determinação fosse 

cumprida e a Secretaria Municipal de Educação fora obrigada a realizar convênios com 

                                                                 
14 A referência dessa análise de Bourdieu, desenvolvida por este autor no texto “Contrafogos”, de 1998, foi 
encontrada nas justificativas de uma extensa pesquisa nacional desenvolvida pela UNESCO (2004), denominada 
“O Perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o que almejam”. Trata-se de um estudo amplo 
sobre as condições sociais, culturais, econômicas e profissionais dos professores da educação básica em todas as 
regiões brasileiras. 
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Universidades para que essa formação mínima fosse garantida. Uma da professoras 

participante dessa pesquisa (P3) afirmou ter se formado em Pedagogia na PUC-SP “através da 

prefeitura”. 

A formação superior tardia pode ter sido atrasada não somente por conta da origem 

socioeconômica ou mesmo por uma tradição das práticas do magistério dos primeiros anos 

escolares, mas por toda uma “cultura legal” que, antes da LDBEN/96, garantia o exercício 

profissional da docência por professores de nível médio e leigos, não favorecendo a 

regulamentação dos planos de carreira do magistério nos sistemas de ensino nos diferentes 

níveis: municipal, estadual e federal. 

A baixa escolaridade dos familiares – a exceção dos maridos: quase todos que 

foram mencionados teriam curso superior –, por ter sido também um fator para explicar o 

atraso na formação superior para algumas das professoras consultadas, porém, se estiver 

correlacionado ao “fator renda familiar”. Talvez, essa confluência pode ter sido determinante 

para o caso uma das professoras consultadas (P8), mas não há como afirmar o mesmo para 

outras pesquisadas que também poderiam ser identificadas dentro dessa mesma condição. 

Qualquer que seja o ângulo da compreensão desse problema, fica claro que a 

formação tardia pode ser um fator importante para o entendimento das práticas pedagógicas 

das professoras alfabetizadoras consultadas, tanto por causa das possíveis permanências de 

práticas fundadas na tradição da cultura escolar, quanto para entender suas representações a 

respeito de questões como: visão de educação, método de ensino, práticas realizadas, etc., 

questões que serão discutidas mais a frente ainda nesse capítulo. 

Assim, não surpreendeu o fato de que entre as professoras cons ultadas apenas 4 

(P1, P7, P10, P11) decidiram continuar seus estudos superiores fazendo especializações: uma 

professora (P1) porque além de ser a mais jovem entre as 11 participantes, era a única entre as 

pesquisadas que não tinha havia feito magistério em nível médio e era a que tinha a menor 

experiência profissional, tendo 5 anos de docência e 2 de alfabetização; já as outras 3 (P7, 

P10, P11) tinham mais de 20 anos de docência e indicaram que se formam há muito tempo 

(22, 25 e 35 anos atrás, respectivamente), portanto, eram as que tinham maior experiência 

profissional – deduzi que P10 se incluía nesse caso apesar de não ter respondido a data sobre 

sua formação. 

Para compreender como os processos de acumulação dos capitais se desenvolvem 

no sentido da trocas sociais, assim, é importante que se tenha em conta como e de que forma 

os agentes constroem suas ligações nas redes de relações sociais a que se vinculam. 
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Nesse aspecto, com a categoria habitus Bourdieu questiona a idéia de que as 

interações sociais são resultados de escolhas individuais ou simplesmente produtos de 

experiências subjetivas voluntárias, e ao mesmo tempo procura romper com os esquemas 

objetivistas que cristalizam as determinações das estruturas sociais sobre o indivíduo, 

reduzindo as ações deste a meros condicionamentos sociais, entendendo que: 

 
A existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem mesmo um 
“dado social”, constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato 
social de instituição (representado, no caso do grupo familiar, pela definição 
genealógica das relações de parentesco que é característica de uma formação 
social), mas o produto do trabalho de instauração e manutenção que é 
necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas a 
proporcionar lucros mater. Em outras palavras, a rede de ligações é o 
produto de estratégias de investimento social consciente ou 
inconscientemente orientadas para a instituição ou a reprodução de relações 
sociais diretamente utilizáveis, a curto ou longo prazo, isto é, orientadas para 
a transformação de relações contingentes, como as relações de vizinhança, 
de trabalho ou mesmo de parentesco, em relações, ao mesmo tempo, 
necessárias e eletivas, que implicam obrigações duráveis subjetivamente 
sentidas (sentimentos de reconhecimento, de respeito, de amizade, etc.) ou 
institucionalmente garantidas (direitos). (Bourdieu, 1998, p.68) 

 

Dentro do cenário das interações sociais, os processos de reprodução social 

estruturariam de acordo com Bourdieu um mercado de bens simbólicos no qual a cultura 

assumiria propriedades similares e forma análoga a do capital econômico tradicional, 

impondo-se como necessidade simbólica universal a ser transmitida e adquirida como 

propriedade consciente e inconsciente. 

Nessa perspectiva, pelo habitus que haveria a possibilidade de superação das 

disposições adquiridas em função da origem socioeconômica. Nas práticas culturais 

ocorreriam os investimentos no capital cultural que potencializariam as mudanças nas 

condições objetivas, favorecendo novas as interações entre os agentes sociais. 

Na direção dessa compreensão, a análise das informações organizadas nos quadros 

4.5 e 4.6 sugere a existência de outras dinâmicas, diferentes daquelas descritas anteriormente, 

que também compõem a realidade das trajetórias de vida das professoras consultadas. 

As análises dos dados expressos nos quadros anteriores apontaram como indícios 

que a vida em localidades com piores indicadores poderiam produzir obstáculos que 

certamente afetariam a mobilidade social dos agentes a eles pertencentes, particularmente no 

que diz respeito aos processos de acumulação de capital social, capital econômico e capital 

cultural. 
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No entanto, considerando a análise das informações descritas no quadro 4.5 o caso 

particular da professora P8 deve ser destacado na medida em que sugere indícios de uma outra 

dinâmica nas relações vivenciadas por essa professora. Nota-se que mesmo tendo sido 

observada a precariedade econômica e a provável falta de oportunidades educacionais e 

culturais supostamente experimentadas por ela, tal como descrito anteriormente, dentro 

daquilo que foi chamado de redes de relações sociais seus investimentos em capital cultural e 

capital social, aparentemente, são proporcionalmente maiores que os outras participantes 

dessa pesquisa, que teoricamente teriam melhores condições para tanto. 

 

Quadro 4.5 

Primeiro conjunto de informações a respeito das redes de relações sociais a que pertencem as 

professoras alfabetizadoras consultadas 

“P” 
Prática de 
atividades 

físicas 

Outros 
idiomas Habilidades culturais Atividades em outras instituições 

fora a escola Lugares em que já esteve 

P1 Não 
Espanhol, 

entende, lê e 
escreve 

Dança Não Santa Catarina, Porto de Galinhas, Minas 
Gerais, Portugal, Espanha 

P2 Não 

Italiano: 
entende; 

Espanhol: 
entende, lê e 

escreve 

Artes, pintura de 
desenhos, artesanato 
(trabalhos manuais)  

Instituição religiosa 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Navegantes, Itajaí, Blumenau, 

Campinas, Mogi-Guaçu, Cananéia, Santos, 
Ilha Bela, ilha Comprida 

P3 Não Não Não Não Alagoas, Mato Grosso, Bauru, São Carlos, 
Descalvado 

P4 Esporte 
coletivo Não Canto e teclado  Sindicato, instituição religiosa e 

comunidade da Internet  
Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais 

P5 Não Não Pintura, artesanato e 
fotografia Não Regiões nordeste, sudeste e centro-oeste 

P6 Não Não Não Sindicato e comunidade da Internet 

Curitiba, Rio de Janeiro, Piracibaba, 
Caraguatatuba, Santos, Riberão Preto, Poços 

de Caldas, Londrina, Umuarama, Guaíra, 
Foz do Iguaçu, Guarujá, Petrópolis 

P7 Não Não Não Sindicato 
Poços de Caldas, Fortaleza, Natal, Passos, 

Pedreira, Campinas, Itatiba, Cascavel, 
Florianópolis 

P8 Academia 
Inglês: “leio 
e entende o 

básico” 

Desenho, pintura e 
trabalhos manuais 

Sindicato, associação de bairro, 
projeto educativo financiado, 

instituição religiosa e comunidade 
da Internet  

Vitória, Aracaju, Cícero Dantas, Paulo 
Afonso, Campinas, Salvador, Itororó 

P9 Academia Não Não Não Curitiba, Rio de Janeiro 
P10 Academia Não Pintura e artesanato Sindicato e comunidade de Internet Fortaleza, Rio de Janeiro, Gramado 

P11 Não Italiano: 
entende 

Artesanato em 
madeira e reciclagem 

de PET  

Sindicato, Condomínio, Conselho 
de Escola 

Salvador, Recife, Aracaju, Natal, João 
Pessoa, Rio de janeiro, Aparecida do Norte, 

São José dos Campos, Campinas, Belo 
Horizonte, Ouro Preto, Curitiba, 

Florianópolis, Porto Alegre 

 

Dentre a professoras consultadas, destaca-se que 4 (P1, P2, P8, P11) afirmaram ter 

alguma entendimento sobre outras línguas; 4 (P1, P3, P5, P9) afirmaram não desenvolver 

atividades culturais fora da escola; 5 (P3, P4, P8, P9, P10) afirmaram praticar alguma 

atividade esportiva; e 4 (P3, P6, P7, P9) afirmaram não possuírem habilidades para produzir o 

que pode ser entendido como bens culturais (artesanato, habilidades artísticas, etc.). 
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A análise dos dados presente no quadro 4.6 sobre a freqüência a eventos ou locais 

sugere que esses espaços poderiam constituir oportunidades de sociabilidade e de experiências 

culturais, sendo assim, seriam fatores de investimento em capital cultural e capital social. 

 

Quadro 4.6 

Segundo conjunto de informações a respeito das redes de relações sociais a que pertencem as 

professoras alfabetizadoras consultadas 

Participação das professoras 
alfabetizadoras em eventos ou 

instituições culturais 
“Às vezes” Nunca fui Toda semana Todo mês Todo ano Só freqüentei no 

passado 

Casas de espetáculos (shows, etc.) P7   P4, P11 P2, P5, P6, P8 P1, P3, P9, P10 

Espetáculos teatrais P4, P7    P2, P3, P5, P9, 
P10, P11 P1, P6, P8 

Circo P4    P2, P5, P6 P1, P3, P7, P8, 
P9, P10, P11 

Cinema P7  P1 
P2, P4, P8, 
P9, P10, 

P11 
P3, P5, P6, P9  

Museus (Artes Plásticas, Arqueologia, 
etc.) P4, P7    P2, P5, P6, P8, P9, 

P10, P11 P1, P3 

Galerias de arte visuais (pintura, 
fotografia, etc.) 

P4, P7   P11 P2, P5, P8, P9 P1, P3, P6, P10 

Espaços de literatura (saraus, etc.) P4, P7 P9, P10  P2, P8 P11 P1, P3, P5, P6, 
P10 

Espaços de cultura popular (Morro do 
Querosene, etc.)  P3, P4, P6, 

P8, P9, P10   P2, P11 P1, P5, P7 

Centros culturais P4, P7    P2, P5, P6, P8, P9, 
P10, P11 P1, P3 

Clubes esportivos P4 P9, P11 P8 P2 P1 P3, P5, P6, P5, 
P7, P9, P10 

Academias esportivas P4 P11 P8, P9, P10   P1, P2, P3, P5, 
P6, P7 

Academias de dança  P8, P9, P10, 
P11 P4, P10   P1, P2, P3, P5, 

P6, P7 

Estádios esportivos (futebol, vôlei, etc.) P4 P3, P8, P9, 
P10  P11 P1, P2 P5, P6, P7 

Danceterias, bares, etc. P4, P7 P10  P8 P1, P3, P5, P11 P2, P6, P9 

Feiras, exposições culturais (Bienais, 
etc.) P4, P7    P1, P2, P3, P5, P6, 

P8, P9, P11 P10 

Festas populares (Festas de rua, etc.) P7 P4, P9 P10, P11  P1, P2, P5, P6, P8 P3 

Parques públicos   P1, P3 P2, P6 P4, P5, P8, P9, 
P10, P11 

P7 

Parques de diversão (Aquáticos, etc.) P4 P11   P1, P2, P6, P8, P9 P3, P5, P7, P10 

Igrejas, templos, centro espírita, etc.   P2, P4, P7, 
P8, P9  P1, P10 P3, P5, P6, P11 

Viagens turísticas dentro do  estado SP  P4, P7 P6   P2, P3, P5, P8, P9, 
P10, P11 

P1 

Viagens turísticas para outros estados P4, P7   P9 P2, P3, P5, P9, P10 P1, P6, P8, P11 

Viagens turísticas para outros do países P11 
P2, P3, P4, 
P6, P7, P8, 

P9, P10 
  P9 P1, P5 

 

Tal como revela a pesquisa nacional sobre os professores brasileiros realizada pela 

UNESCO (2004, p.89), sendo a escola compreendida como “centro de formação” é esperado 

que os professores se liguem a atividades de cultura, tais como: música, literatura, teatro, 

cinema, consideradas como partes importantes do processo educativo. Por outro lado, a 

mesma pesquisa mostra que é preciso relativizar a questão da freqüência na medida em que 



 114 

esta pode estar calcada “dentre outros fatores, nas ofertas diferenciadas desses eventos e 

atividades culturais e na gratuidade ou no valor pago para se ter acesso a eles”. (UNESCO, 

2004, p.92) 

Nesse sentido, novamente deve-se reportar a análise dos dados sobre as condições 

de oferta de equipamentos públicos de cultura e educação disponíveis nas localidades a que se 

refere essa investigação. 

A análise anterior havia apontado indícios de que haveria falta de oportunidades 

para participação e o consumo de bens culturais nos locais em que ocorreriam os piores 

indicadores de desenvolvimento social. Nesse aspecto, para compreender o problema da 

freqüência das professoras que participaram dessa pesquisa nos espaços culturais que elas 

indicaram, deve ser considerado ainda um conjunto das variáveis amplas e complexas, tais 

como gênero, renda, estado civil, ma ternidade, idade, etc., que em maior ou menor grau 

influenciariam as definições da participação ou não em determinados espaços sociais ou em 

outros. 

Dentro dos mesmos limites consagrados pelas determinantes sociais devem ser 

compreendidas as práticas de leitura e escrita dos professores e o consumo bens culturais das 

tecnologias da comunicação: televisão, internet, etc., a análise dos dados presentes nos 

quadros 4.7 e 4.8 também sugere que uma série de variáveis interferem nessa relação das 

professoras consultadas com essas práticas culturais. 

Nessa análise, compreende-se que as práticas culturais das professoras 

alfabetizadoras pesquisadas podem ter se constituído de diferentes formas, tais como suporte 

para alguma atividade trabalho, como necessidade de busca informação ou conhecimento, ou 

mesmo como entretenimento ou lazer. 

O problema da preferência ou do gosto por determinada estética também seria um 

fator para configuração a uma determinada freqüência de realização de atividades, para mais 

ou para menos. Fora isso, haveria ainda o fator tempo consumido pela correria diária, pelas 

necessidades mais imediatas, enfim, a organização da rotina da vida também influenciaria na 

caracterização dessa relação. 

A análise das informações organizadas no quadro 4.7 aponta que as práticas de 

escrita que eram mais freqüentes quando exigidas para o cumprimento da função escolar do 

professor. Dentre as professoras consultadas, 4 (P3, P6, P7) indicaram que realizam pouco tal 

tarefa, mesmo esta sendo uma exigência do ofício, e as mesmas professoras afirmaram 

realizar muito pouco tanto o exercício de tentar produzir textos de gênero literário quanto os 

que fossem voltados à produção de conhecimento (artigo). 
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Quadro 4.7  

Conjunto de informações sobre as práticas de escrita das professoras consultadas 

Freqüência com que escreve 
Professoras que 

consideraram que 
realizam muito pouco 

Professoras que 
consideraram que 
realizam pouco 

Professoras que 
consideraram que 

realizam muito 
“O necessário” 

Relatório sobre meu trabalho pedagógico 
com alunos  P3, P7 P1, P2, P5, P6, P8, P9, 

P10, P11 P4 

Registro sobre o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos  P6, P7 P1, P2, P3, P5, P6, P8, 

P9, P10,P11 P4 

Texto de cunho pessoal (cartas, e-mails, etc.)  P3, P5, P7, P9, P10, 
P11 

P1, P2, P4, P6, P8  

Poesia P1, P3, P6, P7 P2, P4, P5, P8, P9, 
P10, P11 

  

Textos literário (ficção, romance, etc.) P3, P5, P6, P7, P8, P9, 
P10 P1, P2, P4, P11   

Artigo para estudo P3, P5, P6, P7 P9, P11 P1, P2, P4, P8, P10  
“Artigos sobre educação”  P10   
“Relatos de cotidiano”   P11  

 

De modo geral, as freqüências de práticas de escrita das professoras P2, P4 e P11 

foram as maiores entre as pesquisadas – com destaque para P4, a professora formada também 

em Letras, que embora tenha indicado como “realizo o necessário” as atividades relacionadas 

aos registros do desenvolvimento dos seus alunos, apareceu entre as outras professoras (P1, 

P2, P8, P10) que afirmaram que produziam muito “artigo para estudo”, sendo que dentre 

todas as pesquisadas apenas P10 afirmou que produzia “artigo sobre educação”. 

A professora P3 destaca-se por se a única que indicou que faz muito registro sobre 

seus alunos – dever de ofício – mas, pouco escreve sobre seu trabalho ou sobre qualquer outra 

coisa. Também foi a única no quadro 4.8 a ter afirmado que não lia há tempos. 

 

Quadro 4.8 

Conjunto de informações sobre o consumo da leitura e comunicação das professoras consultadas 

“P” Última leitura realizada e quando  Freqüência com que assiste programas e canais de televisão 

P1 “O que é inclusão?”, há 2 semanas. “Assisto televisão todos os dias. Assisto jornais, filmes, desenhos, músicas, de todos os 
canais” 

P2 “O Eros redimido”, há uma semana. “Todos os dias, TV Cultura (todos até os infantis) inevitavelmente Globo (jornal)” 
P3 “Faz tempo que não leio” “Não” 
P4 “Pais brilhantes, professores fascinantes”,  “Raramente. Um jornal (Record). Desenho, com minha filha” 
P5 “Revista Discutindo Geografia” “Todos os dias” 
P6 “A paixão segundo GH” “Tenho pouco tempo mas vejo alguns dias na semana” 

P7 “Alfabetização em questão” “Telejornais (de preferência à noite; Globo News; Bandeirantes, Jornal Nacional 
(diariamente); Discorvery kyds (“desenhos” com meu sobrinho” 

P8 “O anticristo”, há uns 20 dias. “Quase todos os dias. Jornais da Band, Record, Globo. Programa preferido: Jô Soares” 
P9 “Pedagogia do oprimido”, há uns 4 meses “Dificilmente” 

P10 “O preço de ser diferente”, no momento. “Às vezes. Canal 5: novelas, Fantástico, Faustão, Ana Maria Braga” 

P11 “O gato por dentro”, há duas semanas e 
“Para sempre” no momento. 

“Programas de game como: O jogador, A grande chance. Programas informativo como: 
A chegada do bebê, de doenças etc.” 

 

A análise dos dados expressos no quadro 4.8 mostra que a maior parte das 

professoras consultadas indicaram uma leitura vinculada a alguma discussão pedagógica. 



 116 

Somente professoras P6 e P11 indicaram leituras de gêneros literários e a professora P8 

indicou uma leitura filosófica, supostamente a mais difícil (Nietzsche) – o que junto com 

informações anteriores, talvez, reforce a idéia de que esta última professora fosse a que mais 

estivesse investindo em capital cultural no momento dessa pesquisa. 

Qualquer que seja a perspectiva de análise sobre práticas culturais como as 

relacionadas nos quadros anteriores, deve se ter claro que a “prática não é uma reação 

mecânica, diretamente determinada pelas condições antecedentes e inteiramente redutível ao 

funcionamento de esquemas preestabelecidos”, pois 

 
A prática é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma em 
relação à situação considerada em sua imediatidade pontual, porque ela é 
produto da relação dialética entre uma situação e um habitus – entendido 
como um sistema de disposições duráveis e intransponíveis, que integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como matriz de 
percepções, de apreciações e ações – e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas [...]. (Bourdieu, 2003, p.57)[Grifos do autor] 

 

Nesse sentido, compreende-se que independentemente da freqüência com que as 

professoras alfabetizadoras consultadas indicaram que interagiam com as práticas culturais, 

toda ação que fizeram nessa direção pode ter influenciado seu trabalho educativo15, suas 

práticas, e pode ter modificado de alguma forma seus habitus – considerando que esta 

categoria para Bourdieu corresponde à dinâmica das relações e não às estruturas permanentes; 

cada nova posição dos agentes, na proporção da acumulação dos capitais, de modo que numa 

nova situação e conjuntura, antigos habitus podem tornar-se experiência “morta” ou 

envelhecida para outros habitus reinarem. (apud Setton, 2002, p.65) 

Entende-se que o habitus produz e reproduz práticas culturalmente, nas suas formas 

de perceber, pensar, sentir, agir, faz circular o capital cultural nelas incorporados, no entanto, 

o efeito de cristalização das práticas ocorre em processos de reconstrução contínua das 

mesmas, inventando novas condutas, novas formas de agir e pensar dentro dos limites das 

regularidades que carrega. Por isso, como esclarece o próprio autor esclarece: 

 
As correlações estatísticas entre propriedades, assim como o salário ou o 
nível de instrução e tal ou qual prática (a fotografia ou a visita em museus) 
não autorizam fazer deles fatores explicativos: não é propriamente um baixo 
ou alto salário que comanda as práticas objetivamente ajustadas a esses 
meios, mas o gosto, gosto modesto ou gosto de luxo, que é a transcrição 
durável das práticas nas tendências e que encontra nesses meios as condições 

                                                                 
15 Obviamente, somente uma investigação qualitativa com foco nas dinâmicas dessas possíveis transferências 
poderia buscar esse entendimento. A possibilidade dessa transferência aparece na presente pesquisa apenas como 
conjetura. 
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de sua realização. Isto se torna evidente em todos os casos em que, após uma 
mudança de posição social, as condições nas quais o habitus foi produzido 
não coincidem com as condições com as quais ele funciona e podemos, 
portanto, apreender um efeito autônomo do habitus e, por meio dele, das 
condições (passadas) de sua produção. (Bourdieu, 2003, p.73) [Grifos do 
autor] 

 

Por outro lado, a análise de Gimeno Sacritán (1999) ressalta a distinção entre ação e 

prática a fim de explorar as especificidades desses conceitos dentro do campo da educação. 

Contra simplificações e a obsessão tecnológica de separar a atividade educativa das condições 

pessoais de seus agentes e de seus destinatários, aponta a necessidade se discutir qualidade da 

educação, pensando na dimensão humana da ação do professor, compreendendo-o como 

 
...um ser humano que age e esse papel não pode ser entendido à margem da 
condição humana, por mais técnico que se queira esse ofício. Por meio das 
ações que realizam em educação, os professores manifestam-se e 
transformam o que acontece no mundo. Este princípio está bem assimilado 
no senso comum, mas não tem sido contemplado adequadamente pelos 
posicionamentos científicos. (Gimeno Sacristán, 1999, p.31) 

 

Para Gimeno Sacristán uma ação pode ser considerada com a expressão da pessoa, 

pois é na ação que as pessoas se ident ificam, de modo que ao estudarmos as ações não 

podemos ignorar que são produtos de sujeitos com biografia, história pessoal e coletiva. 

Assim, segundo ele, é importante um exame cuidadoso sobre os componentes da ação 

humana, visto que mesmo tendo uma dependência direta dos sujeitos envolvidos em sua 

realização, a ação possui um caráter social e cultural que ultrapassa os indivíduos concretos 

que as praticam. 

O autor ressalta, ainda, que cada ação incorpora a experiência passada, lançando 

bases para novas ações, sendo que as marcas da ação geram uma cultura subjetiva que não é 

nutrida somente pela biografia pessoal e não pertence somente à própria pessoa que a 

produziu na medida em que seus esquemas podem ser propagados a agentes diferentes 

daqueles que os geraram: 

 
...a eficácia dos vestígios da memória das ações multiplicam-se socialmente 
no espaço e no tempo. Criando bases transmissíveis, que serão 
compartilhadas, a reiteração da ação, além de condensar-se em biografia 
pessoal, cria a realidade social, ou cultura intersubjetiva, aproveitando a 
realidade já criada. (Gimeno Sacristán, 1999, p.71-72) 

 

Esse autor considera que a realidade social não é produto de “meras convenções 

baseadas em acordos”, mas é gerada pelo “caráter compartilhado das ações dos sujeitos”. 
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Entende que a ação mesmo referindo-se ao sujeito, nutre-se da prática, que é “cultura 

acumulada sobre as ações das quais aquela [a própria ação] se nutre”. Pois, “a ação está 

situada e a situação é afetada pela ação: suas dinâmicas não são independentes”. (Gimeno 

Sacristán, 1999, p.73-74) 

Assim, os caminhos produzidos pelas ações podem enriquecer e redirecionar as 

práticas que lhe foram fonte, “condicionando seu desenvolvimento histórico”. Em síntese: 

 
A ação pertence aos agentes, a prática pertence ao âmbito social, é cultura 
objetivada que, após ter sido acumulada, aparece como algo dado ao 
sujeitos, como um legado imposto ao mesmos. [...] Os sujeitos manifestam-
se e expressam-se na ação e o fazem a partir do marco da cultura da prática 
acumulada que os orienta e que eles utilizam como capital. (1999, p.74) 

 

Na dinâmica dessas relações a prática educativa vai sendo compreendida como um 

 
...sinal de saber fazer composto de formas de saber como, ainda que ligado a 
crenças, motivos e a valores coletivos, afirmados e objetivados com marca 
impessoal [...] cultura intersubjetiva e objetiva [...] expressa em ritos, 
costumes, sabedoria compartilhada, instituições, espaços construídos para 
educar, formas de vida dentro das instituições escolares, estilos de fazer em 
contextos sociais e históricos, orientações básicas e papéis estáveis. (Gimeno 
Sacristán, 1999, p.74) 

 

Gimeno Sacristán (1999, p.68-73) mostra que ao contrário da impessoalidade da 

prática educativa, fundada na tradição de educar, tendo em vista que a experiência de ensino e 

de educação é assumida por todos os membros que participam da cultura, ações dos 

professores pertencem a eles mesmos e tal qual o artesão, o professor, “faz-se no ofício em 

contato com sua obra”. Segundo ele, “as marcas da ação exp licam a crença no senso comum 

para entender o ensino, e a habilidade para exercê-lo, como resultado da experiência destilada 

no próprio fazer”; como “autores autônomos”, os professores teriam como condição ter que 

“agir em terrenos movediços, cujos os acertos estarão ligados às suas capacidades criadoras 

pessoais e as possibilidades que o contexto permitir”. 

Buscando observar os sujeitos das ações educativas nas práticas que eles 

manifestam realizar, interessou a esta tese a articulação entre essas duas dimensões do 

trabalho educativo (ação e prática), de modo que as informações levantadas representaram 

alguns aspectos dos trabalhos realizados pelas professoras alfabetizadoras pesquisadas, 

produzindo indícios nessa direção. 

Desse modo, primeiro, os próximos quadros foram organizados para possibilitar 

uma reflexão sobre o que Gimeno Sacristán define como ação educativa, particularmente 
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discutindo a questão das concepções e dos valores sobre educação, trabalho educativo e 

alfabetização manifestados pelas professoras consultadas. Segundo, buscou-se uma 

aproximação às práticas educativas da professoras pesquisadas por meio de indícios presentes 

nas suas respostas às questões sobre suas práticas pedagógicas, explorando problemas como: 

ensino, método, planejamento, currículo e atividades de alfabetização no 1º. ano Ciclo I, 

avaliação, relação professor-aluno-família-escola. Optou-se por realizar essas discussões à luz 

dos resultados das práticas escolares, examinados a partir de indicadores educacionais oficiais 

relativos a cada escola indicada neste trabalho. 

Por meio do estudo sobre as representações é possível revelar aspectos das práticas 

que de modo geral podem influenciar a atividade educativa do professor. Não sendo produto 

de um discurso impessoal, neutro, as representações presentes nas manifestações das 

professoras estão relacionadas ao que Gimeno Sacristán (1999) chama de esquemas afetivos 

que dão certa estabilidade às ações educativas orientando-as como “força que diferencia as 

formas de fazer, caracterizadas por suas intenções (referentes aos professores, métodos, 

escolas, modos de ministrar o ensino)”. Esse autor ressalta a importância da forma de sentir a 

profissão, pois entende que os sentimentos despertados pela prática têm bastante relação com 

o que se quer fazer com ela: 

 
O que sentimos como valioso, e por isso o queremos, explica a ação, matiza 
o valor das crenças e até pode modificar o pensamento. [...] O valor que 
damos ao que fazemos é um componente dinâmico que explica a ação 
porque a orienta, a dota de intencionalidade e a desencadeia. (Gimeno 
Sacristán, 1999, p.36) 

 

Ao mesmo tempo, os esquemas de representação também remetem aos processos 

subjetivos e objetivos presentes nas falas dos sujeitos, o que indica que sua compreensão 

passa pela análise da categoria do habitus, tal como Bourdieu a definiu, nos seus dois planos 

inter-relacionados: como habitus primário ou disposições apreendidas durante a infância, 

como capitais herdados da família, sobretudo o cultural – fortemente marcados pela posição 

social da família, sua classe social de referência, adquiridos no processo de socialização 

primária; e como habitus secundário, interiorizado em experiências vivenciadas, por exemplo, 

ao longo da trajetória de escolarização e em outros contextos de formação especializada, na 

incorporação de novos capitais. Estes passariam a ter um papel dominante sobre os discursos 

dos agentes na medida em que corresponderiam ao ethos pedagógico e ao capital cultural 

próprio de outros grupos ou classes. 
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Seguindo a linha dessa perspectiva de análise, no caso das professoras 

alfabetizadoras que participaram dessa pesquisa, é possível considerar as influências que 

tiveram ao longo da experiência da docência. 

Destaca-se na análise dos dados quadro 4.3 que todas as professoras consultadas 

afirmaram ter menos anos de exercício na alfabetização que de atividade na docência. A 

análise de informações mais específicas expressas no quadro 4.9, mostra que todas as 

professoras consultadas tiveram alguma experiência anterior em outros níveis do ensino e 

redes do ensino, o que sugere que essas professoras já teriam passado por muitos processos de 

formações, entrado em contato com os materiais pedagógicos diversos, etc. 

 

Quadro 4.9 

Informações da professoras pesquisas sobre sua experiência na docência  

Redes de Ensino Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Fundamental 
Supletivo Ensino Médio  Ensino Médio 

Supletivo 

Atua 

Municipal  P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11 P6   

Estadual  P2, P5   P5 
Particular      

Atuou 

Municipal   P1, P8, P10   

Estadual  P4, P6, P7, P8, P10, 
P11  P7  

Particular P1, P2, P3, P5, 
P8, P9, P11     

 

É possível supor que as professoras consultadas ao longo de suas trajetórias 

profissionais tenham vivenciado as pressões e as desilusões do trabalho educativo escolar, 

condicionado por realidades sociais cristalizadas por habitus e alimentadas por uma cultura 

gerada dos processos de institucionalização das ações educativas que as restringem a espaços 

burocratizados de criação livre. Tal como entende Gimeno Sacristán (1999, p.85): 

 
A institucionalização não é fruto de uma vontade expressa, mas a 
conseqüência cumulativa da execução das ações [...]. A comodidade, o 
amparo da experiência, e, inclusive, a sujeição de certas sanções são fatores 
que explicam a cristalização institucional. 

 

Desse modo, as ações individuais dependem das situações institucionalizadas nas 

quais atua e “para que exista mobilização coletiva para provocar uma prática diferente, é 

necessária uma coerência mínima entre os habitus dos agentes mobilizadores e os de todos 

aqueles que são reconhecidos em suas práticas”, pois as instituições tornaram-se 
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“componentes fundamentais da cultura que passam a ser conteúdo e ambiente da educação, 

são cultura e história herdadas”. (Gimeno Sacristán, 1999, p.85) 

Buscando resgatar espaços não-controlados, os professores passam a buscar 

“realização pessoal e inclusive profissional à margem e paralelamente ao desenvolvimento do 

trabalho institucionalizado, que se torna pouco gratificante”, visto que 

 
As práticas educativas objetivas, consolidadas pelos processos de 
estruturação institucionalizada, pelo habitus, são múltiplas: os papéis 
profissionais definidos, as rotinas pedagógicas consolidadas para 
desenvolver a ação do ensino, o modo de relacionar-se com os alunos, os 
estilos profissionais diferenciados por níveis de ensino ou por 
especializações, a estrutura do posto de trabalho dos docentes, a organização 
escolar com toda a sua cultura interna, as formas em que esta se relaciona 
com as famílias e o mundo exterior, as práticas de formação, de avaliação e 
de promoção de professores, os modelos de desenvolvimento e controle do 
currículo [...] são marcos consolidados pelas idéias, pelos modos de fazer e 
pelas opções de valor, campo endurecido de emaranhados e regras do jogo, 
sendo que seu âmago atua na relação teoria -prática. (Gimeno Sacristán, 
1999, p.88) 

 

Nesse sentido, em se tratando do trabalho escolar há de ressaltar o papel dos 

mediadores que regulam explícita ou implicitamente as funções e as atividades escolares, 

particularmente a prática pedagógica. Destaca-se o papel das formações tanto como 

ferramentas voltadas à proporcionar recursos às escolhas do professor, quanto voltadas para o 

controle da prática educativa. Pois, tradicionalmente nas propostas de formação inicial, 

formação continuada e formação em serviço 

 
Perdura uma concepção assentada muito fortemente: que as idéias e as 
teorias educativas devem guiar as práticas, em vez de serem recursos para 
nos iluminar nas opções que tomamos, cuja responsabilidade em educação, 
como em outras esferas sociais, nunca pode se remeter ao condicionamento 
científico ou à teoria. Provavelmente, o próprio professor/a angustiado nas 
condições de seu trabalho, exigirá receitas para seguir em frente em vez de 
esquemas para ver mais problemas dos que já observa por si mesmo. 
(Gimeno Sacristán, 1999, p.144) 

 

Na presente pesquisa interessou a articulação entre as duas dimensões da atividade 

educativa (ação e prática). Nesse sentido, os próximos quadros que mostram percepções e 

posicionamentos das professoras alfabetizadoras ante a variadas questões foram organizados 

para ressaltar a importância das motivações e dos valores envolvidos naquilo que, de acordo 

com análise de Gimeno Sacristán, seria a dimensão da ação educativa. Do mesmo modo, 

seguiu-se na direção de uma aproximação com a dimensão das práticas educativas 

configuradas a partir de indícios sobre as atividades de ensino, método, planejamento, 
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currículo e atividades de alfabetização no 1º. ano Ciclo I, avaliação, relação professor-aluno-

família-escola.  

Buscando uma aproximação ao universo pesquisado com os conceitos verificados 

para essa análise, a análise das informações no quadro abaixo oferece indícios das visões das 

professoras consultadas a respeito da opção profissional da docência e da atividade de 

alfabetização. 

 

Quadro 4.10 – Representações e posicionamentos das professoras consultadas diante da opção pelo 

magistério e pela alfabetização 

“P” Sobre a opção pela carreira docente Sobre a satisfação com a atuação de 
alfabetizadora 

Alternativas escolhidas sobre 
continuar no ofício da 

alfabetização 

P1 “Simples, sempre quis ser professora.” 
“Não, nós estamos em contínuo aprendizado, 
tanto com os alunos, tanto com novas práticas e 
ações que se adequam a realidade do dia a dia.” 

Não respondeu 

P2 “Já nasci professora.” “Sim, sou a base do alicerce.” Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa.  

P3 Não respondeu 
“Sim, porque estou conseguindo alcançar 
algumas das metas traçadas.” 

Continuarei alfabetizando até 
que apareça algo com que me 
identifique mais dentro do 
magistério. 

P4 

“Na infância sempre brincava de escola e era a 
professora. Quando fui para o 2.º Grau (Ensino 
Médio) meu pai não me deixou estudar a noite (eu 
tinha apenas 13 anos, e era o que eu mais queria 
pois não tinha um olhar para o futuro ainda, 
também era a época de devaneios, sonhos e 
paixões, poesias, kkk (risada da net). Minhas duas 
irmãs + velhas já haviam feito magistério. Uma 
delas sentou comigo e me explicou, abriu meu 
olhar para o mundo, inclusive para o mundo do 
trabalho, daí eu fui para o magistério e não me 
arrependi. Amo o que faço.” 

“Sim, porque me esmero em fazê-lo. Outras 
vezes não porque me sinto pequena diante de 
vários fatores que me impedem de ver todos os 
alunos lendo e escrevendo com autonomia 
(situação econômica/social/política, saúde dos 
alunos, soluções possíveis).” 

Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa; 
continuarei alfabetizando até que 
apareça algo com que me 
identifique mais dentro do 
magistério. (coordenação, 
supervisão, ensino superior). 

P5 
“Sempre me vi atuando nessa área, pois segui 
modelos que achava serem extremamente 
importantes para a minha formação.” 

“Sempre dei o melhor de mim, mas mesmo 
assim sinto a necessidade de aperfeiçoar meu 
trabalho.” 

Continuarei alfabetizando até 
que apareça algo com que me 
identifique mais dentro do 
magistério. 

P6 

“Nasci e cresci em uma cidade do interior e o que 
essa cidade oferecia eram essas a opção: 
magistério ou contabilidade e eu optei pela 
carreira do magist ério” 

“Sim, tenho alcançado resultados satisfatórios 
nesses últimos anos.” 

Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa. 

P7 

“Desde pequena gostava de brincar de escolinha; 
mexer com papéis, escrever. Quando terminei a 8ª.  
Série, já sabia que escolheria o magistério; e o fiz 
de forma consciente. Meu pai ficou muito feliz, já 
minha mãe não queria que eu seguisse essa 
carreira considerada difícil e muitas vezes 
desvalorizada.” 

“Não dá para estar totalmente satisfeita, pois, 
infelizmente, não consigo atingir todos os 
alunos no final do ano: ainda tenho alunos que 
não estão escrevendo e lendo; porém, quando 
me deparo com vários alunos já produzindo 
seus textos (ainda que pequenos) e lendo -os, aí, 
sim, me sinto muito satisfeita. Trabalhar com 
alfabetização é muito gratificante.” 

Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa. 

P8 
“Gosto muito de criança. Optei pela Pedagogia 
pois além de oferecer conhecimentos eu também 
estaria em um eterno aprendizado” 

“Sim. Pois atuando consigo atingir os objetivos 
propostos.” 

Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa. 

P9 “A realização de um sonho.” “Sim, pois faço o que gosto.” Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa. 

P10 “Minha opção foi muito clara pois a minha mãe 
era professora.” 

“Muito, pois é muito gratificante ver a criança 
evoluir no processo de aprendizagem” 

Já estou me preparando para 
mudar de atividade. 

P11 

“A minha família é composta por professores 
(meus tios, irmãos da minha mãe). Minha mãe 
também era professora, sendo assim desde 
pequena sempre gostei de lecionar (palavra 
antiga).” 

“Estou satisfeita pois há muito tempo – 1976, 
1977, 1978... – atuei na 1ª. Série com método 
analítico-sintético. Agora está sendo um desafio 
para mim – 2006 e 2007 estou lecionando na 1ª. 
Série com o construtivismo e estou satisfeita 
apesar de que às vezes acho que preciso 
pesquisar mais.” 

Durante toda a vida, pois não me 
vejo fazendo outra coisa. 
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De acordo com a análise Bourdieu, os habitus primários e secundários atuam 

fortemente na definição das visões de mundo, na produção e reprodução cultural de estilos e 

gostos dos agentes sociais. 

À luz dessa compreensão, a análise dos depoimentos organizados no quadro 4.10 

ponta que em se tratando da opção pela carreira do magistério as professoras consultadas, de 

modo geral, produziram representações que indicam a imagem de quem “nasceu para ser 

professora”, como se não houvesse outra opção profissional possível, fosse da sua natureza 

individual esse ofício – a exceção de P3 que não respondeu a esse questionamento e de P6 que 

confessou ter escolhido ser professora por falta de opção.  

Observa-se que as manifestações dessas professoras apresentaram significados 

bastante próximos uns dos outros e indicaram a  crença de terem nascido com o dom de 

ensinar. Nas suas falas, entendo que há indicações de uma suposta origem deste dom natural 

tanto na herança familiar como no aprendizado por modelos, o que remete à análise de certo 

habitus compartilhado pelos docentes em geral que dá certo sentido de missão a esta 

profissão. 

Em outros momentos, as falas das professoras consultadas a respeito da 

alfabetização não se aproximaram da idéia de um dom natural; ao contrário, mostram-se mais 

técnicas, descoladas das representações mais afetivas com as quais as professoras justificaram 

a opção pelo magistério. Supõe-se que em parte este sentido mais técnico, viria do habitus 

secundário, mais próximo à idéia do saber fazer como, o que remete uma compreensão mais 

especializada da atividade da alfabetização escolar. 

Como não fiz perguntas específicas sobre a opção pela alfabetização, não foi 

possível explorar as motivações que teriam influenciado essas professoras a entrarem no 

universo da alfabetização escolar, após terem exercido docência anterior em outros níveis de 

escolaridade. As alternativas sobre continuar nesse ofício sugerem uma certa tensão em parte 

significativa das professoras pela expectativa de mudança, embora 6 professoras (P2, P6, P7, 

P8, P9 P11) tenham indicado maior segurança em relação a permanecer na profissão. 

Ainda refletindo sobre as mediações que supostamente influenciam as ações das 

professoras alfabetizadoras consultadas, o quadro 4.11 mostra a percepção dessas professoras 

sobre suas trajetórias de formação. 

A análise dos dados do quadro 4.11 mostra que todas as professoras consultadas 

acentuaram o valor superior que dão à experiência de “aprender lecionando”, ao mesmo 

tempo em que, de modo geral, indicaram valorizar muito as experiências de formação 
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oferecidas institucionalmente pelos agentes do campo educacional, e valorizaram menos a 

busca individual e pessoal desse aprendizado. 

Assim, compreende-se que a valorização da experiência prática de lecionar não 

significa a desvalorização das mediações teóricas, ao contrário, tal como mostrou a análise de 

Gimeno Sacristán (1999, p.90), os esquemas das práticas têm correspondências com as ações 

pessoais e vice-versa: “os motivos e as necessidades dos sujeitos não ocorrem no vazio, mas 

dentro de uma sociedade e em determinado momento da história”.  

 

Quadro 4.11 

Conjunto de informações das professoras consultadas a respeito da percepção sobre os aprendizados e 

experiências de formações pedagógicas 

Consideração sobre as 
experiências de formação 

pedagógica 

Não aprendi ou 
aprendi muito 

pouco 

Aprendi 
pouco. 

Aprendi o 
suficiente. Aprendeu muito. Não tenho essa 

experiência 
Não 

respondeu 

Com a experiência (lecionando)    
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, P10, 
P11 

  

Estudando sozinha  P3, P7, P10 P2, P8, P9, P11 P1, P4, P5, P6   
Estudando com colegas ou 
professor particular   P2, P8, P9, P11 P1, P3, P4, P6, P7, 

P10  P5 

Durante o curso de magistério  P3, P5, P6, 
P10 P7, P8, P9, P11 P2, P4 P1  

Durante o curso de pedagogia  P3, P5, P7  P1, P2, P4, P6, P8, 
P9, P10, P11   

Em curso de especialização  P7 P2 P1, P4, P6, P10, P11  
P3, P4, 
P5, P8, 

P9 

Cursos de formação continuada  P3 P7 P2, P4,P5, P6, P8, P9, 
P10, P11 P1  

Cursos de formação em serviço  P3, P6 P9 P1, P2, P4, P7, P8, 
P10, P11  P5 

 

Nota-se que embora a maioria das professoras tivessem tido como base da longa 

experiência na docência somente a formação inicial para magistério em nível médio, apenas 

P2 e P4 consideraram que esse curso fonte importante da sua prática pedagógica. Já o curso 

superior em Pedagogia foi menos valorizado apenas pelas professoras P3, P5 e P7; os cursos 

de formação continuada foi menos valorizado para professora P3 e os de formação em serviço 

para as professoras P3 e P6. No caso dos cursos de especialização, nota-se uma discrepância 

entre as indicações das professoras P2 e P6 e as informações antes apresentadas no quadro 4.4 

no qual não haviam declarado ter especialização. 

O quadro 4.12 reforça a idéia de que a maior parte das professoras consultadas 

valorizava de algum modo as formas institucionais de formação pedagógica, no entanto, seus 

depoimentos esclarecedores quanto às explicações a respeito da suposta contribuição que os 

cursos de formação continuada e formação em serviço realizados ofereceram às suas práticas. 
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Quadro 4.12 

Representações das professoras alfabetizadoras sobre a formação continuada e formação em serviço e 

sobre a percepção de seu preparo pedagógico 

“P” 
Anos de 

prática de 
alfabetização 

Atividades de 
Formação 

Continuada nos 
últimos 5 anos 

Consideração sobre a contribuição da formação 
continuada 

Sobre a busca de materiais 
nos espaços de formação 
continuada e de formação 

em serviço 

Consideração sobre 
o “preparo para a 

prática de 
alfabetização” 

P1 2 Não fez Não respondeu Regularmente Suficientemente 
preparado 

P2 4 Contribuiu muito 
para formação 

“Ampliação de conhecimento. Troca de idéias 
com colegas” 

Regularmente Muito preparado  

P3 10 
Contribuiu pouco 

para formação 
“Contribuíram pouco porque a teoria ainda está 
muito distante da nossa realidade” 

Muito de curso de 
formação continuada e 
pouco de formação em 

serviço 

Pouco preparado 

P4 10 Contribuiu muito 
para formação 

“Me levaram a refletir mais sobre a minha 
prática, análise dos resultados” Muito Suficientemente 

preparado 

P5 10 Contribuiu muito 
para formação 

“PROFA (trabalha com a realidade da sala de 
aula, discutindo cotidiano)” 

Pouco Suficientemente 
preparado 

P6 7 
Contribuiu muito 

para formação 

“Participei do PROFA professor alfabetizador) 
do MEC. Este curso organizou meus saberes 
sobre alfabetização e me ajudou a estruturar 
meu trabalho” 

Regularmente 
Suficientemente 

preparado 

P7 10 Contribuiu muito 
para formação 

“Considero que nunca estamos prontos, a 
necessidade de buscarmos e aprendermos nos 
faz rever nossas práticas e também o 
embasamento teórico se faz necessário; por isso 
cursos de formação continuada sempre 
contribuem” 

Regularmente Suficientemente 
preparado 

P8 12 Contribuiu muito 
para formação 

“Me fez refletir e entender o modo pelo qual os 
alunos pensam o seu meio, entendem e 
interpretam a realidade e a si mesmo. 
Oportunizando embasamento teórico e troca de 
opiniões entre outras comunidades para 
oportunizar o conhecimento de outras realidade, 
costumes etc.” 

Pouco Muito preparado  

P9 5 Contribuiu muito 
para formação 

“PROFA, TOF – ambos os cursos nos faz 
refletir sobre a nossa prática pedagógica” Não utilizo Pouco preparado 

P10 10 
Contribuiu muito 

para formação 

“O PROFA foi um curso que me ajudou e ajuda 
muito a entender as fases pelas quais as 
crianças passam para aprender a ler e escrever” 

Regularmente Muito preparado  

P11 6 Contribuiu muito 
para formação 

“Fiz o PROFA curso específico na área de 
alfabetização” Regularmente Suficientemente 

preparado 

 

Outro destaque revelador na análise do quadro 4.12 foi que apenas a professora P3 

indicou não ter aproveitado as formações que lhe foram oferecidas, apontando a distância 

entre os cursos de formação e a realidade dos problemas da escola. 

Isso pode estar relacionado ao fato de ser essa mesma professora uma das duas 

consultadas (a outra foi a professora P9) que afirmaram estar pouco preparadas, mesmo 

estando há muitos anos na atividade na alfabetização (P3: 10 anos; P9: 5 anos), o que pareceu 

combinar com a sua ambigüidade quanto ao futuro nessa área da docência, depoimentos 

apresentados no quadro 4.10. 

Porém, o fato de essas professoras se sentirem pouco preparadas, também pode 

estar associado às muitas dificuldades presentes nas práticas da alfabetização escolar no 

contexto das últimas décadas, particularmente porque mostra que 
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...os responsáveis por tal capacitação necessitam aprender ensinar de um 
modo que eles mesmos não foram ensinados; desenvolver e aplicar 
estratégias de sala de aula que enfatizem as novas metas de aprendizado 
profundo requeridas por um analista simbólico; sejam capazes e obrigados a 
se comprometerem com seu próprio aprendizado, muito além do ponto de 
qualificação inicial; possam trabalhar eficazmente e estejam ávidos por 
aprender com outros professores, em suas próprias escolas e em outros 
lugares; considerem a pesquisa e os estudos no ensino e aprendizagem como 
vitais para o aperfeiçoamento; considerem a diferença, o conflito e o debate 
como uma oportunidade para aprofundar o coleguismo e não como uma 
ameaça; vejam os alunos como parceiros, não apenas como objetos da 
aprendizagem e do aperfeiçoamento; vejam os pais e as comunidades como 
fontes de aprendizagem e não apenas como amontoados de problemas e 
deficiências. Ao se tornarem agentes de sua própria mudança, tornam-se 
também qualificados a reagirem rápida e eficazmente às mudanças sociais e 
educacionais constantes que ocorrem à sua volta .(Hargreaves, 2001, p.6) 

 

Nesse sentido, chamou a atenção a menção de 5 professoras (P5, P6, P9, P10, P11) 

ao Programa de Formação Professores Alfabetizadores (PROFA), já mencionado no capítulo 

anterior dessa Tese, fundado na “mudança de paradigma na alfabetização” a partir da qual 

haveria a “transformação didática necessária”. O PROFA, tal como informa o documento de 

apresentação do programa, buscava formar professores que fossem competentes para 

“organizar as propostas didáticas a partir do que hoje se sabe a respeito de como se aprende. É 

a resposta a esse desafio que pode conferir eficácia ao ensino, instaurando uma cultura escolar 

centrada no direito à aprendizagem”. (Brasil, 2001) 

A proposta era construir atividades com os professores alfabetizadores voltadas à 

ampliação do universo de seu conhecimento sobre a alfabetização, pautadas na reflexão sobre 

as insuficiências da prática profissional. As estratégias eram definidas em torno da “resolução 

de situações-problema” que possibilita ao professor a produção de ferramentas para a análise 

das produções dos seus alunos, simulando o planejamento de situações didáticas segundo 

orientações determinadas, supostamente adequadas aos grupos específicos de alunos e em 

relação aos objetivos previamente definidos, com base na discussão das “implicações 

pedagógicas dos textos teóricos estudados”. 

O PROFA foi gestado no contexto das reformas curriculares dos anos 1990, no 

momento em o problema da formação dos professores foi identificado  como o principal 

obstáculo às mudanças preconizadas pelas políticas educacionais daquela época. 

Colello (2008) aponta que a mudança de referenciais, de concepções, de enfoque do 

problema, de entendimento de qual é o papel do professor não foram acompanhadas pela 

mudança na lógica que subsidia os princípios de formação. A autora se reporta a Arroyo para 

lembrar que, nas discussões sobre formação dos professores, teria se observado a 
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continuidade do que chama de “lógica linear predominante”, de modo que estas tenderam a 

enfatizar os problemas da formação do professor anterior à entrada no magistério e teriam se 

voltado ao preenchimento das lacunas presentes nessa formação por meio da oferta de cursos 

de qualificação e requalificação permanente para esses professores. 

Azanha (2006) aponta que as propostas de formação desenhadas naquele contexto 

eram marcadas pela presença de recomendações abstratas sobre a necessidade de uma “sólida 

formação dos educadores”, da “integração da teoria-prática” e da interdisciplinaridade 

voltadas a uma suposta “formação ideal ou necessária do professor básico” para enfrentar os 

desafios da escola contemporânea. 

Analisando as discussões enfrentadas em congressos e seminários realizados em 

torno do problema da formação do professor, Azanha observa a presença de modelos teóricos 

baseados na caracterização de um profissional dotado de determinadas qualidades abstratas, 

muitas vezes inviáveis para o exercício da atividade educativa dentro da escola, tendo em 

vista a ampla variedade das situações de ensino. (Azanha, 2006, p.55) Nas suas palavras: 

 
Nessas discussões quase sempre se parte de uma noção vaga e impressionista 
de ‘escola brasileira’, caminha-se para a afirmação da necessidade de uma 
“política de formação para professores” e, em seguida, desenha-se o ‘perfil 
profissional’ desses professores por meio de um arrolamento de 
competências cognitivas e docentes que deveriam ser desenvolvidas pelos 
cursos de formadores (Azanha, 2006, p. 94) 

 

Azanha compara a intenção observada nos encontros acadêmicos à busca de 

Comênio para transpor o método científico concebido por Bacon para a educação com 

objetivo de ensinar tudo a todos. Para ele, assim, ter-se- ia se fundado o mito contemporâneo 

no campo da educação de que certas teorias consideradas como as novas descobertas 

científicas podem, por meio de recomendações metodológicas inequívocas, alicerçar a 

formação docente na produção de um ensino de qualidade. Tal mito se traduziria na visão de 

que um ensino eficaz consiste basicamente na aplicação de um saber metodológico 

epistemologicamente fundamentado em outros saberes como, por exemplo, os saberes de 

natureza psicológica. 

Nessa direção, Azanha mostra como tradicionalmente a concepção da atividade de 

ensino fundada na relação professor-aluno teria sido fundamentada na imagem do “bom 

professor” como sendo um profissional que precisa dominar um saber disciplinar a ser 

transmitido a um discípulo, de modo que o êxito do ensino  depende de uma combinação entre 

conhecimento disciplinar e preparo didático do professor. Desse modo, a concepção da 
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relação pedagógica teria um caráter abstrato e seria como uma relação independente do 

contexto institucional entre a pessoa que aprende e a pessoa que ensina. Assim, 

 
Ao considerar que a relação pedagógica pode ser orientada a partir de teorias 
que pretendem descrever e explicar a natureza do conhecimento, que o 
professor ensina, e a natureza da aprendizagem, que o aluno desenvolve, 
essa idéia ganha a fisionomia de um jogo abstrato entre parceiros abstratos: o 
preceptor e o discípulo. (Azanha, 2006, p.60) 

 

Segundo esse autor, nas teorias de aprendizagem, da inteligência e do 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e do adolescente há poucos elementos 

seguros que possam fundamentar a formação do professor. Para ele, é necessário, antes de 

tudo, discutir a “questão propriamente educacional de saber se uma determinada atuação 

pedagógica deve ser posta em prática apenas porque teria algum respaldo científico”. 

(Azanha, 2006, p.57) 

Nessa linha de considerações, ao se presumir que o grau de êxito do trabalho do 

professor depende de uma teoria correta de ensino e da aprendizagem, pesquisadores da 

formação docente terminam reduzindo a complexidade das práticas pedagógicas à aplicação 

de uma teoria, ignorando não só os fatores específicos de cada sala de aula como todo o 

complexo ambiente social de cada escola. Sua crítica não invalida, no entanto, a necessidade 

teórica ou prática de conceitos gerais mais abstratos, mas questiona o uso desses conceitos 

para fundamentar e orientar abstratamente as atividades docentes que ocorrem em situações 

escolares concretas muito diferentes entre si. O autor compreende que não se pode pensar a 

formação do professor somente em termos da aplicação simples e direta de um saber teórico a 

uma situação de ensino, pois a ação educativa sempre envolve valores. (Azanha, 2006, p.122) 

Seguindo o caminho dessa análise, a compreensão dos diferentes gruas de 

percepção do valor das experiências de formação, a meu ver, passa pela compreensão do 

modo como a relação teoria-prática se manifesta no campo educacional. Essa relação aparece 

associada ao que Gimeno Sacristán identifica como salvacionismo laico, em que se teria 

vislumbrado a possibilidade de construir uma sociedade plenamente racional e de que um 

grupo de pessoas teria segredo ou a receita para consegui- lo. Na sua análise esse autor aponta 

uma tendência de 

 
Agarrar-se a um princípio racional que atue como modelo ou princípio 
orientador e ordenador do que fazemos faz parte das mais elementares 
aspirações da racionalidade na época atual [...]. A relação entre saber fazer e 
saber trabalhar constitui toda uma tradição na cultura ocidental que parte da 
filosofia aristotélica, enfatizada e reorganizada sob múltiplos enfoques. A 
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crença e a esperança de que o “mundo da teoria ou da razão” pode melhor o 
“mundo da prática”, sobretudo a partir da modernidade, é um dos motores 
mais fortes para explicar o que é educação, o que nela ocorre e o que 
desejaríamos que ocorresse. [...] O problema da relação entre conhecer e agir 
na educação talvez seja o tema central de todo o pensamento para explicar 
porque a educação se desenvolve tal como realmente o fazemos e porque 
tem sido assim, entrando no mundo das relações entre contextos, 
instituições, culturas, pessoas, idéias e usos práticos. (Gimeno Sacristán, 
1999, p.19) 

 

Gimeno Sacristán mostra que a relação entre teóricos e práticos faz coincidir as 

ações de uns e de outros com a ocupação e a missão de instituições que agrupam as profissões 

com objetivos diferenciados e com posições distintas na sociedade. No contexto da Educação, 

segundo ele, a relação teoria-prática seriam claramente distintas: 

 
...de um lado está a universidade e os departamentos de pesquisa e de 
formação do magistério, com seus profissionais ocupados com o 
desenvolvimento e a difusão da teoria, e de outro por outro, as escolas de 
níveis não universitário, com seus profissionais dedicados à pratica da 
educação. Os planos das relações entre instituições, entre profissionais e 
entre agentes aparecem estreitamente ligados ao binômio teoria -prática, 
dotando-no de conteúdo (Gimeno Sacristán, 1999, p.20) 

 

O autor entende que a redução da relação teoria-prática ao terreno da relação a dois 

tipos de agentes: o teórico e o pratico, cada um limitado a seu respectivo contexto, oculta o 

fato de que as idéias e práticas afetam outros setores ou agentes sociais. Para além dos 

espaços institucionais definidos para “especulação sobre educação” ou as “práticas para 

desenvolvê- lo profissionalmente” existiria, segundo ele, um contexto social mais amplo no 

qual intervêm outros agentes, inclusive à margem da tomada de decisão no sistema educativo. 

Segundo Gimeno Sacristán (1999, p.20), a prática educativa é antes de tudo uma 

prática social, e, portanto, “todo aquele, indivíduo ou grupo, que decide sobre a educação 

(que, consequentemente é portador de teorias) e sobre as razões que leva consigo quando o 

faz é agente da prática”. Ele considera, portanto, que a relação entre pensamento e ação em 

educação não diz respeito somente ao que os que pensam e os que praticam produzem, pois 

consiste num problema cultural que deve ser abordado em uma perspectiva ampla que 

“contemple as relações entre o subjetivo e o social de todos os agentes que intervém na 

principal determinação da experiência prática”. 

Ainda de acordo com esse autor, a relação teoria-prática só pode ser compreendida 

em relação à divisão entre profissões, instituições e especialização de agentes sociais 

envolvidos nas esferas do pensamento, da decisão e da ação na educação. No contexto dessa 
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divisão, a complexa relação entre compreensão e ação termina ficando restrita à relação entre 

os práticos e os teóricos como se estes, sendo filósofos, pensadores e pesquisadores da 

educação, possuíssem o monopólio do conteúdo legitimado que cabe a cada uma dessas 

polaridades, e aqueles como práticos, como os professores do nível básico, caberia a 

implementação dos projetos teóricos dos quais não participou. 

Assim, Gimeno Sacristán ressalta o inevitável condicionamento criado pela divisão 

social e técnica do trabalho em geral, particularmente, no que isso influencia a atividade 

educativa na escola. O autor mostra que as preocupações com a relação teoria-prática não são 

universais ou meramente neutras, pois as relações e percepções recíprocas entre teóricos e 

práticos não se dão à margem das determinantes das desigua ldades e das relações de poder. 

 
O reflexo antiteórico que certos setores do magistério mostram, em algumas 
ocasiões, baseia -se, freqüentemente, em avaliações como: distância, 
incongruência, incompreensão da linguagem, inutilidade da teoria para sua 
prática. Avaliações que, em alguns casos, estão ligadas a uma espécie de 
mecanismos de defesa diante do qual o prático pode apreciar como 
deslegitimação pessoal. São avaliações e atitudes, em muitos casos, fruto das 
reações diante das pretensões dos ‘teóricos’, embora não inerentes à própria 
teoria. Talvez sejam reflexos da decepção diante de uma promessa não 
cumprida. Assim, o que poderia ser um âmbito promissor passa a ser um 
problema de desconfiança e de distanciamento que leva a julgar 
pejorativamente a teoria a partir da prática, ou a declará-la como 
pertencendo a territórios não próprios dos práticos. (Gimeno Sacristán, 1999, 
p.23) 

 

Gimeno Sacristán entende que é comum esse tipo de avaliação conter uma 

dicotomia que estabelece uma diferenciação entre estudo e trabalho ligada à diferenciação de 

classe, que distingue intelectuais como “os que não trabalham” e vivem fora da realidade, 

situando-os numa posição hierarquicamente superior, ao mesmo tempo em que coloca os 

práticos numa posição inferior por serem trabalhadores. Uma das conseqüências nefastas 

dessa dicotomia seria, segundo ele, definir o teórico como o irrealizável, que leva a ver dos 

teóricos como idealistas, defensores de uma ordem ilusória e desejável, embora irrealizável, 

ou como visionários iludidos, alienados da realidade que impera. 

Gimeno Sacristán entende que para considerar o “complexo problema e desafio da 

relação teoria-prática dentro da educação” é necessária a conscientização que 

 
...nem a teoria ou pensamento sobre a educação são independentes de outras 
teorias, nem que todas as práticas educativas são autônomas em relação aos 
traços culturais que se relacionam com a economia, a indústria do lazer e da 
cultura, a ação dos meios de comunicação, as mudanças nos 
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comportamentos no âmbito das famílias, os novos modelos familiares, etc. 
(Gimeno Sacristán, 1999, p.95) 

 

Assim, compreende que “as crenças pessoais, o senso comum compartilhado e a 

ciências racionalizam as ações e as práticas”, ao mesmo tempo em que estas estimulam 

“desenvolvimentos determinados do conhecimento” que incidirão na prática ou no 

conhecimento educativos. Entretanto, nota que há “certas dependências exageradas em 

relação à psicologia”, considerando que a educação deve “nutrir-se de muitos outros 

subsistemas sociais e aspectos da vida das pessoas e da sociedade” (Gimeno Sacristán, p.96-

97). 

Assim, deve haver cuidado para que essa relação com as “teorias que vêm de fora” 

não pode ser “simplesmente mimética, por meio de meras absorção de conteúdos”, 

entendendo que 

 
...a relação entre conhecimento ou ‘teoria’ e prática em educação não pode 
desconsiderar o caráter insuficiente do pensamento sobre o educativo para 
realizar as práticas de educação reais; inclusive, entendendo que esse 
pensamento é aberto e que está muito influenciado pelo desenvolvimento e 
pelas incidências de outros âmbitos do conhecimento. (Gimeno Sacristán, 
1999, p.98) 

 

Buscou-se na análise das respostas das professoras alfabetizadoras que 

responderam os questionamentos presentes no instrumento dessa pesquisa, uma aproximação 

em relação às análises sobre teoria-prática realizadas anteriormente. Para tanto, foram 

organizadas uma série de informações a fim de destacar aspectos relativos aos interesses, aos 

valores, às concepções e às visões que compõem os indicadores dos motivos que orientaram 

as ações educativas das professoras alfabetizadoras consultadas, e dentro desse plano, destaca-

se as implicações destes para as práticas educativas dessas professoras. 

Ainda seguindo a mesma linha anterior de análise, as informações organizadas no  

quadro 4.13 mostram as áreas do conhecimento pedagógico e curricular que as professoras 

consultadas indicaram ter maior interesse. 

Supondo como possível analisar as afinidades pessoais das professoras 

alfabetizadoras consultadas a respeito das áreas do conhecimento que valorizam para a 

compreensão das atividades educativas que realizam, algumas questões identificadas a partir 

dos dados presentes no quadro 4.13, merecem ser destacadas. 
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Quadro 4.13 

O interesse das professoras alfabetizadoras pelas diferentes áreas do conhecimento e da educação 

“P” Áreas do conhecimento pedagógico que mais se interessa Áreas do conhecimento escolar que mais se 
interessa 

P1 Filosofia da Educação, História da Educação, Psicologia da Educação, 
Metodologia de Matemática, Educação Artística e Educação Física 

“Matemática, Educação Artística, Educação Física, 
Biologia, História, Psicologia” 

P2 Filosofia da Educação, História da Educação, Psicologia da Educação, 
Sociologia da Educação, Metodologia de Língua Portuguesa, Educação Artística 

“Educação Artística, Português, Psicologia, 
Filosofia e História” 

P3 Filosofia da Educação e Psicologia da Educação “Psicologia e Ciências Naturais” 

P4 História da Educação, P sicologia da Educação, Metodologia de Língua 
Portuguesa, 

“Português, Psicologia, Filosofia, Artes, Sociologia, 
História e Geografia” 

P5 Sociologia da Educação, Metodologia das Ciências Sociais e Educação Artística “Português, História, Geografia, Biologia, 
Sociologia, Educação Artística” 

P6 Psicologia da Educação, Metodologia de Língua Portuguesa, Metodologia de 
Matemática 

“Português e Matemática” 

P7 História da Educação e Psicologia da Educação “Psicologia, História e Matemática” 
P8 Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, Educação Artística “Não tenho preferências, todas estão interligadas” 

P9 

Filosofia da Educação, História da Educação, Psicologia da Educação, 
Sociologia da Educação, Metodologia de Língua Portuguesa, Metodologia de 
Matemática, Metodologia de Ciências da Natureza e Metodologia de Ciências 
Sociais 

“Psicologia” 

P10 Psicologia da Educação, Sociologia da Educação, Metodologia de Língua 
Portuguesa, Educação Artística “Português e Educação Artística” 

P11 História da Educação, Psicolo gia da Educação, Sociologia da Educação, 
Metodologia de Matemática e Educação Artística “Matemática, Educação Artística e Português” 

 

De um lado, como era provável, destaca-se a forte presença da Psicologia da 

Educação como área do conhecimento pedagógico que foi indicada por quase todas as 

professoras consultadas – à exceção de P5 o que, provavelmente, pode estar relacionado ao 

fato de sua formação superior inicial ter sido em a Geografia. De outro lado, a Educação 

Física só foi indicada pela professora P1, o que também não surpreende diante da pouca 

valorização dessa área dentro do espaço escolar. 

Porém, o que chama a atenção é o fato de áreas do conhecimento relacionadas ao 

ensino da Língua Portuguesa e de Matemática terem sido desconsideradas por uma das 

consultadas, embora trabalhe como professora alfabetizadora – professora P3, justamente uma 

das que manifestou estar “pouco preparada” para a alfabetização e que demonstrou estar 

insatisfeita com sua ligação a essa área (ver no quadro 4.10). 

O quadro 4.14 define mais especificamente uma aproximação com os valores 

manifestos pelas professoras alfabetizadoras consultadas a respeito do que consideraram 

como objetivos do processo educativo na escola. 

A análise dos dados expressos no quadro 4.14 sugere que, de modo geral, uma certa 

tentativa das professoras alfabetizadoras consultadas em corresponder às mais diferentes 

visões sobre os objetivos da educação escolar, o que foi revelador de uma acentuada 

preocupação com integração de valores à formação dos seus alunos, sendo estes vistos como 

formação de atitudes para corresponder tanto às regras de funcionamento da sociedade, 
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quanto ao estímulo para um desenvolvimento humano com autonomia e favorável à 

transformação da própria sociedade. 

 

Quadro 4.14 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

sobre objetivos da formação escolar dos alunos 

Objetivos do processo educativo escolar Professoras que 
concordaram plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

A educação escolar deve ter por objetivo a preservação da 
ordem e do progresso da sociedade, socializando e 
civilizando o indivíduo. 

P8, P9, P10 P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P11 P7  

A educação escolar deve disciplinar o aluno, levando-os a 
incorporar as regras e os valores vigentes na sociedade. P8, P9, P10 P1, P2, P4, P5, P6, 

P7 P3, P11  

A educação escolar deve oferecer ferramentas para que os 
sujeitos compreendam o mundo e possam contribuir para 
transformá-lo. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

A educação escolar deve trabalhar pela autonomia e 
emancipação dos alunos, de modo que ele próprio possa 
fazer suas escolhas. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

A educação escolar deve ter como objet ivo dar consciência 
ao povo para libertá-lo de sua ignorância por meio do 
conhecimento escolar. 

P1, P5, P6, P9, P11 P2, P3, P4, P7, P10  P8 

A educação escolar deve estimular a criatividade, com 
atividades lúdicas em que a criança, levando-a desenvolver 
plenamente suas potencialidades e libertar-se dos grilhões 
das regras e convenções da sociedade. 

P1, P9, P11 
P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P10   

 

Analisando-se o conjunto das informações do quadro 4.13 é possível dizer que não 

houve entre elas uma preocupação em corresponder a um determinado ideário existente no 

campo educacional: ao mesmo tempo em que se posicionaram a favor de atitudes regradas e 

disciplinadas de acordo com os valores sociais vigentes, também se posicionaram 

favoravelmente a uma formação com autonomia e transformadora da realidade constituída 

dessas mesmas regras. Essa aparente contradição, a meu ver, sugere um posicionamento mais 

sintonizado com uma preocupação daquilo que poderia ser definido como cidadania, 

encerrando tanto os objetivos de uma atuação autônoma favorável aos direitos sociais 

coletivos, portanto, sujeito às regras vigentes, quanto aos que poderiam ser chamados de 

direitos individuais, que podem ou não se estar em conflito com essas regras. 

Devido a própria formulação dos questionamentos realizados no instrumento de 

coleta das informações, somente foi possível observar que as diferenças nos graus de 

concordância indicaram relatividade quanto a uma possível filiação aos discursos 

relacionados. De qualquer modo, vale o destaque para as posições generalizadas entre as 

professoras consultadas sobre o papel da educação escolar como: “oferecer ferramentas para 

compreensão e transformação do mundo” e “o trabalho pelo desenvolvimento da autonomia 
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dos sujeitos”, o que supostamente seria indício de certa uma maior aproximação com o 

“pensamento mais transformador em educação”. 

Os quadros que seguem remetem aos posicionamentos das professoras consultadas 

quanto ao currículo ideal na escola. 

 

Quadro 4.15 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto aos conhecimentos que devem constituir o currículo escolar 

Objetivos do processo educativo escolar 
Professoras que 

concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras 
que 

discordaram 

Não 
respondeu 

A educação escolar deve ensinar o conhecimento científico, 
desmistificando superstições e crenças comuns nos ambientes em 
que os alunos vivem. 

P1, P6, P8, P9, P10, 
P11 P4, P5, P7 P2 P3 

A educação escolar deve transmitir os conhecimentos 
acumulados pela humanidade, identificados como “conhecimento 
científico e erudito”, pois aos conhecimentos de origem 
“popular” eles já têm acesso em outros espaços sociais. 

P8, P10 
P3, P4, P5, P7, P9, 

P11 P1, P2, P6  

A educação escolar deve valorizar e problematizar tantos os 
conhecimentos produzidos tanto pela “cultura erudita” quanto 
pela “cultura popular”, sem hierarquizá-los. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P9, P10 P8, P11   

A educação escolar deve valorizar e aprofundar os conhecimentos 
da comunidade a qual o aluno pertence. 

P1, P3, P4, P5, P7, 
P8, P9, P10, P11 P2, P6   

 

De modo geral, a análise dos dados organizados no quadro 4.15 aponta o mesmo 

sentido de não-correspondência a um determinado ideário existente no campo educacional 

que foi observado no quadro anterior. No entanto, há de se destacar uma certa filiação a um 

determinado discurso, observada no caso da única professora (P2), pois essa professora, ao 

mesmo tempo em que se posicionou favoravelmente a uma educação problematizadora, não 

hierarquizadora em termos dos conhecimentos culturais e pautada no conhecimento da 

realidade do aluno, posicionou-se contrária à visão do conhecimento científico sobreposto às 

crenças comuns e aos conhecimentos de origem popular. 

Entendo que a discordância de 3 professoras (P1, P2, P6) e a concordância parcial 

de 6 professoras (P3, P4, P5, P7, P9, P11) em relação à posição do ensino dos conhecimentos 

“científicos e eruditos” como finalidade do currículo escolar, sobrepondo-se a outros 

conhecimentos sugere indícios da presença de certa crítica ao papel tradicional da escola de 

“transmissão de conteúdos disciplinares”, que há décadas circula no campo educacional, mas 

ainda se mostra pouco efetiva tanto no que se refere às ações quanto às práticas educativas, 

visto o peso dos diversos condicionantes das atividades educativas na escola. 

Por outro lado, a mesma concordância parcial dessas 6 professoras em relação ao 

caso anterior, somada à concordância plena das professoras P8 e P10, sugere também como 

indícios uma identificação ainda forte com o chamado ensino conteudístico, o que não 
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significa que estivessem com isso se contrapondo à valorização dos conhecimentos sobre a 

realidade do aluno, já que a maioria afirmou concordar também com esse discurso, talvez 

tendo em vista o enfrentamento das situações cotidianas da relação escola-alunos-

comunidade. 

Assim, entendo que as professoras alfabetizadoras consultadas não se posicionaram 

de acordo com o discurso que trata com preconceito os saberes populares, mas tendem a ter 

preocupações mais ligadas ao que se poderia chamar de qualidade da educação escolar, 

entendendo que esta compreende a difusão dos conhecimentos científicos. Daí, embora se 

tenha observado aparente contradição nos seus posicionamentos, já que concordam, por 

exemplo, com o discurso que postula libertação das crenças populares, não há como observar 

isso como a defesa de determinada linha do currículo escolar. Aliás, a tendência ao 

posicionamento favorável sobre essa questão, é coerente com a tendência ao posicionamento 

favorável ao discurso da conscientização do povo associado à libertação da ignorância por 

meio do conhecimento escolar.  

Entendo que as ambigüidades observadas nos posicionamentos das professoras 

sugerem que as professoras não estão preocupadas com a hierarquização e subordinação dos 

conhecimentos do currículo escolar, em termos de conhecimentos populares e eruditos, 

entendendo esse conjunto de conhecimentos como parte da cultura a que a escola deve 

proporcionar o acesso aos seus alunos. Considero possível afirmar que suas percepções 

indicaram uma compreensão ampla do currículo, que não se mostrou neutra ou 

universalizante ou presa a determinados ideais mais específicos. A análise do conjunto de 

suas manifestações permite concordar com a idéia de que: 

 
O currículo como seleção de cultura serve a uma sociedade ou a uma visão 
de como deverá ser esta e é determinado por um processo social no qual 
agem condicionamentos econômicos, políticos, pressões de grupos de 
especialistas e algumas idéias sobre o valor de tal seleção para o 
desenvolvimento individual e da coletividade humana. (Gimeno Sacristán, 
1999, p.155) 

 

Essas considerações foram reafirmadas, de certo modo, com as indicações 

apontadas no quadro 4.16. Questionadas de maneira mais específica a respeito dos conteúdos 

do currículo escolar, as professoras consultadas, mais uma vez, mostraram aparente 

contradição nas suas indicações. 
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Na análise dos dados organizados nesse quadro destaca-se o mesmo sentido de 

ambigüidade apontado no quadro anterior, agora com uma definição mais específica quanto 

aos conteúdos de que se falou antes. 

 

Quadro 4.16 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto ao conteúdo a ser definido no currículo escolar 

Conteúdo que deve ser ensinado na alfabetização 
Professoras que 

concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

O conteúdo escolar deve ser somente o conhecimento 
científico e/ou técnico. 

 P6, P8, P9, P11 P1, P2, P3, P4, 
P5, P7, P10 

 

O conteúdo escolar deve ser somente o conhecimento 
produzido pela cultura popular.  P6, P8, P9, P11 P1, P2, P3, P4, 

P5, P7, P10  

O conteúdo escolar deve ser definido no diálogo entre os 
conhecimentos científico, técnico e popular. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9 P10 P11  

O conteúdo escolar deve ser sempre atualizado de acordo 
com as demandas do mercado de trabalho. P1, P8, P9 P3, P4, P5, P6, P7, P10, 

P11 P2  

O conteúdo escolar deve ser definido de acordo com o 
conhecimento da realidade social do aluno. P1, P6 P2, P3, P4, P5, P7, P8, 

P9, P10, P11   

As Universidades e Centros de Excelência devem 
produzir o conhecimento para ser ensinado e a escola 
deve proporcionar aos alunos o acesso a esse conteúdo. 

P1, P9 P2, P5, P6, P10, P11 P3, P4, P7, P8  

 

A meu ver, os posicionamentos das professoras consultadas no quadro 4.16, de 

modo geral, confirmaram a análise realizada no quadro 4.15, pois mais uma vez não se 

observou filiações a determinadas visões sobre seleção curricular. Ainda que variando o grau 

de concordância sobre o conteúdo escolar, observa-se que a maioria concordou com a idéia de 

que esse conteúdo deve ser definido no diálogo entre conhecimentos científico, técnico e 

popular (à exceção da professora P11 que discordou), indicando uma valorização dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade nos diversos espaços sociais, tantos os mais 

acadêmicos, como os mais populares. O que sugere a compreensão da idéia de que 

 
A seleção considerada apropriada depende das forças dominantes em cada 
momento e dos valores que historicamente foram delineando ao que se 
acredita que é valioso para ser ensinado ou transmitido, assim como aqueles 
valores nos quais se pretende introduzir os alunos/as. Os conteúdos, como 
toda realidade educativa tal como a conhecemos em suas instituições, nas 
práticas pedagógicas, não foram criados decisivamente pelo pensamento 
educativo, mas são, isso sim, fruto de uma história. (Gimeno Sacristán, 1999, 
p.155) 

 

Pela análise dos dados é possível dizer que, mesmo variando o grau de 

concordância as professoras indicaram a necessidade de o conteúdo ser atualizado de acordo 

com as demandas externas (a exceção da professora P2 que discordou). No caso dos 
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conteúdos do currículo da alfabetização, as professoras consultadas se posicionaram de 

acordo com o que foi organizado. 

 

Quadro 4.17 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto aos conteúdos que devem compor o currículo na alfabetização escolar 

Conteúdo que deve ser ensinado na alfabetização 
Professoras que 

concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

Na alfabetização escolar o conteúdo a ser ensinado deve ser o 
que está definido nos livros didáticos.   

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
 

Na alfabetização escolar os conteúdos devem estar voltados 
ao aprendizado de matérias escolares que os alunos 
necessitarão ao longo de sua trajetória escolar. 

P1, P8, P9, P10 
P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P11   

A alfabetização não deve se prender a conteúdos, mas ter 
atividades lúdicas, estimulando a liberdade de expressão e 
criação dos alunos.  

P2, P3 
P1, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11   

Na alfabetização os conteúdos devem voltados ao aprendizado 
de regras e valores da nossa sociedade, para desenvolver 
noções de higiene e de comportamento correto dentro e fora 
da escola. 

P1, P5, P8, P  
P2, P3, P4, P7, 

P10, P11  P6 

A alfabetização escolar deve conter como conteúdos do 
ensino escolar valores éticos, tais como compaixão, respeito 
ao outro, justiça social, etc. 

P1, P2, P3, P5, P8, 
P9, P10 P7, P11  P4, P6 

 

Na análise dos posicionamentos organizados no quadro 4.17 destaca-se que, mesmo 

variando o grau de concordância das professoras consultadas a respeito de determinadas 

visões sobre os conteúdos do currículo na alfabetização escolar, ficou clara de modo geral, a 

posição favorável a uma composição curricular diversificada nessa área, contendo misturados 

conteúdos das disciplinas escolares tradicionais, atividades lúdicas e regras de comportamento 

e higiene ao lado de valores. Essa configuração dos posicionamentos das professoras 

consultadas aponta indícios de que consideram que os conteúdos curriculares na alfabetização 

devem conter também conhecimentos escolares tradicionais e conhecimentos do cotidiano da 

vida. 

Também, há de observar o fato de que todas as professoras apontaram que esse 

conteúdo não deve ser pautado pelo que o livro didático define como importante, o que sugere 

mudanças nas formas de utilização desse recurso didáticos em virtude de uma possível 

mediação mais qualificada pelo professor. Seria interessante verificar como se dá essa 

mediação supostamente mais qualificada, na medida em que, desde 1996, vem ocorrendo uma 

intensificação na difusão do livro didático em todos os níveis do ensino público por meio do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), implementado inicialmente para as séries 

iniciais do ensino fundamental, durante o mesmo momento da elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Nesse contexto, é muito provável que tenham predominado, 
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no livro didático, conteúdos influenciados por determinados conhecimentos legitimados e a 

proposta construtivista adotada oficialmente nos PCN. Nesse aspecto, cabe questionar a total 

discordância indicada pelas professoras consultadas a respeito das orientações por livros 

didáticos e correspondência nas suas práticas educativas questionando sobre o novo papel do 

livro didático na alfabetização. 

Não se deve esquecer que, tradicionalmente, o livro didático delimitava o saber 

exigido para o ensino escolar e direcionava os conteúdos escolares, determinando a 

organização da prática pedagógica e favorecendo tanto o controle do currículo escolar quanto 

do próprio trabalho do professor, o qual terminava, quase sempre, ficando limitado a 

reelaboração do conteúdo cultural disseminado por meio desse material. 

Nesse sentido, é importante compreender o posicionamento das professoras 

alfabetizadoras consultadas sobre participação de professores na definição do currículo da 

alfabetização escolar, cujos dados estão expressos no quadro 4.18. 

 

Quadro 4.18 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre a participação de professores na definição do 

currículo na alfabetização escolar 

Conteúdo que deve ser ensinado na alfabetização 
Professoras que 

concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

O conteúdo do currículo escolar não é uma discussão 
que deve ser feita pelos professores alfabetizadores.    P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P10, P11 P9 

A escola deve ter total autonomia para decidir o que 
deve ser ensinado aos alunos, seja qual for o 
conteúdo. 

P1, P4, P5, P8 
P2, P3, P6, P7, P9, 

P10, P11   

Os professores alfabetizadores devem sozinhos 
produzir seus próprios materiais pedagógicos, 
definindo as atividades e os conteúdos de seu 
trabalho, a partir dos subsídios que encontrar. 

 P2, P9, P11 
P1, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P10  

Os professores alfabetizadores, trabalhando 
coletivamente com seus pares, devem produzir e 
definir tanto o conteúdo a ser ensinado quanto 
materiais pedagógicos e atividades a serem dadas. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P8, P9, P10 P7, P11   

A equipe gestora (direção e coordenação 
pedagógica) deve definir o conteúdo que os 
professores alfabetizadores devem ensinar aos seus 
alunos. 

 P3, P5, P9 
P1, P2, P4, P6, P7, 

P8, P10, P11  

 

A análise dados organizados no quadro 4.18 aponda que quase todas as professoras 

consultadas consideraram que o professor alfabetizado deve participar das discussões sobre o 

currículo escolar, e que de acordo com as outras indicações, concordaram que os conteúdos 

deveriam ser definidos com a participação de seus pares, especialmente, e com a autonomia 

do conjunto da escola para tanto. 

Destaca-se, contudo, que 3 professoras (P2, P9, P11) concordaram que os 

professores devem produzir seus materiais e definir conteúdos sozinhos. Por outro lado, 3 
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professoras (P3, P5, P9) concordaram que os professores alfabetizadores deveriam seguir a 

definição que viria da equipe gestora. Mais que incoerência, as indicações contraditórias da 

professora P9, a única que não respondeu sobre a necessidade, ou não, de participação do 

professor alfabetizador nas discussões sobre o currículo, apontam as dificuldades envolvidas 

nessa questão. 

Há de se considerar que na área da alfabetização as discussões tradicionalmente 

ficaram restritas ao debate em torno dos métodos e não dos conteúdos curriculares, como se 

essa fosse uma preocupação de professores mais envolvidos com as disciplinas escolares. 

Tal como compreende Cook-Gumperz (2002a), ao longo do processo de 

universalização e escolarização, a alfabetização foi inserida dentro de um sistema educacional 

burocraticamente organizado. Assim, tomou a forma de ação docente centrada no processo 

cognitivo para aprendizagem de habilidades básicas técnicas e mensuráveis de decodificação 

da leitura e escrita pelos alunos, que podem ser aprendidas pelo esforço individual. Nesse 

processo, os alunos malsucedidos nos esforços educacionais passaram a ser vistos como 

menos valiosos e a alfabetização como um espaço neutro de execução técnica, o que terminou 

por criar sérias limitações para o trabalho do professor alfabetizador e sua conseqüente 

desvalorização. 

Para essa autora, embora a alfabetização possa existir sem a escolarização, esta não 

pode existir sem a alfabetização. Na sua perspectiva, ainda que a alfabetização tenha um papel 

influente nos modernos sistemas educacionais, com as instituições de seleção e colocação na 

complexa divisão do trabalho, a forma da escolarização é a força preponderante que 

determina como a alfabetização deve se constituir dentro do sistema de ensino escolar. Assim, 

a alfabetização como prática cultural é redefinida no contexto da escolarização e se 

transforma em alfabetização escolar, entendida como um “sistema de conhecimento 

descontextualizado, validado através de desempenho em testes” (Cook-Gumperz, 2002b, 

p.52). 

A tradicional configuração do lugar da alfabetização dentro do tempo e espaço 

escolar é produto do processo de reprodução da estrutura da divisão do trabalho em educação 

e da separação entre teóricos e práticos. A meu ver, essa configuração traz sérias implicações 

para uma reflexão sobre os conhecimentos mobilizados pelo professor alfabetizador para sua 

atividade educativa, pois, ao ficar com o papel de professor do nível mais prático, o professor 

fica refém das respostas produzidas pelos teóricos, o que limita substancialmente a ampliação 

e a diversidade necessárias ao enfrentamento dos problemas relacionados ao ensino e à 
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aprendizagem em alfabetização. Desse modo, o foco problemas escolares passa a estar 

voltado às deficiências na sua formação e à sua suposta insuficiência de capital cultural. 

Na busca de uma alfabetização eficiente, as soluções buscadas materializam-se em 

torno da questão metodológica, mais propriamente, da valorização do método considerado 

mais moderno e científico, aquele que os cientistas da educação teriam o papel de produzir e 

os professores alfabetizadores o papel de executar. Restringindo as múltiplas dimensões da 

alfabetização à questão do método eficiente, houve uma redução também da discussão sobre o 

currículo nessa área, optando-se por uma perspectiva cultural de desvalorização dos saberes 

tradicionais e populares em nome de saberes tradicionalmente legitimados nas disciplinas 

escolares. 

Gimeno Sacristán aponta os limites colocados, de modo geral, à profissão docente, 

entendendo que esta 

 
...não é apenas algo eminentemente pessoal e criativo, sujeito às 
possibilidades de formação e ao desenvolvimento do pensamento 
profissional autônomo doa professores, mas é exercida também num campo 
que pré-determina em boa parte o sentido, a direção e a instrumentalização 
técnica de seu conteúdo. (Sacristán, 2000, p. 167) 

 

Nesse contexto de determinações e condicionantes, cabe ao professor modelar e 

transformar conhecimentos e orientações que, muitas vezes, foram produzidos externamente à 

ação docente. Assim, buscando autonomia, o professor deve atuar de forma diversa de acordo 

com os sentidos e valores que motivam suas ações dentro de margens predefinidas para suas 

práticas, na medida em que os conhecimentos com os quais deve lidar “nunca são totalmente 

inexoráveis nem sem possibilidades de moldamento” (Gimeno Sacristán, 2000, p.167). 

Desse modo, a margem de autonomia no sistema educativo curricular reservada ao 

professor corresponderia, segundo o autor, ao campo no qual este profissional desenvolve a 

sua profissionalização, de forma que não se pode discutir a autonomia curricular de cada 

professor ou grupo de professores sem considerar as fronteiras dessa autonomia e, portanto, o 

quadro de determinantes de sua prática. Por essa razão, entende que a atividade dos 

“professores renovadores” é, em muitos casos, uma “ação de ‘resistência’” pois é “burladora 

de coerções diversas, isto é, uma ação política e não meramente adaptativa” (Gimeno 

Sacristán, 2000, p. 168). 

A amplitude e a complexidade do ofício do professor é associada, ainda de acordo 

com Gimeno Sacristán, ao fato de que o tempo de escolarização envolver não somente 

atividades de interação entre professores e estudantes, nem as atividades dos alunos consistem 
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apenas na sua interação com os professores, pois as atividades educativas não se restringem 

ao desenvolvimento da ação do ensino no sentido estrito. 

Seguindo o plano dessa discussão, no quadro 4.19 buscou-se organizar 

posicionamentos das professoras alfabetizadoras consultadas a respeito do papel do professor 

dentro de uma proposta de currículo escolar, particularmente no que se refere à relação dos 

alunos com conhecimentos. 

 

Quadro 4.19 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto ao papel do educador/professor 

Concepções sobre o papel do professor/educador 
Professoras que 

concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

O educador deve ser um “facilitador” da 
aprendizagem, respeitando os interesses e a 
motivação dos seus alunos, promovendo o 
desequilíbrio da aprendizagem de acordo com o 
estágio de desenvolvimento cognitivo de cada 
aluno. 

P1, P6, P8, P9, P10, 
P11 P2, P3, P4, P5, P7   

O educador deve ser um “mediador” entre o aluno e 
o conhecimento, intervindo sempre que necessário, 
e oferecendo ferramentas para que os alunos possam 
construir seus conhecimentos de forma cada vez 
mais autônoma. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

O educador deve ser um “civilizador” das novas 
gerações, transmitindo aos alunos as regras e 
valores necessários para que ele saiba se comportar 
na sociedade e corresponder às demandas que a 
sociedade lhe impõe. 

P8, P9, P10 P2, P4, P5, P7, P11 P1, P3, P6  

O professor deve ser um “transmissor” dos 
conhecimentos científicos e técnicos universais 
acumulados pela humanidade. 

P8, P9 P2 
P1, P3, P4, P5, 

P6, P7, P10, P11  

O professor deve ser um “humanizador” dos seus 
alunos, desenvolvendo além dos conhecimentos 
necessários aos alunos, valores como fraternidade, 
respeito, justiça e igualdade social. 

P1, P2, P3, P8, P9 
P4, P5, P6, P7, P10, 

P11   

 

Tal como em quadros anteriores, a análise do quadro 4.19 também possibilitou 

evidenciar a uma aparente ambigüidade nos posicionamentos das professoras consultadas 

quanto a supostamente assumirem este ou aquele discurso sobre as questões da educação 

escolar. No entanto, cabe destacar, como foi discutido anteriormente, os indícios da crítica ao 

ideário pedagógico mais tradicional expresso na visão ensino transmissor de conteúdos. Aqui 

essa visão aparece mais claramente observada, pelo maior grau de discordância frente ao 

papel do professor como transmissor de conhecimentos supostamente universais. 

Não ficou claro se as professoras consultadas compreendem as implicações de tais 

conceitos para suas atividades educativas, o que sugere uma certa instabilidade quanto à 

definição das funções docentes no contexto atual do ensino escolar. Cabe lembrar que tal 

instabilidade foi discutida mais particularmente no capítulo II desta tese quando se apresentou 
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os processos históricos de mudanças na alfabetização escolar com a introdução de novos 

métodos pautados que levaram à polarização entre as propostas da nova educação (nova 

escola, contrutivismo etc.), de um lado, contrapostas as da velha educação (tradicionalistas, 

conteudistas, etc.), de outro. 

As diferenças nos graus de concordância reforçam a idéia de uma filiação não 

completa a determinados ideários, como é o caso do discurso que associa o papel do professor 

ao acompanhamento do desenvolvimento dos estágios cognitivos do aluno, o que sugere que 

as professoras consultadas vêem o papel do educador mais próximo da atividade cultural – 

visto que todas concordaram plenamente com discurso sobre o papel de mediador – e menos 

próximo das questões  da psicologia cognitiva. 

A discussão sobre o papel do professor como mediador dos processos de ensino é 

recente na investigação pedagógica, como mostra Gimeno Sacristán: 

 
Essa idéia de mediação, transferida para a análise do desenvolvimento do 
currículo na prática, significa conceber o professor como um mediador 
decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos, um agente ativo no 
desenvolvimento curricular, um modelador de conteúdos, condicionando, 
com isso, toda a gama de aprendizagens dos alunos. (Sacristán, 2000, p. 166) 

 

Segundo esse autor, como mediadora da transmissão de toda a cultura e o 

pensamento moderno instruído, a educação e seus agentes constituem meios para distribuir e 

estender os bens culturais, reproduzindo essa valiosa tradição a um número maior de pessoas.  

O autor define como desafio da difícil síntese da pedagogia moderna o de 

harmonizar as duas linhas básicas de ação: reproduzir tradição valiosa estendendo cultura, por 

um lado, e depurar e melhorar tradições educativas, por outro. No entanto, tal desafio termina 

sendo traído ora em favor da direção ilustradora com práticas tradicionais e ora em favor das 

formas de progressismo pedagógico vazias de cultura.  

Nessa perspectiva, Gimeno Sacristán compreende que o desenvolvimento do ensino 

ou o currículo em ação não é uma prática concomitante com a ação de outras que atuam nos 

sistemas escolares sobre o próprio currículo, sobre seu desenvolvimento, sobre os professores 

ou sobre o contexto e sim o resultado de uma combinação complexa de práticas diversas, 

havendo, portanto, outros agentes que atuam fora da sala de aula e que exercem uma 

influência ativa sobre o que ocorre em seu interior: 

 
Juntamente com a experiência, a tradição e os estilos de trabalhar dos 
professores existe uma série de reguladores explícitos das atividades 
relacionadas com o currículo, como leis e regulamentos, a organização 
escolar, a regulação dos postos de trabalho, a formação de professores, os 
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sistemas de avaliação e o estabelecimento de certas regras éticas que 
definem âmbitos de prática que se projetam nas ações do ensino: nos 
conteúdos abordados nas aulas, nos métodos, na interação pessoal, nas 
relações com a cultura externa às escolas e nos processos de inovação. 
(Gimeno Sacristán, 1999, p.93) 

 

Ao lembrar que o ofício docente é realizado dentro e fora da sala de aula, esse autor 

busca evitar a responsabilização excessiva dos professores nas explicações sobre os 

problemas da educação escolar, ao mesmo tempo em que não ignora a importância da 

autonomia na profissão e de sua responsabilização pela intervenção em todos os âmbitos que 

regulam suas práticas profissionais. 

Desse modo, ele chama a atenção para as limitações de uma investigação orientada 

por abordagens empiristas, centradas na observação da prática mais estritamente pedagógica, 

que reduz a complexidade da perspectiva cultural na análise da educação escolar, “como se 

aquilo que ocorre nas salas de aula fosse prática cultural autônoma” (Gimeno Sacristán, 1999, 

p.93). 

Dentro de um plano mais amplo das atividades educativas na escola, os quadros que 

seguem tratam do relacionamento das famílias dos alunos, da comunidade do entorno escolar 

com a escola e com os professores de seus filhos. 

 

Quadro 4.20 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto à relação escola -comunidade 

Objetivos do processo educativo escolar Professoras que 
concordaram plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

Deve haver um afastamento entre a escola e a 
comunidade (sociedade) para garantir a 
especificidade do trabalho escolar. 

  P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11  

A comunidade deve participar efetivamente da 
gestão da escola, não apenas discutindo a 
destinação dos recursos da APM, mas também 
discutindo o Projeto Pedagógico da escola de 
seus filhos. 

P1, P2, P4, P5, P6, P8, 
P9, P10, P11 P7  P3 

A comunidade deve participar não somente 
discutindo o projeto político pedagógico, mas 
também avaliando o trabalho pedagógico da 
escola de seus filhos. 

P1, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11 P2, P3   

O educador deve levar os alunos a conhecer 
outros espaços sociais, promovendo a reflexão 
crítica sobre as relações existentes nesses 
espaços. 

P1, P2, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11   P3 
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Quadro 4.21 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras a respeito de visões existentes no campo educacional 

quanto à relação família -escola  

Papel da família no acompanhamento das atividades da escola de seus 
filhos 

Professoras que consideraram esta 
alternativa 

Não 
respondeu 

Preparar o aluno, ensinando conhecimentos prévios para a alfabetização 
e dando -lhes instrumentos sem os quais o trabalho do professor fica 
impossibilitado 

P5, P8, P10  

Ensinar aos filhos a forma correta da língua portuguesa   
Ensinar como os seus filhos devem se comportar na escola P1, P3, P5, P8, P9, P10  
Ajudar seus filhos a fazerem lição de casa P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11  
Contratar professores particulares para sanar as dificuldades de 
aprendizagem de seus filhos 

P10  

Conhecer e discutir o projeto pedagógico da escola com professores e 
direção P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11  

Participar da discussão sobre a destinação dos recursos da escola P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10, P11  
Participar de festas e eventos, ajudando em atividades diversas, tais 
como: gincanas, bazares, limpeza da escola, etc. 

P1, P2, 
P5, P6, P8, P9, P10, P11  

Participar efetivamente das discussões pedagógicas, nas reuniões de 
Associação de Familiares e Mestres, Conselhos de Escola, nas reuniões 
de planejamento e discussão do Projeto Político Pedagógico 

P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11  

 

De modo geral, analisando-se os dados dos quadros 4.20 e 4.21, identifica-se nas 

manifestações das professoras consultadas com certo ideal de participação da família nas 

atividades escolares. Todas concordaram com a necessidade dessa aproximação, qualificando 

a possibilidade desse encontro das mais diferentes formas: indicando a necessidade de 

participação da família nas discussões relativas ao projeto político pedagógico da escola, na 

destinação dos recursos da escola e nas tarefas cotidianas voltadas ao apoio à aprendizagem e 

à manutenção do espaço escolar. 

A referência ao apoio à aprendizagem, de acordo com as indicações do quadro, 

aparece em poucas professoras, e ficou mais restrita à ajuda para o alunos cumprirem os 

deveres da lição de casa. É interessante notar que a maior parte das professoras consultadas 

não destacaram o reforço da família às regras de comportamento na escola, embora tenham 

demonstrado entenderem que essas regras deveriam ser parte da função escolar. 

Gimeno Sacristán (1999, p. 20) ajuda a compreender que a relação teoria-prática 

em educação não diz respeito somente ao que cabe aos teóricos e práticos, visto que trata de 

questões culturais que precisam ser abordadas numa perspectiva ampla que “contemple as 

relações entre o subjetivo e o social de todos os agentes que intervém na principal 

determinação da experiência prática”. Esse autor considera um equívoco entender a educação 

como um empreendimento que compete apenas a professores e pesquisadores da área, 

restringindo a eles as discussões e análises sobre reformas do sistema educativo, como se 

estas atingissem somente os docentes e a gestão escolar. Sendo o currículo um esforço de 

seleção cultural, deve haver necessariamente uma maior participação social nas suas decisões. 
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Nessa perspectiva, o autor propõe, como princípio geral, que se entenda como 

agente que “transporta idéias à prática”: 

 
...todo aquele que tenha o poder de decisão em educação e de contribuir com 
a experiência educativa, desde os responsáveis pela política educacional, 
seus legitimadores parlamentares, os sindicatos ou agrupamento de 
professores como organização, os professores individualmente considerados, 
os formadores dos professores, os formadores de opinião sobre educação, as 
associações de pais, os pais em cada escola, cada família, os técnicos, os 
especialistas e os estudantes. Se a operacionalização ou autoria sobre a 
prática está repartida, a relação entre conhecimentos e prática terá tantos 
agentes quantos haja nessa divisão. (Gimeno Sacristán, p.21) 

 

De acordo com Gimeno Sacristan, não podemos compreender as ações de cada 

sujeito envolvido no processo educativo sem compreendermos as intenções que as movem, de 

modo que o sistema educativo, que, longe de ser uma abstração, é resultado das respostas 

concretas do conjunto das ações dos agentes sociais direta ou indiretamente ligados ao 

processo educativo na escola. 

Porém, como lembra o autor, as motivações ou intenções das ações humanas não 

são estáticas e imutáveis, pois não podem ser compreend idas fora do contexto do jogo das 

interações em que se dão as relações humanas, e podem por essa razão, se transformar no 

decorrer dessas interações, desviando-se, muitas vezes do seu sentido original. Para ele, as 

mudanças nas motivações podem estar em certos momentos relacionadas à incoerência 

pessoal, mas também podem estar relacionadas à descoberta de novos significados sobre o 

caminho, de acordo com o que a percepção do que vai ocorrendo em um mundo de inter-

relações complexas. 

Gimeno Sacristán opera uma distinção entre duas dimensões que  considera 

complementares para que ocorra a ação – a dimensão pré-ativa (antes de agir) e a dimensão 

interativa (enquanto se age). Para o autor, essa distinção pode ser aplicada às ações 

individuais do professor, aos planos de um projeto de reforma adequado ou aos de caráter 

estratégico, como é o caso da política para todo o sistema educativo. 

O autor analisa que as ações mostram sempre um caráter imprevisível e pessoal por 

envolverem troca de intenções e motivações, por isso sua compreensão é construída sempre 

em relação ao outro. A presença do outro na intenção educativa caracteriza a dimensão 

cultural e moral da ação do ensino. De modo que, segundo ele, o ensino tem um sentido 

sempre guiado por motivos relacionados a valores, bem longe da imagem de um ensino como 

mero recurso instrumental, uma técnica para conseguir metas abstratas. Conceber o ensino 

como uma prática necessariamente moral, como esclarece Gimeno Sacristán, não se resume 
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ao reconhecimento do caráter moral presente nos objetivos do currículo e nos motivos 

pessoais do professores; é preciso compreender o caráter moral orientando todas as atividades 

educativas. Assim: 

 
A única prática educativa defensável é a prática boa, a que busca o bem, 
retomando o conteúdo aristotélico do termo práxis como forma de vida que 
se dirige à busca e obtenção do bem humano, contraposto a vida 
contemplativa, dedicada à theoria. 
O caráter moral inerente ao significado da ação extrai para o ensino a 
condição de ter de apoiar-se em processos de reflexão sobre o valor ético das 
ações que a compõem. A reflexão como qualidade da boa prática, como 
mecanismo de análise e melhoria da mesma, como exercício para a formação 
e o aperfeiçoamento dos professores, resgata o ensino do âmbito das práticas 
improvisadas, da técnica de valor universal para qualquer situação prática, 
da tecnologia assentada em leis científicas externas ou do mundo da 
submissão passiva às normas ditadas pela burocracia. (Sacristán, 1999, p.45) 

 

À luz das análises de Gimeno Sacristán (2000b, p.365) compreende-se que os 

posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre os assuntos que dizem respeito à 

discussão do currículo na escola e na alfabetização ofereceram indícios das intenções e 

motivações de suas ações educativas cotidianas, as quais são constitutivas da dimensão 

valorativa que orienta a relação com os conhecimentos e com a cultura de modo geral, e 

impulsiona o professor por determinados caminhos – muitas vezes em direção ao 

enfrentamento de situações incertas e desconhecidas, que o leva a elaborar e modificar as 

rotinas diárias, experimentar novas hipóteses de trabalho, novas técnicas, instrumentos e 

materiais pedagógicos, inventando estratégias, procedimentos, tarefas e recursos. 

Por outro lado, “sob a pressão onipresente da cultura pedagógica dominante e das 

exigências que a cultura escolar impõe”, o conhecimento profissional do professor torna-se 

“produto da adaptação do contexto sobre a escola”, simplificando-se e empobrecendo-se: 

 
A força do ambiente, a inércia dos comportamentos dos grupos de docentes e 
estudantes e da própria instituição, a pressão das expectativas sociais e 
familiares, vão minando os interesses, as crenças e as atitudes dos docentes 
[...] acomodando-os, sem debate nem deliberação reflexiva, aos ritmos 
habituais do conjunto social que forma a escola. (Gimeno Sacristán, 2000b, 
p.364) 

 

Arriscando-se a “reproduzir automaticamente sua aparente competência prática e 

perder valiosas e necessárias oportunidades de aprendizagem”, o professor 

 
...fossiliza e reifica seu conhecimento prático, aplicando indiferentemente os 
mesmos esquemas a situações cada vez mais similares e divergentes; torna-
se insensível frente às peculiaridades dos fenômenos que não encaixam com 
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as categorias de empobrecido pensamento prático e cometerá erros que não 
pode corrigir, por não conseguir sequer detectá -los. Assim se alimenta a 
espiral da decadência intelectual. (Gimeno Sacristán, 2000b, p.371) 

 

Seguindo essa linha de reflexão, entendo que as ações como as práticas educativas 

devem ser investigadas não somente por pesquisadores da área, mas pelos próprios 

professores, como uma oportunidade organizar a própria experiência. 

De acordo Gimeno Sacristán (2000b, p.369), o professor, agindo em meio as 

múltiplas e simultâneas demandas presentes no contexto do ensino, ativa “recursos 

intelectuais no mais amplo sentido da palavra (conceitos, teorias, crenças, dados, 

procedimentos, técnicas)”, de modo a realizar um diagnóstico, planejar estratégias alternativas 

e prever, na medida do possível, o curso futuro dos acontecimentos. Assim, como mostra o 

autor, grande parte dos recursos intelectuais ativados durante a ação pedagógica são de caráter 

tácito, implícito e, “embora possam ser explicitados e se tornarem conscientes mediante um 

exercício de meta-análise”, a razão de sua eficácia “consiste em sua vinculação a esquemas e 

procedimentos semi-automáticos, uma vez consolidado no pensamento do professor”. 

Dentro dessa perspectiva, compreende-se a importância de se revelar as várias 

dimensões da realidade que integram o trabalho do professor ao complexo cenário composto 

pela escola e pela sala de aula. 

Na presente pesquisa houve a preocupação de construir aproximações com os 

contextos escolares correspondentes que integravam o trabalho das professoras 

alfabetizadoras consultadas. Assim, indicadores oficiais se constituíram em importantes 

referências para a identificação de aspectos relativos aos múltiplos fatores e condições 

determinadas nesses cenários escolares. 

Os dados presentes na tabela 4.2 trazem indicadores educacionais específicos de 

cada uma das quatro escolas em que trabalhavam as professoras alfabetizadoras consultadas 

nessa pesquisa. Com essas informações pretendeu-se complementar as informações relativas 

aos contextos escolares em se realizaram as práticas que estarão descritas nos próximos 

quadros. 

Para a análise das informações dessa tabela, foi pressuposto que as informações 

nela organizadas deveriam ser relacionadas aos dados sociais, econômicos, culturais 

educacionais das localidades das escolas identificados na tabela 4.1, anteriormente analisados. 
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Tabela 4.2 

Sumário de dados sobre os indicadores educacionais relativos às escolas da rede municipal de São 

Paulo em que as professoras alfabetizadoras consultadas trabalham 

Escolas relacionadas na pesquisa Escola A Escola B Escola C Escola D 
Distritos de localização das escolas Rio Pequeno Perus Jaguaré Grajaú 
Professoras integradas às escolas P1, P10, P11 P2, P3, P4, P5, P7 P6 P8, P9 

Dados para 4.º Ano do ensino fundamental
(a)

     

Indicadores: Censo Escolar 2004     
Índice de Aprovação 73,2 82,8 96,6 69,5 
Índice de Reprovação 26,8 17,2 3,4 29,8 
Índice de Abandono 0 0 0 0,7 
Indicadores: Censo Escolar 2005     
Índice de distorção idade-série 23,4 9,6 5,7 20,6 
Índice docentes com cursos superior 76,5 65,4 77,8 74,1 

Prova Brasil 
(b)

     
Em 2005     
Língua Portuguesa 160,20 127,45 167,91 169,95 
Matemática 165,50 137,78 167,63 173,32 
Em 2007     
Língua Portuguesa 150,50 169,24 171,59 166,16 
Matemática 170,51 193,16 191,28 184,61 

Dados para séries iniciais do ensino fundamental 
(c)

     
Indicadores: Censo Escolar 2007     
Índice de aprovação 88,3 90,0 91,6 88,9 
Índice de docentes com curso superior 81,0 80,8 71,4 94,7 
Índice de distorção idade-série 8,0 2,9 6,9 6,4 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)  (d)       
IDEB 2005 3,6 4,1 4,1 4,0 
IDEB 2007 3,5 4,2 4,3 4,3 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Prova Brasil, 2005 e 2007. 
Notas: 
a) Os dados relacionados para o 4.º do ensino fundamental foram sintetizados em documentos oficiais individuais para cada escola 
participante da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida por Prova Brasil. Essa avaliação, planejada pelo 
INEP/MEC, foi aplicada pelas secretarias municipais e estaduais do Brasil para estudantes pela primeira vez em 2005 e depois em 2007, para 
salas de aula de 4.º e 8.º ano do ensino fundamental, acima de 30 alunos, localizadas em escolas públicas urbanas de todo país. Os testes 
foram Língua Portuguesa (foco em leitura) e Matemática (foco solução de problemas). 

No documento de cada escola aparecem dados relativos ao Censo Escolar 2005 e 2007 identificados nas porcentagens dos índices: 
aprovação, reprovação, abandono, distorção idade-série e docentes com curso superior. Junto a esses aparecem: gráficos correspondentes às 
notas médias de cada teste feito nas salas que foram avaliadas em cada escola; e tabelas comparando o desempenho médio (notas) dos 
estudantes de cada escola, das escolas de seu  município, das escolas de seu estado e das escolas da federação (em geral). 

b) A partir de 2007, o documento da Prova Brasil não trouxe mais os dados do Censo relativos somente aos 4.º e 8.º anos do ensino do 
fundamental (ou 5.º e 9.º anos para as escolas com 9 anos de fundamental), passando a divulgar dados relativos ao conjunto dos ano/séries 
iniciais do ensino fundamental (1.º ao 5.º ano ou Ciclo Inicial) e conjunto anos/séries finais do ensino fundamental (6.º ao 9.º ano ou Ciclo 
Final) 

c) As médias obtidas pelos estudantes de 4.º ano da rede municipal de São Paulo em 2005 foram: 160, 42, em Português e 183,38 em 
Matemática. Em 2007 essas médias foram: 168,61, em Português e 186, 17, em Matemática. 
d) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador criado pelo INEP para monitorar as redes de ensino financiadas 
pelo MEC. Pode ser utilizado como contrapartida para financiamento de recursos do Governo Federal a estados e municípios do país ou 
programas que atendam unidades de ensino individualmente. O IDEB é calculado por dois componentes: taxa de rendimento escolar (índice 
de aprovação) e médias obtidas em exames aplicados pelo INEP (Saeb e Prova Brasil) para 4 ou 5.º ano, 8.º ou 9.º ano do ensino 
fundamental e 3.º ano do ensino médio de escolas públicas – também, escolas particulares que se candidatarem. 

 

No que diz respeito à análise dos indicadores socioeconômicos da tabela 4.1, os 

distritos de Rio Pequeno e Jaguaré, ambos da Zona Oeste da capital de São Paulo, nos quais 

estão localizadas as escolas A e C, foi observado que, de modo geral, as condições de 

desenvolvimento social nestas localidades eram bastante próximas: lugares com certa oferta 

de equipamentos públicos de cultura, lazer e educação, tais como bibliotecas, centros de 

cultura, teatros, CEUs, parques públicos e centros esportivo; taxas de analfabetismo em torno 
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de 2,42 (Jaguaré) e 4,42 (Rio Pequeno); índices de exclusão em torno de –0,338 (Jaguaré) e –

0,336 (Rio Pequeno); índices de desenvolvimento humano em torno de 0,573 (Jaguaré) e 

0,561 (Rio Pequeno).16 

Para as escolas B e D, localizadas nos distritos de Perus e Grajaú, da Zona Norte 

(Perus) e da Zona Sul (Grajaú) da cidade de São Paulo, os indicadores socioeconômicos da 

tabela 4.1 também eram, de modo geral, próximos, mas distantes dos mencionados para as 

escolas A e C: lugares com pouca oferta de equipamentos públicos de cultura, lazer e 

educação; taxas de analfabetismo em torno de 6,87 (Perus) e 6,61 (Grajaú); índices de 

exclusão em torno de –0,635 (Perus) e –0,984 (Grajaú); índices de desenvolvimento humano 

em torno de 0,442 (Perus) e 0,419 (Grajaú). 

A análise permite ter clareza de que em termos de situação socioeconômica e de 

oferta de bens culturais, os contextos das escolas A e C mostraram-se relativamente melhores 

que os das escolas B e D, que possuíam piores indicadores em todas as variáveis 

mencionadas. Contudo, observa-se na tabela 4.2 que, embora os indicadores educacionais 

gerais da escola A – localizada no Rio Pequeno – fossem relativamente próximos ao da escola 

D - localizada no Grajaú – tanto em 2005 quanto em 2007 as médias das avaliações obtidas 

por seus alunos e os números do IDEB foram piores que os das outras três escolas 

mencionadas – destaca-se que houve piora nessa escola comparando-se as médias de seus 

alunos em Língua Portuguesa de uma avaliação para outra. 

Já a escola C, localizada em Jaguaré, destaca-se por seus indicadores educacionais 

melhores que os das outras escolas (A e D), mas próximos ao da escola B, localizada no 

distrito de Perus, inclusive quanto às médias obtidas por seus estudantes – suas notas em 

Língua Portuguesa foram ligeiramente superiores às dos alunos das outras escolas aqui 

mencionadas. Com relação à escola B, localizada em Perus, nota-se que, aparentemente, 

houve um esforço deliberado para melhorar seus indicadores de 2005, quando seus estudantes 

obtiveram as piores médias da Prova Brasil 2005 comparativamente às outras escolas (A, C e 

D). Assim, na Prova Brasil 2007, o desempenho de seus alunos foi relativamente melhor que 

os das outras escolas – suas notas em Matemática foram ligeiramente superiores às dos alunos 

das outras escolas.  

A escola D, localizada no Grajaú, embora mostrasse indicadores do Censo Escolar 

piores que os das outras escolas (A, B e C), as médias de seus alunos tanto em Língua 

Portuguesa, quanto em Matemática nas duas Prova Brasil realizadas foram próximas às dos 

                                                                 
16 Lembrando que valores próximos a (+1) correspondem a melhores indicadores e valores próximos a (0) ou ao 
valor negativo (-1) correspondem a piores indicadores. 
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estudantes das escolas B e C, tendo inclusive atingido a mesma média do IDEB que a da 

escola C, que supostamente seria a que possuiria melhor qualidade entre as mencionadas. 

É importante notar que a avaliação dos testes da Prova Brasil foi efetuada a partir 

de uma escala de conhecimentos a serem atingidos pelos alunos, definida para cada uma das 

disciplinas examinadas (Português e Matemática). A escala de notas variava de 125 a 350 

pontos para as duas disciplinas examinadas. Com essa escala foram definidos os níveis de 

aprendizado esperados para Língua Portuguesa e Matemática, os quais estão definidos de 

acordo com o quadro 4.22. 

 

Quadro 4.22 

Escala de níveis de aprendizado esperado utilizadas nas avaliações da Prova Brasil 

Matemática Língua Portuguesa 
Níveis de aprendizado/conhecimento 

4.º ano EF 4.º ano EF 

Muito crítico <150 <150 

Crítico < 175 < 175 

Intermediário  entre 175 e 200 entre 175 e 200 

Adequado > 200 > 200 

 

A análise dos resultados dessa avaliação em 2005 apontaram que as médias obtidas 

pelos estudantes de 4.º ano do ensino fundamental de todo o país, ficaram abaixo do nível 

intermediário para Língua Portuguesa (média total: 172,91) e ficaram no nível intermediário 

para Matemática (média total: 179,98), indicando que, de modo geral, os alunos brasileiros 

das escolas públicas examinadas, tiveram muita dificuldade em interpretar textos mais longos 

ou que contivessem alguma informação científica. Também demonstraram pouca habilidade 

para operações de multiplicação com números de dois algarismos. 

Os resultados da Prova Brasil 2007 analisados apontaram pouca variação nessas 

médias – considerando o universo total das escolas que participaram dessa avaliação –, ainda 

ficando abaixo do nível intermediário para Língua Portuguesa (média total: 171,40) e ficaram 

no nível intermediário para Matemática (média total: 189,14), indicando mais uma vez sérias 

dificuldades dos alunos brasileiros para leitura e compreensão de textos escritos, mas 

demonstrando ligeira melhora nas habilidades para as operações matemáticas. 

Nos resultados da Prova Brasil 2005 relativos à rede municipal de ensino da cidade 

de São Paulo, a análise permite verificar que as médias de seus estudantes de 4.º ano (Língua 

Portuguesa: 167,63 e Matemática: 183, 38) ficaram abaixo da média geral dos estudantes 

brasileiros para Língua Portuguesa e ligeiramente acima para Matemática – classificando-se 
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abaixo dos resultados atingidos por escolas públicas localizadas em capitais consideradas 

“mais pobres”, como Palmas, Teresina, Vitória, Rio Branco e Campo Grande, e de outras 

capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Rio de janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. 

Analisando-se os resultados da Prova Brasil 2007 observa-se que as médias 

(Língua Portuguesa: 183,03 e Matemática: 186, 97) dos estudantes de 4.º ano das escolas 

municipais da capital paulista ficaram ligeiramente acima da média geral dos estudantes 

brasileiros para Língua Portuguesa e ligeiramente abaixo dessa média . 

Considerando-se a análise do quadro 4.22 para a compreensão das médias obtidas 

pelos estudantes das escolas aqui relacionadas, observa-se que na Prova Brasil 2005, os 

alunos das escolas A, C e D estavam no que foi identificado como nível crítico de Língua 

Portuguesa (notas da escola A: 160,20; escola C: 167,91; e escola D: 169,95) e nível crítico de 

Matemática (notas da escola A: 165,50; escola C: 167,63; e escola D: 173,32,95) e os alunos 

da escola B estavam no nível muito crítico quanto ao nível de aprendizado nas duas 

disciplinas examinadas (em Língua Portuguesa: 127,45 e em Matemática: 137, 98). 

De acordo com os resultados gerais analisados da Prova Brasil 2005, as médias das 

escolas C e D mostraram-se relativamente próximas às medias das escolas municipais da 

cidade de São Paulo. Os estudantes da escola A obtiveram médias abaixo das médias gerais e 

os estudantes da escola B tiveram um desempenho considerado muito abaixo dessas médias. 

Já na Prova Brasil 2007 a análise permite identifica que os alunos da escola B se 

aproximaram do desempenho em Língua Portuguesa dos alunos das escolas C e D (notas da 

escola B: 169,24; escola C: 171,59; e escola D: 166,16) e das médias dos estudantes da escola 

A (150,50), que pioraram suas notas. No entanto, todos continuaram no chamado nível crítico 

de leitura, mas já próximos das médias do nível intermerdiário (maior que 175 pontos), à 

exceção dos alunos da escola A que ficaram próximos ao nível muito crítico (menor que 150 

pontos). Porém, em Matemática houve uma melhora bastante clara no desempenho dos alunos 

que fizeram as avaliações em todas as escolas (notas da escola A: 170,51; escola B: 193,16; 

escola C: 191,28; e escola D: 184,61), o que fez com que os estudantes das escolas entrassem 

no nível intermediário de aprendizado matemático e se aproximassem do nível adequado 

(maior que 200 pontos) – mas, os alunos da escola A continuaram ainda no nível crítico, mas 

já próximos ao nível intermediário. 

Nos resultados gerais ana lisados da Prova Brasil 2007 os estudantes das escolas B, 

C e D mostraram-se relativamente próximos às medias do outros alunos participantes dessa 

avaliação em escolas municipais da cidade de São Paulo. Os estudantes da escola A obtiveram 

médias muito abaixo dos resultados gerais alcançados. 
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Esses indicadores educacionais são pistas das dificuldades pedagógicas enfrentadas 

nas escolas em que trabalhavam as professoras alfabetizadoras consultadas. Não se pretendeu 

associar esse desempenho restrito ao universo de estudantes participantes dessas avaliações à 

qualidade do trabalho dessas alfabetizadoras, mas a referência a esses dados é reveladora dos 

problemas da alfabetização escolar de modo geral, em todo o país e, particularmente na 

cidade de São Paulo, na sua rede municipal de ensino, o que, certamente, impões considerar 

as pressões enfrentadas por essas professoras nas suas escolas. 

Contudo, do ponto de vista dos resultados apresentados há de se considerar que 

 
Na realidade, o professor/a intervém num meio ecológico complexo; a escola 
e a sala de aula; um cenário psicossocial vivo e mutante, definido pela 
interação simultânea de múltiplos fatores e condições. Dentro desse 
ecossistema complexo [...] enfrenta problemas de definição incerta e, em 
grande parte, imprevisível, não podem ser resolvidos mediante a aplicação 
de regra técnica ou procedimento. Os problemas práticos da aula, referindo-
se a situações individuais de aprendizagem ou a formas e processos de 
comportamento reduzidos ou d aula em seu conjunto, exigem tratamento 
específico, pois, em boa medida são problemas singulares, fortemente 
condicionados pelas características situacionais do contexto e pela história 
da aula como grupo social. (Gimeno Sacristán, 1999, p.365) 

 

Por um lado, compreende-se que uma avaliação externa atrelada a um currículo 

oficial nacional pode levar à tecnificação da ação dos docentes e à produção de novos tipos de 

classificação escolar, na medida em que resultados aferidos podem ser questionáveis do ponto 

vista da descontextualização das condições gerais do ensino e da aprendizagem dos estudantes 

de cada escola. 

Por outro lado, é possível também que o monitoramento de desempenho dos 

estudantes seja encarado como orientador de novas estratégias para o trabalho pedagógico na 

escola, o que pode significar maiores investimentos no sentido de qualificar as relações com 

conhecimentos que envolvem as atividades educativas: conhecimento dos conteúdos 

escolares; conhecimento profissional e pedagógico; conhecimento do universo de referência  

dos seus alunos e famílias e da comunidade de entorno; conhecimento do próprio contexto 

educativo e de seus profissionais. Enfim, pode contribuir de algum modo para o desafio de 

cada escola e dos sistemas de ensino na direção de fomentar projetos políticos pedagógicos 

menos burocratizados e mais consistentes, com claras finalidades, objetivos e valores 

educativos. 

No caso específico da Prova Brasil ainda não há estudos independentes que 

analisem e detectem os problemas e as possibilidades desse tipo de monitoramento de 
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desempenho escolar. A política educacional vigente tem investido intensamente em sistemas 

de monitoramento de recursos financeiros da União repassados aos sistemas educativos de 

cada estado e município para investimentos nas escolas brasileiras. O vínculo dessa questão 

com o problema da qualidade das relações ensino-aprendizagem precisa ser compreendido 

com maior profundidade por pesquisas na área educacional. 

O conjunto desses resultados apresentados nessas avaliações de 2005 e 2007 levou 

a intensificar e focalizar esse programa de monitoramento, de modo a buscar mais 

proximamente nos resultados dos estudantes em fase de alfabetização inicial as razões para o 

desempenho ruim dos alunos de 4.º ano examinados. No entanto, segundo informações 

divulgadas pela Comissão Parlamentar de Educação, a análise dos resultados preliminares da 

chamada Provinha Brasil, aplicada no final de 2007 – ainda não divulgados oficialmente – 

para alunos de 2.º ano do Ciclo Inicial do Ensino Fundamental, mostraram que seus 

desempenhos foram proporcionalmente superiores aos verificados pelos alunos de 4.º ano do 

ensino fundamental que participaram da Prova Brasil 2007. O que leva a novas indagações 

sobre a questão da alfabetização escolar no Brasil: é possível localizar esse problema somente 

considerando o ponto de vista técnico? 

Ainda não há estudos que possam indicar como as escolas brasileiras e seus 

profissionais têm encarado esses sistemas de avaliação externas e de monitoramento de 

desempenho de seus estudantes, o que seria importante no contexto da presente pesquisa. 

Mesmo sem maiores possibilidade de investigação, como uma tentativa de 

aproximação na direção, no quadro 4.3 busca-se organizar os dados relativos ao 

posicionamento das professoras alfabetizadoras consultadas sobre esse tipo de avaliação. 

De modo geral, a análise do quadro 4.23 permite detectar que as professoras 

alfabetizadoras consultadas não se posicionaram contra as avaliações externas. 

Aparentemente, suas indicações apontaram fatores favoráveis e desfavoráveis a esses 

monitoramentos externos sobre o desempenho dos alunos. Observa-se a predominância de 

uma visão favorável à contribuição de indicadores que possam ajudar no enfrentamento das 

dificuldades de aprendizagem dos seus alunos, mas uma grande rejeição a idéia de que a 

avaliação venha a se constituir apenas num instrumento de controle externo sobre o trabalho 

escolar em geral e, principalmente, sobre o trabalho do professor. 

Destaca-se que 3 professoras alfabetizadoras (P3, P6, P10) discordaram da visão de 

que essas avaliações servem somente para discriminar as escolas com dificuldades e estimular 

a concorrência entre as escolas de maneira geral, criando rankings classificatórios perigosos e 
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abstratos, porém, essas mesmas professoras, ao lado de outras, posicionaram-se concordando 

com a idéias de que os resultados não mostram a realidade do que os alunos aprenderam. 

Seguindo o caminho dessa discussão, mas focalizando a análise nas explicações a 

respeito do fracasso na alfabetização escolar, os quadros que seguem trazem aspectos das 

idéias das professoras alfabetizadoras consultadas sobre as diversas dificuldades dessa prática: 

 

Quadro 4.23 

Posicionamentos das professoras alfabetizadoras consultadas sobre as avaliações externas às 

atividades educativas desenvolvidas em sala de aula  

Avaliações externas do trabalho da escola feitas pelos 
órgãos centrais do sistema educacional 

Professoras que 
concordaram plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

A escola deveria desenvolver mecanismos para avaliar o 
trabalho dos professores e dos alunos, não como medida 
de vigilância e punição, mas como meio para facilitar a 
reflexão e a discussão sobre os problemas enfrentados no 
cotidiano escolar. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

As avaliações realizadas pelo Poder Público devem 
existir, mas não como mecanismo de controle do 
trabalho escolar, mas sim para produzir indicadores que 
possam ser usados para identificar problemas de 
aprendizagem que devem ser enfrentados pelos 
profissionais da escola. 

P1, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11 

P2  P3 

As avaliações externas só servem para estimular a 
concorrência entre as escolas e para discriminar as 
escolas que vivem em dificuldades. 

P8 
P1, P2, P4, P5, P7, 

P9, P11 P3, P6, P10  

Os resultados das avaliações externas não mostram a 
realidade sobre o que os alunos realmente aprenderam na 
escola, por isso não podem também representar o que 
acontece de fato com o trabalho escolar. 

P2, P3, P8, P9, P10 
P1, P4, P5, P6, P7, 

P11   

 

Seguindo o caminho dessa discussão, mas focalizando a análise nas explicações a 

respeito do fracasso na alfabetização escolar, os quadros que seguem mostram aspectos das 

idéias das professoras alfabetizadoras consultadas sobre as diversas dificuldades dessa prática: 

 

Quadro 4.24 

Primeiro conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as explicações para a 

presença de alunos escolarizados não alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Explicações para a presença de alunos não alfabetizados 
nas séries finais do ensino fundamental 

Professoras que 
concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

Os governos não investem na melhoria dos recursos 
materiais e humanos na escola. 

P3, P4, P7, P8, P9, 
P10 P1, P2, P5, P6 P11  

Os baixos salários dos professores. P3, P6 P4, P5, P7, P8, P9, 
P10 P1, P2, P11  

A sociedade injusta e desigual que não prioriza políticas 
sociais como a política educacional. 

P1, P3, P4, P6, P7, 
P8, P9, P10 

P2, P5, P11   

 

Do ponto de vista das explicações mais amplas que circulam no discurso 

pedagógico de modo mais difuso, a análise do quadro 4.24 permite verificar que as 
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professoras consultadas concordaram, ainda que em graus variados, que as possíveis 

explicações para o fracasso da alfabetização escolar passam pela consideração das 

conseqüências de uma política educacional pouco efetiva, que não investe na melhoria das 

condições de trabalho dos profissionais dessa área, o que refletiria a baixa prioridade em 

relação à qualidade da educação escolar na sociedade. 

Também, destaca-se o fato de 3 professoras (P1, P2, P11) discordarem da 

influência dos baixos salários nessa questão e de uma professora (P11) discordar que os 

governos não investem em recursos materiais e profissionais. Pelo menos no que diz respeito 

à professora P11 há de se lembrar que esta possuía uma condição diferenciada entre as 

consultadas nessa pesquisa, visto ter vivenciado a experiência de gestora de escolar, principal 

interface na unidade escolar com a política educacional. 

Caminhando para essa reflexão sobre as explicações que remetem a uma reflexão 

entre a proximidade das orientações da gestão escolar com a política educacional em geral, o 

quadro 4.25 mostra quais posicionamentos das professoras consultadas sobre essa situação. 

 

Quadro 4.25 

Segundo conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as explicações para a 

presença de alunos escolarizados não alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Explicações para a presença de alunos não 
alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Professoras que 
concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

A coordenadoria de ensino não atua para melhorar a 
educação escolar.  P1, P2, P5, P6, P7, P9 P8, P10, P11 P3, P4 

A gestão/direção escolar inviabiliza as iniciativas 
dos professores para enfrentamento dos problemas 
da alfabetização. 

 
P1, P5, P6, P9, P10, 

P11 P2, P3, P4, P7, P8  

A pressão das demandas por atividades escolares 
burocráticas (preenchimento de fichas, etc.), sem 
resultados pedagógicos, ocupam muito tempo do 
trabalho escolar. 

P1, P9 P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P10, P11 P6  

Ao fato de os professores não participarem da 
elaboração de políticas educacionais, as quais são 
impostas verticalmente do Poder Público para as 
escolas.  

P3, P4, P7, P8, P9, 
P10 P2, P5, P6 P1, P11  

A alfabetização não foi uma prioridade na 
elaboração do projeto pedagógico da escola. 

 P2, P4, P6, P7, P9, 
P11 

P1, P3, P5, P7, P8, 
P10 

 

 

A análise dos dados componentes do quadro 4.25 permite identificar que parte das 

professoras consultadas optou pela alternativa relativa à atuação pouco efetiva dos órgãos de 

gestão dos sistemas de ensino que também contribui para os maus resultados da alfabetização 

escolar. A parte de professoras que discordaram dessa assertiva, por outro lado, indicou que a 

pressão das atividades burocratizadas pode atrapalhar a rotina diária do trabalho docente e 

assim influenciar no fracasso da alfabetização escolar. 
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O quadro 4.26 traz dados cuja análise leva  à idéia de que preocupação com a gestão 

também deve passar pela questão do envolvimento de todos no projeto educativo da escola. 

 

Quadro 4.26 

Primeiro conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as orientações e 

estratégias para o enfrentamento do fracasso na alfabetização escolar presentes no discurso pedagógico 

Orientações e estratégias que podem contribuir para 
o enfrentamento do fracasso na alfabetização escolar 

Professoras que 
consideraram que 
contribui muito 

Professoras que 
consideraram que 
contribui pouco 

Professoras que 
consideraram que não 

contribui 

Não 
respondeu 

Fortalecer a gestão das escolas para que elas se 
tornem cada vez mais auto-sustentáveis na busca de 
alternativas para o enfrentamento do desafio de 
alfabetizar todos os seus alunos. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Envolver todos os profissionais da escola com um 
projeto de alfabetização para todos os alunos. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Envolver as famílias no trabalho pedagógico da 
escola. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Envolver a comunidade do entorno da escola e as 
associações de bairro nas atividades de 
alfabetização. 

P1, P2, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10 P3, P11   

 

No quadro 4.26, os dados analisados permitem que se observe que, embora todas as 

professoras consultadas concordem plenamente que o fortalecimento da autonomia na gestão 

da unidade escolar contribuiria para o enfrentamento do problema do fracasso na 

alfabetização escolar, seus posicionamentos indicaram que essa liberdade não é para fazer o 

que se quiser, independente das demandas da sociedade. Também não entendem que se trata 

de uma autonomia absoluta, e sim para realizar um projeto educativo com a participação de 

todos os profissionais da escola, dos pais e da comunidade do entorno, construindo condições 

para o exercício de responsabilização de todos sobre a educação escolar e a alfabetização. 

O quadro 4.27, por sua vez contribui para percebermos como as professoras 

consultadas selecionam algumas das soluções para o enfrentamento do fracasso na 

alfabetização escolar difundidas no discurso pedagógico. 

Analisando-se os posicionamentos das professoras consultadas presentes no quadro 

4.27, observa-se que algumas professoras (P2, P3, P5, P8) que discordaram da suposta 

contribuição, como eficientes para o combate ao fracasso na alfabetização escolar, da 

avaliação externa, do transplante de projetos de outros países ou da parceria com outras 

instituições. 

Destaca-se que as únicas propostas com as quais todas as professoras consultadas 

concordaram plenamente foram a relativas à promoção de programas de formação para os 

professores alfabetizadores e políticas públicas específicas para a alfabetização. 
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Quadro 4.27 

Segundo conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as orientações e 

estratégias para o enfrentamento do fracasso na alfabetização escolar presentes no discurso pedagógico 

Orientações e estratégias que podem contribuir para o 
enfrentamento do fracasso na alfabetização escolar 

Professoras que 
consideraram que 
contribui muito 

Professoras que 
consideraram que 
contribui pouco 

Professoras que 
consideraram que 

não contribui 

Não 
respondeu 

Promover programas de formação voltados 
especialmente aos professores alfabetizadores. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

Desenvolver mecanismos de consulta para garantir a 
participação efetiva de professores alfabetizadores na 
elaboração de políticas públicas. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P11 P10   

Seguir as mudanças sinalizadas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

P4, P6, P7, P8, P9, P10 P1, P2, P5, P11  P3 

Promover políticas públicas específicas com projetos 
de alfabetização. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

Promover programa de avaliação externa da situação 
da alfabetização nas escolas (como o Saeb e outros) P9 P1, P3, P4, P5, P6, 

P7, P10, P11 P2, P8  

Trazer para o nosso sistema de ensino o que “deu 
certo” nos países desenvolvidos. P1, P6, P9, P10 P2, P4, P7, P11 P3, P5, P8  

Promover parceria com empresas, ONGs e escolas 
particulares para trabalhar com competência e 
eficiência. 

P1, P4, P5, P10 P6, P9, P11 P2 P3, P8 

Desenvolver projetos educativos em parceria com 
Univ ersidades ou faculdades. 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P9, P10, P11 P6   

 

Dentre as determinantes do fracasso na alfabetização escolar, além dos problemas 

relativos à formação profissional, aparecem outros fatores como explicações para as 

dificuldades enfrentadas nessa área. O quadro 4.28 apresenta alguns desses supostos fatores 

segundo as posições adotadas pelas professoras. 

 

Quadro 4.28 

Terceiro conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as explicações para a 

presença de alunos escolarizados não alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Explicações para a presença de alunos não alfabetizados 
na séries finais do ensino fundamental 

Professoras que 
concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

A falta de formação para os professores alfabetizadores.  P2, P6, P9 P5, P10 P1, P4, P7, P8, P11 P3 
A baixa qualidade dos cursos de formação inicial 
(Faculdade) e/ou de formação continuada. P6, P10 P1, P3, P4, P5, P7, 

P8, P9, P11 P2  

A baixa qualidade dos cursos de formação em serviço. P1, P6, P9 P4, P5, P7, P8, P11 P2, P10  
Falta de trabalho coletivo entre os professores 
alfabetizadores e os outros professores da escola. P2, P8, P9 P1, P3, P4, P5, P6, 

P7 P10, P11  

A falta de limites e de punição, com o final da 
reprovação nas escolas.  P8, P9 P5, P6, P10, P11 P1, P2, P3, P4, P7  

A permanência de práticas pedagógicas tradicionais e 
uso de cartilhas ou similares pelos alfabetizadores. 

P8 P10, P11 P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P9 

 

O construtivismo deixou o professor alfabetização sem 
parâmetros para desenvolver seu trabalho. 

 P5, P7, P8, P9 P1, P2, P3, P4, P6, 
P10, P11 

 

 

Observa-se, na análise, que as professoras consultadas apresentaram 

posicionamentos pouco claros no quadro 4.28, que, de certo modo, contrastaram com os 

posicionamentos firmes que demonstraram em defesa da necessidade da formação 
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profissional para os professores alfabetizadores como forma de contribuir para o 

enfrentamento do fracasso na alfabetização escolar, que foram vistos no quadro anterior. 

Destaque-se que professoras que discordaram do problema da formação do 

professor alfabetizador como explicação para esse fracasso (P1, P4, P7, P8, P11), 

concordaram, em graus variados, com a influência da baixa qualidade dos diferentes cursos de 

formação do magistério.  

As professoras, de modo geral, questionaram a responsabilização individual do 

alfabetizador, mas indicaram concordar, em graus variados, com idéia de que a falta do 

trabalho coletivo entre professores pode interferir na qualidade da alfabetização – com 

exceção das professoras P10 e P11 que discordaram dessa afirmação. 

No que se refere à associação da falta de limites no sentido da disciplina  ao fim da 

prática da reprovação a análise permite detectar que elas se mostraram divididas. E, ao mesmo 

tempo em que a maioria das professoras consultadas (8) discordou da correspondência entre 

fracasso na alfabetização e a permanência de praticas pedagógicas tradicionais, como o uso de 

cartilhas, uma outra maioria (7) também discordou da idéia de que o construtivismo teria 

deixado o professor alfabetizador sem parâmetros para desenvolver seu trabalho, e que isso 

estaria contribuindo para o fracasso na alfabetização. Isso é mais um indício de um 

posicionamento flexível frente a práticas diversas, por parte das professoras consultadas.  

Por outro lado, uma professora (P8) indicou concordar tanto com a explicação 

sobre a permanência de práticas tradicionais, quanto com a explicação da introdução de 

práticas novas desestabilizadoras do trabalho na alfabetização (construtivismo). Também, 

concordou com o fim da reprovação e a falta do trabalho coletivo como fatores desse fracasso. 

Apesar da aparente contradição, o posicionamento dessa professora, em certo 

sentido, é coerente com sua concordância quanto ao papel do professor como transmissor dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade, discussão vista apresentação do quadro 4.19, 

pois há se considerar que esse conjunto de fatores pode interferir nas possibilidades de acesso 

dos alunos ao capital cultural. Nesse sentido, ao que parece, sua posição associa sucesso na 

alfabetização escolar com garantia do aprendizado de conteúdos escolares, claramente 

delineados, o que permite fazer uma relação com modelo da pedagogia visível, de Bernstein, 

analisado no capítulo anterior. 

A confirmação desse posicionamento favorável à pedagogia visível pela professora 

P8 e a ambigüidade dos posicionamentos das outras professoras consultadas também aparece 

no próximo quadro, com o qual se continua a discussão sobre as estratégias de enfrentamento 

do fracasso na alfabetização escolar. 
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Quadro 4.29 

Terceiro conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as orientações e 

estratégias para o enfrentamento do fracasso na alfabetização escola r presentes no discurso pedagógico 

Orientações e estratégias que podem contribuir 
para o enfrentamento do fracasso na alfabetização 

escolar 

Professoras que 
consideraram que 
contribui muito 

Professoras que 
consideraram que 
contribui pouco 

Professoras que 
consideraram 

que não 
contribui 

Não 
respondeu 

Agrupar homogeneamente os alunos, separando os 
que não sabem em classes especiais. P9 P8 

P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P10, 

P11 
 

Acompanhar continuamente os alunos através de 
diagnósticos da aprendizagem. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 
   

Reprovar o aluno desde o 1.º ano. P8, P9 P1, P6 P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P10, P11  

Promover o fim da seriação e da reprovação com a 
implantação dos ciclos. P4, P5, P9, P11 P1, P2, P6, P10 P8 P3, P7 

Promover o uso de mais recursos e materiais 
pedagógicos para o trabalho com os alunos.  

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 
   

Modernizar as escolas com o uso de recursos 
tecnológicos de última geração. P1, P6, P8, P9, P10 P2, P3, P4, P5, P7, 

P11   

Usar cartilhas de alfabetização.  P1, P2, P4, P8, P10 P3, P5, P7, P9, 
P11  

A escola oferecer atividades de reforço fora do 
horário de aula. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 
   

Usar o método de alfabetização mais atual. P1, P4, P5, P6, P9 P2, P11  P3, P7, P8 

Diminuir o número de alunos em sala de aula. 
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, 
P10, P11 

   

Promover trabalho coletivo entre os professores 
dos vários níveis de ensino e os professores 
alfabetizadores. 

P1, P2, P3 P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 

P10, P11 
   

Promover a atuação de dois alfabetizadores em sala 
de aula. 

P1, P4, P5, P6, P8, 
P9, P10, P11 

P2, P3, P7   

Promover parceria com estagiárias e/ou 
pesquisadoras para auxiliar o trabalho em sala de 
aula. 

P4, P5, P7, P8, P9, 
P10, P11 P1, P2, P3, P6   

 

Mediante análise das indicações do Quadro 4.29, observa-se que as estratégias 

contra o fracasso na alfabetização, teoricamente associadas ao ensino tradicional, tais como, 

agrupar homogeneamente os alunos, reprovar desde o 1.º ano e usar cartilhas, foram 

desconsideradas pela maioria das professoras consultadas – com a exceção da professora P8 

que concordou com todas essas estratégias e ainda foi a única que discordou do fim da 

seriação com a implantação dos ciclos. 

Todas as professoras consultadas consideraram que para o enfrentamento do 

fracasso escolar contribuem muito estratégias como: uso de diagnósticos da aprendizagem; 

uso de mais recursos e materiais pedagógicos; atividades de reforço fora da aula; diminuição 

do número de alunos em sala de aula; o trabalho coletivo entre professores dos vários níveis 

de ensino com os professores alfabetizadores. 

As professoras consultadas ainda consideraram, com graus variados, que 

contribuem para o enfrentamento do fracasso na alfabetização estratégias como: uso de 
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recursos tecnológicos, usar método de alfabetização mais atual, dois alfabetizadores numa 

mesma sala de aula e auxiliares estagiárias ou pesquisadoras para ajudar no trabalho do 

professor alfabetizador. 

Destaques-se, também, que as professoras se mostraram divididas quanto à 

estratégia de usar cartilhas. 

Os posicionamentos da professoras alfabetizadoras consultadas sobre as 

explicações e as propostas para enfrentar as dificuldades da alfabetização escolar, estariam 

relacionados com os fatores que essas professoras entendem influenciar nos caminhos de suas 

ações educativas. 

No quadro abaixo, apresenta-se uma tentativa de articulação dos diferentes fatores 

pessoais, profissionais e institucionais, que do ponto de vista das professoras consultadas, 

estariam interferindo nas suas atividades de alfabetização no momento dessa pesquisa. 

 

Quadro 4.30 

A interferência de fatores diversos nas atividades de alfabetização das professoras consultadas 

Fatores que interferem no trabalho de alfabetização 
Professoras que 

consideraram que 
interfere muito 

Professoras que 
consideraram que 
interfere pouco 

Professoras que 
consideraram que 

não interfere 

Não 
respondeu 

Salário e renda familiar P6, P8 P3, P5, P9, 
P10,P11 P1, P2, P4, P7  

Outras atividades que preciso realizar P2, P3, P6 P8, P9, P10, P11 P1, P4, P7 P5 

Pouco tempo para dedicação à docência P1, P2, P3, P6, P8, 
P10 

P9 P4, P11 P5, P7 

Demandas pessoais e familiares (cônjuge e filhos, etc.) P3 P6, P9 P1, P2, P4, P5, P7, 
P8, P10, P11  

Deficiências na minha formação pedagógica P1,P10 P2, P3, P6, P9, P11 P4, P8 P5 
Falta de acesso aos livros, filmes e aos bens culturais em 
geral P1, P2, P6,P8, P9 P3, P5, P10, P11 P4, P7  

Falta de trabalho coletivo com os outros docentes P1, P3, P6, P8, P9, 
P10 P5 P2, P4, P11 P7 

Trabalhar com alunos de classe social baixa P6, P10 P1, P4, P5, P7, P9, 
P11 P2, P3, P8  

Trabalhar em escola pública  P5, P9 P1, P2, P3, P4, P6, 
P7, P8, P10, P11 

 

Falta de apoio pedagógico profissional na escola P1, P2, P5, P6, P8, 
P9, P10 P3, P7 P4, P11  

Falta de recursos e materiais pedagógicos na escola P1, P2, P8, P10 P3,P4, P5, P6, P7, 
P9, P11   

Alto número de alunos na sala de aula 
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, P10, 
P11 

   

 

Analisando-se os dados dispostos no quadro 4.30, destacam-se aspectos das 

interferências dos contextos relacionados à ação docente, que envolveriam tanto a dimensão 

pessoal (com a questão do perfil socioeconômico e cultural, rotina familiar diária, acesso a 

bens culturais), quanto a dimensão profissional (problemas na formação pedagógica, 

dificuldades de relacionamento profissional, falta de apoio institucional e más condições de 

trabalho). 
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De modo geral, observa-se, nesse quadro, um cenário de dificuldades bastante 

variado, com as professoras consultadas divididas segundo suas trajetórias históricas e valores 

pessoais. De certo modo, a analise das respostas das professoras continua indicando 

ambigüidades quanto ao entendimento que tinham sobre os aspectos que foram relacionados, 

o que pode conter pistas de muitas dúvidas a cercar os caminhos traçados por elas dentro da 

área da alfabetização. 

Dentro dessas condições, destacaram-se algumas questões: apenas 3 professoras 

(P2, P3, P8) consideraram que não interfere na prática de alfabetização trabalhar com alunos 

de classe social baixa, sendo que somente 2 professoras (P6, P10) consideraram que interfere 

muito; apenas o alto número de alunos na sala de aula conseguiu unificar as opiniões (todas as 

professoras consideraram que isso interfere muito). Por outro lado, apenas 2 professoras (P5, 

P9) consideraram que trabalhar em escola pública é um fator que infere um pouco no seu 

trabalho de alfabetização. 

Complementando os possíveis fatores que supostamente podem interferir na 

alfabetização, cabe focalizar as visões centradas nas dificuldades dos estudantes, organizadas 

no quadro 4.31. 

 

Quadro 4.31 

Quarto conjunto de posicionamentos das professoras alfabetizadoras sobre as explicações para a 

presença de alunos escolarizados não alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Explicações para a presença de alunos não 
alfabetizados nas séries finais do ensino fundamental 

Professoras que 
concordaram 
plenamente 

Professoras que 
concordaram 
parcialmente 

Professoras que 
discordaram 

Não 
respondeu 

Os alunos que não aprendem têm problemas 
psicológicos e cognitivos.  P6, P8 P1, P4, P5, P7, P9, 

P10, P11 P2, P3  

A carência cultural das famílias dos alunos que não 
aprendem. 

P6, P8, P10 P1, P2, P4, P5, P9, 
P11 

P3, P7  

A falta de estrutura familiar dos alunos (pais 
separados, drogados, prostituídos, crianças órfãs, 
etc.). 

P6, P8, P10 
P1, P2, P4, P5, P7, 

P11 P3  

A pobreza material dos alunos (crianças sem casa, 
sem roupa, tendo que ajudar na renda familiar, etc. 

P6, P8, P9, P10 P1, P2, P3, P4, P5, 
P7, P11 

  

Subnutrição e suas conseqüências para a capacidade 
de aprendizagem dos alunos. 

P8, P10, P11 P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P9 

  

Falta de acompanhamento da família ao aprendizado 
dos seus filhos (não cobram lição, não ensinam, etc.) P1, P6, P8, P9, P10 P2, P3, P4, P5, P7, 

P11   

 

Mediante análise dos dados expressos no quadro 4.31, observa-se que as 

professoras alfabetizadoras consultadas, de modo geral, foram mais consistentes nas suas 

considerações, indicando que nas suas perspectivas as dificuldades individuais dos alunos e de 

suas famílias não eram simplesmente exp licações tradicionais para os problemas da 

alfabetização escolar. Isso pode indicar uma visão marcada por psicologismos e biologismos 
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que levam à responsabilização do indivíduo (ainda que por considerá- lo vítima), e minimizam 

a reflexão sobre as práticas pedagógicas, as dificuldades da escola, a política pública e as 

orientações metodológicas únicas – como, atualmente acontece na defesa do construtivismo. 

Essa visão, abstrata e generalizada do aluno, em certa medida, idealizada/preconceituosa, 

pode ser utilizada para justificar a omissão da escola e do professor para justificar impotência 

e imobilização diante das dificuldades pedagógicas que encontram, mas também indica pistas 

para alargar a compreensão sobre os problemas que compõem o cenário das dificuldades 

vividas no ato didático cotidiano, que não se resumem a questões metodológicas, 

instrumentais ou técnicas. 

Observa-se, também, que as indicações dessas professoras deram pistas sobre a 

permanência da explicação do déficit cultural, que como produto da falta de acesso aos bens 

culturais pelas famílias dos alunos, interfere no ensino dos códigos necessários para uma 

escolarização bem sucedida. 

Para compreender a complexidade do conjunto das práticas envolvidas na discussão 

sobre a mobilização dos conhecimentos, os quadros a seguir foram organizados com vistas a 

traçar a imagem que as professoras alfabetizadoras consultadas tinham sobre as condições de 

trabalho que encontravam para realização das práticas educativas da alfabetização nos 

contextos das escolas em que atuavam no momento desta pesquisa. 

Os quadros que seguem buscam aproximações quanto às visões das professoras 

consultadas sobre as rotinas do trabalho educativo nessas escolas. 

No quadro 4.32 encontra-se um conjunto de dados voltados à descrição de práticas 

e do contexto em que se sustentam o trabalho escolar e o trabalho do professor. Considera-se 

a necessidade de compreender a configuração da organização do trabalho na escola, com 

determinantes do contexto em que se insere, como fator determinantes das atividades 

educativas que ali se estabelecem. 

Particularmente, entendeu-se que a configuração da organização de todo o trabalho 

da escola aparece como fator determinante nas relações estabelecidas entre professor-aluno e 

os conhecimentos mobilizados que mediam esse encontro. As condições de trabalho 

verificadas no cotidiano da escola, como já foi discutido, orientam a relação dos professores 

com suas atividades educativas profissionais na escola, portanto, interferem na situação de 

ensino. 
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Quadro 4.32 

Primeiro conjunto de percepções das professoras alfabetizadoras sobre vida escolar 

Sobre as práticas da gestão e do trabalho educativo na 
escola 

Professoras que 
indicaram como uma 
situação que acontece 

muito 

Professoras que 
indicaram como 
uma situação que 
acontece pouco 

Professoras que 
indicaram como 
uma situação que 

não acontece 

Não 
respondeu 

A direção da escola pouco participa do trabalho 
pedagógico, pois está sempre voltada às atividades 
burocráticas, demandadas por órgãos do Poder Público. 

 P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P9, P10, P11 

P4, P8  

A direção/ou coordenação da escola limita seu trabalho 
pedagógico à cobrança da disciplina dos alunos, o que 
termina sendo impedimento para o uso dos espaços 
escolares, tais como a biblioteca, sala de vídeo, etc. 

 P9 
P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P10, 

P11 
 

A direção da escola e/ou a coordenação pedagógica 
sempre incentiva a produção de estratégias para buscar 
soluções para os problemas escolares, incentivando o uso 
da biblioteca, da sala de vídeo, e buscando levar 
referenciais teóricos que promovam a reflexão e 
auxiliem na produção de novas práticas. 

P2, P3, P4, P8, P9, 
P10, P11 P1, P5, P6, P7   

A direção da escola e/ou coordenação pedagógica da 
escola atua no sentido do fortalecimento do projeto 
político pedagógico e promoção da alfabetização para 
todos os alunos.  

P1, P2, P3, P4, P6, 
P8, P10, P11 P5, P7, P9   

Há interesse de outros professores(as) da escola (que não 
alfabetizam) pelo problema da alfabetização escolar e há 
trocas de conhecimentos com os professores(as) 
alfabetizadores(as). 

P2, P4, P8 P1, P3, P5, P6, P7, 
P9, P10, P11   

As indicações presentes no projeto político pedagógico 
da escola não têm efeito sobre as práticas pedagógicas, 
pois foi elaborado sem participação dos professores(as). 

 P6, P9 
P1, P2, P3, P4, P5, 
P7, P8, P10, P11  

O projeto político pedagógico da escola é uma referência 
importante para elaboração do planejamento de ensino 
dos professores. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Os funcionários (cozinha, de faxina, secretaria, etc.) 
também estão envolvidos em projetos educacionais 
desenvolvidos na escola. 

P9 
P1, P3, P4, P6, P8, 

P10, P11 P2, P5, P7  

Na escola os problemas da alfabetização não são objeto 
somente dos professores(as) alfabetizadores(as) e da 
comunidade escolar. Há parceria com outras instituições 
(outras escolas, Universidades, Associação de 
moradores, sindicados, ONGs, empresas, etc.) para 
intervir nas práticas e melhorar o trabalho escolar. 

P2, P10 P3, P4, P5, P7, P9, 
P11 P1, P6, P8  

O apoio das Coordenadorias de Ensino, por meio de 
formações/capacitações, oficinas pedagógicas, materiais, 
etc., tem contribuído para melhoria das práticas 
pedagógicas desta escola. 

P6, P8, P9, P10, P11 P1, P2, P4, P5, P7 P3  

Os professores procuram dialogar com os familiares dos 
alunos sobre o trabalho pedagógico desenvolvido com 
seus filhos, ouvindo suas reivindicações e sugestões e 
considerando-as no momento de replanejar o trabalho 
escolar. 

P2, P3, P4, P8, P9, 
P10 P1, P5, P6, P7, P11   

Os familiares dos alunos acompanham as ativ idades de 
seus filhos na escola, participam e se interessam pela 
aprendizagem dos seus filhos. 

P2, P8, P10 
P1, P3, P4, P5, P6, 

P7, P9, P11   

Os familiares dos alunos que comparecem à escola 
querem apenas saber das notas dos seus filhos e se 
haverá aprovação ou reprovação. 

P1, P5, P7, P9 
P2, P3, P4, P6, 

P10, P11 P8  

Na escola há projetos para envolver a comunidade nas 
atividades pedagógicas e em ações culturais. P3, P10 P1, P2, P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, P11   

O bairro em fica esta escola é muito violento e não há 
segurança para poder fazer algum trabalho com a 
comunidade. 

P9, P10 P2, P4, P6, P11 P1, P3, P5, P7, P8  

 

Nesse sentido, a análise dos dados presentes no Quadro 4.32, permite apontar que, 

de modo geral, as professoras alfabetizadoras consultadas reconheceram os esforços da equipe 

de profissionais envolvidos na condução do trabalho da escola. Embora apareça uma certa 
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divisão quanto à percepção das professoras de uma mesma escola, observa-se que todas, com 

variações nas intensidades, apresentam uma  imagem positiva das equipes gestoras de suas 

escolas e das atividades das coordenadorias do sistema de ensino vinculadas a elas. 

Também se observa o predomínio de uma imagem positiva com relação à interação 

com professores de outros níveis de ensino – ainda que o trabalho coletivo tenha aparecido 

nos quadros que trataram das estratégias de enfrentamento do fracasso na alfabetização, como 

uma meta a ser atingida. Outras situações revelam que parte das professoras espera as 

condições ideais, como no caso das situações que descreviam a relação genérica entre família, 

comunidade e escola. 

Porém, só se observou unanimidade entre as professoras na questão em que 

consideram que o projeto político pedagógico da escola é uma referência importante para o 

planejamento de suas atividades de ensino e de alfabetização, o que vai ao encontro do apoio 

que afirmaram ter no sentido da promoção da alfabetização de todos os seus alunos. 

O quadro 4.33 trata da relação entre as professoras nas reuniões pedagógicas. 

Mais uma vez, a análise das respostas das professoras sugere, em grande parte, uma 

visão positiva sobre equipe escolar. Também foram observadas algumas contradições em 

relação ao quadro 4.30, no qual as professoras consultadas haviam apontado como fatores que 

contribuem para o fracasso escolar a falta de apoio profissional e de trabalho coletivo na 

escola. 

É importante compreender o papel das condições pedagógicas e materiais na 

configuração do trabalho escolar. Com base nessas condições pode-se, por exemplo, observar 

a lógica que engendra os mecanismos de controle tanto das atividades docentes e do conjunto 

de profissionais que produzem a instituição escolar, como das atividades dos alunos. 

Também, são essas condições que contam a história dos usos dos espaços e dos 

tempos escolares, mostrando: como a organização do trabalho na escola define o uso de 

recursos e de materiais didáticos; se a escola está atenta a novos caminhos e possibilidades de 

trabalho educativo; se o trabalho docente dentro da escola se reduz ao espaço da sala de aula 

ou aos seus grupos de alunos; se há apoio às inovações e à introdução das tecnologias da 

comunicação e da informação; se há espaço de reflexão, sistematização e socialização de 

alternativas criadas pelos sujeitos das escolas. 

Do ponto de vista do trabalho docente essas condições determinam que 

 
O material didático que os professores utilizam está muito estreitamente 
ligado à metodologia pedagógica e, por isso mesmo, aos processos de 
aprendizagem, daí a importância da aquisição e das pautas de utilização dos 
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materiais e a variedade dos mesmos. Tais usos têm a ver com o estilo de 
cada docente e a peculiaridade da matéria, mas também com hábitos 
coletivos assentados em tradições metodológicas e da organização escolar, 
que supõe uma forma de conceber o trabalho docente, assim como a 
organização do espaço e do tempo nas escolas. (Gimeno Sacristán, 2000b, 
p.263) 

 

Quadro 4.33 

Segundo conjunto de percepções das professoras alfabetizadoras sobre vida escolar  

Reuniões pedagógicas nas escolas 

Professoras que 
indicaram como 
uma situação que 
acontece muito 

Professoras que 
indicaram como 
uma situação que 
acontece pouco 

Professoras que 
indicaram como uma 

situação que não 
acontece 

Não 
respondeu 

Nas reuniões pedagógicas sempre há discussão 
sobre os problemas enfrentados no processo de 
alfabetização. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P10, 

P11 
P9   

Nas reuniões pedagógicas o tema central é como 
disciplinar os alunos e a busca de estratégias de 
punição para que a disciplina escolar seja garantida. 

P1 P2, P4, P8, P9, P11 P3, P5, P6, P7, P10  

Nunca sobra tempo para a discussão dos desafios da 
alfabetização nas reuniões pedagógicas por se 
priorizar os problemas relacionados aos anos 
posteriores à alfabetização. 

 P1, P5, P7 P2, P3, P4, P6, P8, P9, 
P10, P11 

 

Nunca sobra tempo para discussão dos desafios da 
alfabetização por se priorizar as tarefas burocráticas 
de preenchimento de fichas, tabelas, correção de 
avaliações, acertos de diários, e recebendo 
“informes” da Secretaria da Educação. 

 P1, P5, P6, P7, 
P10, P11 P2, P3, P4, P8, P9  

As reuniões pedagógicas são organizadas com 
pautas previamente definidas pelo coordenador 
pedagógico, porém os professores ficam muito 
tempo lendo textos e têm pouco tempo para o debate 
sobre prática pedagógica. 

 P1, P6, P8, P10, 
P11 P2, P4, P5, P7, P9 P3 

As reuniões pedagógicas são feitas de modo 
improvisado, sem planejamento prévio orientado 
pelo coordenador pedagógica, então, cada professor 
define o que lhe parecer mais importante fazer nesse 
momento. 

  P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11  

Durante as reuniões pedagógicas acontecem troca de 
experiências e conhecimentos com variadas 
discussões sobre a prática pedagógica. 

P1, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11 P9  P2 

Nas reuniões pedagógicas há discussão sobre os 
conteúdos e as atividades desenvolvidas na 
alfabetização. 

P2, P3, P4, P6, P8, 
P10, P11 P1, P5, P7, P9   

Na pauta das reuniões pedagógicas são incluídos 
aspectos da vida cotidiana, tais como cultura, 
violência, política, etc. 

P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P10, P11 P1, P6, P9   

Na pauta das reuniões pedagógicas são incluídos 
aspectos da política educacional vigente, discutindo-
se as demandas e os desafios que decorrem dessa 
política. 

P2, P3, P5, P6, P7, 
P8, P10, P11 

P1, P4, P9   

 

Os quadros que se seguem buscam aproximar das imagens sobre as condições do 

ensino e das práticas da alfabetização escolar nas quatro escolas já identificadas e 

contextualizadas. Nele, observam-se condições básicas para um trabalho de alfabetização 

articulado a ações de letramento: a formação e a disponibilidade de acesso ao acervo de livros 

de uma escola, considerando a importância da criação de um ambiente de leitura e 

conhecimento de autores e de textos, mesmo que isso não ocorra num espaço próprio de 
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biblioteca escolar. O quadro 4.34 traz os posicionamentos das professoras consultadas a esse 

respeito. 

 

Quadro 4.34 

Informações das professoras alfabetizadoras sobre a disponibilidade de acesso delas e de seus alunos 

aos livros dos acervos das escolas em que atuavam 

“P” 

Sobre a presença 
de biblioteca na 
escola em que 

alfabetiza 

Quantidade 
aproximada de 

livros sobre 
alfabetização na 

biblioteca escolar 

Quantidade 
aproximada de 

livros de 
literatura infantil 

na biblioteca 
escolar 

Sobre a quantidade 
de alunos que 

emprestam livros 
da biblioteca 

escolar 

Atividades desenvolvidas na biblioteca escolar 
ou na sala de leitura 

P1 “Sim, temos sala 
de leitura.” 

“50” “1000” “Todos” 
“Todos os alunos freqüentam a sala de leitura; 
semanalmente são realizadas atividade de leitura 
e de empréstimos de livros.” 

P2 “Sim” “Mais de 200” “Por volta de 
3000” “Todos” “Jogos de leitura, empréstimos de leituras de 

vários tipos de textos.” 
P3 “Sim” “Muitos” “”Muitos” “50%” “Atividades com dramatizações, leituras.” 

P4 “Sim” “Muitos” “”Muitos” “Todos” “Uma vez por semana temos aula e eles têm a 
liberdade para emprestar livros.” 

P5 “Sim” “Muitos” Não respondeu 
“Praticamente 

90%.” 

“Leitura de livros, prática oral da leitura (contar 
para os colegas o que entendeu). Escrita 
espontânea de textos.” 

P6 “Sim, temos a 
sala de leitura.” “Em torno de 50” “Aproximadame

nte 800” 

“Semanalmente a 
maioria leva livro 
da sala de leitura 

para casa.” 

“Semanalmente é realizada uma aula nesta sala. 
A professora lê para os alunos. Os alunos lêem 
sozinhos e são feitos empréstimos para leitura 
em casa.” 

P7 
“Sim, sala de 

leitura.” Não respondeu Não respondeu “Todos” 
“Leitura de histórias realizadas pela orientadora 
da sala de leitura; leitura individual realizada 
pelo aluno; empréstimo semanal de livros.” 

P8 “Sim” 

“Em torno de mil 
exemplares 
destinados à 
orientação 

pedagógica.” 

“Em torno de 
dois mil 

exemplares” 
“Todos” 

“Contação de histórias através de livros pelo 
orientador da sala de leitura, utilizando outros 
recursos pedagógicos tais como: retroprojetor, 
vídeos, etc.” 

P9 “Não” Não respondeu Não respondeu “Todos os 
alfabéticos” 

“Lê-se para os alunos, os alunos lêem, exibição 
de filmes.” 

P10 “Há sala de 
leitura.” 

“Muitos livros 
especializados 

em 
alfabetização.” 

“Muitos” “Dos 36 alunos, 
quase todos” 

“As professoras de 1.ª série receberam uma 
caixa com livros didáticos e a professora da sala 
de leitura trabalha com livros de história.” 

P11 “Sim” 

“Muitos livros 
especializados 

em 
alfabetização.” 

Não respondeu 70 % da classe 

“Cada professora da 1.ª série recebeu uma caixa 
com muitos livros didáticos, também a 
professora da sala de leitura desenvolve 
atividades com livros de histórias. Um acervo 
bem rico nossa escola possui.” 

 

A análise dos dados do quadro 4.34, indica que as quatro escolas em que as 

professoras alfabetizadoras consultadas trabalhavam, possuíam biblioteca escolar e/ou serviço 

de sala de leitura – sendo que a Secretaria Municipal de Educação mantinha um professor 

orientador com a função de planejar e realizar de atividades de leitura e outra de informática 

com os alunos do ensino fundamental nas escolas municipais de São Paulo. 

A aparente distância com que as professoras alfabetizadoras consultadas trataram 

da questão relativa à biblioteca pode tanto estar relacionada a ausência de estratégias pessoais 

para promoção de ações de letramento, quanto pode ser indício da distância real entre as aulas 



 167 

dentro da sua sala e as atividades na Sala de Leitura, como estas funcionassem como 

acessórios daquela. 

Uma possível pista para essa distância aparece nos depoimentos de 2 professoras 

(P6 e P11) sobre o recebimento de “caixa de livros” e sobre o apoio da “professora da sala de 

leitura”, que se referem ao “Programa Ler e escrever” desenvolvido pela política municipal 

vigente na cidade de São Paulo desde 2005. 

De acordo com o estudo de Cunha (2007), nesse programa apareciam dois projetos 

para a capacitação dos professores dos ciclos I e II. No caso das professoras consultadas é 

possível que suas indicações nesse quadro tratem dos projetos “Toda Força ao 1.º ano – TOF” 

e “Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC”, que disponibilizavam “salas TOF” e “salas PIC” para 

atividades planejadas pelos órgãos centrais para estudantes de toda a rede municipal. Essas 

salas deveriam contar com o apoio de estudantes e estagiários de Pedagogia, o que não 

aconteceu para todas as escolas municipais. 

Como mostra a autora, aos professores municipais foram oferecidas diferentes 

formas de capacitação e os materiais didáticos que deveriam ser utilizados. No primeiro ano 

desses projetos, os professores alfabetizadores foram excluídos das salas onde eram realizadas 

por professores orientadores na Sala de Leitura, Informática Educativa e Educação Física, e 

estas passaram a ser feitas fora do período das aulas regulares. Com isso, interrompeu-se um 

trabalho de leitura que era realizado dentro do planejamento dos professores alfabetizadores. 

Em razão dos protestos, segundo Cunha, em 2007 os professores voltaram a poder 

acompanhar seus alunos nas atividades dessas salas, mas as ações desses projetos começaram 

a acontecer antes ou depois do horário regular de aulas, o que terminou por gerar um 

acréscimo de tempo em aula, para estudantes e professores alfabetizadores. Também houve 

problemas com o planejamento das atividades nessas salas, de modo que muitas delas eram 

continuação do que havia sido visto durante a aula regular; os docentes reclamaram ainda do 

grande volume de atividades realizadas pelas crianças antes das aulas que as deixavam 

cansadas e desmotivadas para a aula regular. (Cunha, 2007, p.135-140) 

Não ficou claro nos depoimentos professoras consultadas se as atividades que 

descreveram: roda de leituras, contação de histórias, jogos de leitura, escrita espontânea. 

faziam parte desses projetos, mas as professoras P6 e P11 citaram o trabalho das professoras 

orientadoras das salas de leitura. Aparentemente, suas considerações indicaram que havia 

independência entre suas atividades (das professoras alfabetizadoras) e as das professoras 

orientadoras. 
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Os “professores das salas TOF” foram os mesmos que há muitos anos trabalhavam 

com salas de 1º ano, pela afinidade com o trabalho de alfabetização. Por isso mesmo, segundo 

as observações de Cunha, 

 
De repente se viram pressionados a, muitas vezes, mudarem práticas mais 
tradicionais e a serem postos com regularidade à prova pela realização de 
sondagens, que muitos desconheciam como deveriam ser feitas, tendo como 
referência as fases concebidas por Emilia Ferreiro em decorrência das 
hipóteses formuladas sobre a escrita pelos alunos.(Cunha, 2007, p.137) 

 

A autora relata que os alunos da rede municipal de ensino passaram a ser 

classificados de acordo com suas hipóteses em relação ao sistema de escrita: pré-silábica, 

silábica, silábica-alfabética e alfabética, seguindo as orientações presentes no “Programas Ler 

e escrever”, que foram baseadas nos cursos de formação do PROFA. Por isso, os materiais 

distribuídos aos docentes e alunos direcionavam os procedimentos que deveriam ser 

executados diariamente, definido metas próprias, expectativas bimestrais, quadros de 

planejamento semanal, textos, orientações e sugestões de atividades, que deveriam ser 

cumpridas a cada período do ano. (Cunha, 2007, p.139-140) 

Compreende-se que dentro de um contexto em que se disputam os espaços de 

mediação da leitura, torna-se pouco provável o desenvolvimento de atividades educativas 

articuladas entre os diferentes agentes, como por exemplo, entre bibliotecários e professores. 

Por conta das dificuldades desse encontro os que mais perdem são os próprios alunos, que 

ficam impossibilitados de participarem de um ambiente mais favorável às práticas de leitura e 

escrita, que possa construir para um projeto educativo de alfabetização com letramento, que 

possa ampliar inclusive o conceito da leitura e ir além dos limites da pedagogização do ato de 

ler e das “leituras de conteúdo obrigatório”. 

No sentido de observar se de algum modo as professoras consultadas atuavam na 

direção da promoção de uma atividade de alfabetização com letramento, os quadros que 

seguem mostram possíveis espaços, materiais e recursos utilizados nas suas ações e práticas 

educativas cotidianas. 

No quadro 4.35, observa-se que, de modo geral, as professoras alfabetizadoras 

consultadas indicaram que buscavam com maior freqüência materiais pedagógicos em bancas 

de revistas e bibliotecas escolares do que em bibliotecas públicas – o que pode estar 

relacionado aos projetos de promoção da leitura da política educacional vigente na SME-SP, 

discutidos por meio das descrições presentes no quadro anterior. Talvez também essa fosse 
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uma explicação possível para que a maioria da professoras apontasse os cursos de formação 

como espaços de buscas desses recursos. 

 

Quadro 4.35 

Espaços que as professoras alfabetizadoras para busca de materiais ou recursos pedagógicos 

Espaços onde busca recursos ou 
materiais pedagógicos 

Não 
utilizo 

Freqüento muito 
pouco 

Freqüento pouco Freqüento 
regularmente 

Freqüento 
muito 

Não 
respondeu 

Biblioteca escolar    
P3, P5, P6, 

P7,P8, P9, P10, 
P11 

P1, P2, P4  

Biblioteca pública P5, P6, P9 P7, P11 P1,P2, P3, P10 P4, P8   

Biblioteca particular (pessoal) P10   P3, P6, P7, P9, 
P11 

P1, P2, P4, 
P5, P8  

Centro cultural P6, P11 P1, P5 P3, P4, P7, P8, P10 P2, P9   

Banca de revistas e jornais.    P3 P5, P6, P7, P9, 
P11 

P1, P2, P4, 
P8, P10  

Cursos de formação em serviço P9  P3, P5, P8 P1, P2, P6, P7, 
P10, P11 P4  

Cursos de formação continuada   P5, P8 P1, P2, P6, P7, 
P11 

P1, P3, P4, 
P10 

P9 

Trabalhar em casa (reciclagem de 
materiais pessoais ou de parentes e 
amigos)  

P3, P4, P6, 
P7, P9, 

P10 
  P8, P11 P2, P5  

 

A baixa freqüência a bibliotecas públicas e centros culturais pode, por sua vez, ser 

explicada pelo fato do acervo desses locais não serem especializados. De qualquer modo, há 

que se lembrar de que muitos dos lugares em que trabalhavam e residiam as professoras 

consultadas os quais sofriam com a falta ou a precariedade de equipamentos públicos culturais 

e educacionais – o que supostamente pode ser uma das causas dentre as muitas possíveis para 

justificar essa ausência. 

A alta freqüência a banca de jornais e revistas, pode ser indício do contato maior 

das professoras alfabetizadoras consultadas com o discurso pedagógico legítimo difundido em 

publicações comerciais especializadas.  

No quadro 4.36 estão organizados dados relativos a quais recursos ou materiais 

supostamente são escolhidos pelas professoras consultadas para a realização da atividade de 

planejamento das suas aulas de alfabetização: 

A análise dos dados do Quadro 4.36 indica o uso de recursos diversos, e a 

convivência entre o uso de recursos considerados tradicionais e recursos considerados 

modernos. Porém, não foi possível captar na questão pistas que possibilitassem uma 

aproximação ao modo como as professoras consultadas supostamente utilizariam os materiais 

ou recursos que indicaram. 
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Quadro 4.36 

Recursos ou materiais pedagógicos utilizados no processo de planejamento das aulas pelas professoras 

alfabetizadoras consultadas 

Recursos ou materiais utilizados para o planejamento 
das aulas 

Utilizo Não acho 
necessário  

Não utilizo porque a 
escola não tem 

Não 
respondeu 

Livros especializados em alfabetização P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11    

Livros didáticos P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11 

   

Livros de literatura em geral P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11    

Pasta de atividades que ficam à disposição dos 
professores na escola 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, 
P10, P11  P1, P2, P9  

Jornais e revistas informativas P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11    

Retroprojetor P1, P2, P4, P7, P8, P9 
P10, P11 P3, P6, P9  P5, P10 

Mimeógrafo P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11 

   

Computador (programas educativos, etc.) P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11    

Internet  P1, P2, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9 P10, P11 P3   

Programas de televisão P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P9 P10, P11 P6   

Fitas de vídeo P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11    

DVDs P1, P2, P3, P4,P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11 

   

“Revistas em quadrinhos” P1    
“Cinema, teatro, saídas para pesquisa de campo” P4    
“Excursão para conhecer a escola; trabalho externo 
para pesquisa de campo (também na parte externa da 
escola” 

P7    

“Jogos educativos, letras móveis” P8    
“Jogos educativos e atividades extra classe” P10    

 

No Quadro 4.37 foram expressos e organizados posicionamentos sobre o lugar que 

a atividade de planejamento supostamente ocupa essa atividade nas ações e nas práticas das 

professoras alfabetizadoras consultadas. 

A análise dos dados presentes no Quadro 4.37 permite observar mais uma vez 

contradições: ao mesmo tempo em que  professoras indicaram uma imagem de uma atividade 

de planejamento cuidadosamente pensada e previamente definida e estruturada de acordo com 

referenciais oficiais, com vistas a alcançar resultados semelhantes, indicaram que gostam de 

improvisar nas aulas, mas procuram seguir as atividades de modo que os alunos saibam como 

será o seu dia. 

Há de se observar, no entanto, que as atividades de planejamento não podem ser 

identificadas de modo abstrato. Cada ação ou prática pode demandar determinado tipo de 

planejamento: às vezes mais rígido, outras vezes mais flexível. Não cabe na atividade 

educativa uma só direção possível. Nesse sentido, as dificuldades de identificação das 

professoras consultadas com as situações que lhe foram apresentadas, não apontam somente 

contradição, mas podem ganhar o sentido de diversidade e imprevistos, considerando a 



 171 

amplitude das diferentes possibilidades de caminhos que podem ser percorridos no processo 

de realização de uma atividade educativa. 

 

Quadro 4.37 

Primeiro conjunto de informações sobre a atividade de planejamento das professoras consultadas e o 

desenvolvimento do trabalho de alfabetização 

Planejamento e desenvolvimento do trabalho de 
alfabetização 

Professoras que 
consideraram 
corresponder 
plenamente 

Professoras que 
consideraram 
corresponder 
parcialmente 

Professoras que 
consideraram 

não 
corresponder 

Não 
respondeu 

No meu planejamento, as etapas e os níveis de 
aprendizagem a serem alcançadas pelos alunos são 
previamente definidos. 

P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P11 P2, P10 P1  

Não sigo o planejamento que sou obrigado a apresentar 
no início do ano, pois as tarefas do cotidiano não me 
permitem. 

 P9, P10 
P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, 

P11 
 

Meu planejamento é minha “carta de navegação”, procuro 
segui-lo sempre que possível, mas mudando se 
necessário. 

P1, P2, P3, P5, P6, 
P8, P9, P10, P11 P4, P7   

Procuro fazer diagnóstico da aprendizagem de cada aluno, 
levantando elementos sobre sua escolaridade anterior 
(creche, pré-escola, etc.) e de seus familiares. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P8, P9, P11 P4, P6, P7, P10   

Os PCNs são referências importantes para elaboração do 
planejamento de ensino. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10 P11   

Nas minhas aulas, a seqüência das atividades de ensino 
segue uma estrutura de modo que os alunos sabem, em 
certa medida, como será o seu dia. 

P1, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P11 P2, P10   

O trabalho pedagógico é planejado para que cada turma 
alcance resultados semelhantes e para gerar condições 
para o desenvolvimento do trabalho na série ou ciclo 
seguinte. 

P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P11 P1, P2, P10   

Gosto de improvisar e inovar, de modo que nunca uma 
aula é igual a outra, cada dia é uma surpresa para os meus 
alunos. 

P2, P3, P4, P5, P6, 
P10 P7, P8, P9, P11   

Desde o início das aulas, procuro fazer com que os meus 
alunos compreendam por que estão na escola e a 
importância da alfabetização em suas vidas, deixando 
claro como será o meu trabalho e o que espero construir 
com eles ao longo do ano. 

P1, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11    

Não perco tempo com explicações sobre as atividades 
trabalhadas com os alfabetizando, pois entendo que eles 
ainda não têm maturidade para entender seus objetivos, e 
que têm um ciclo escolar inteiro para aprender sua 
importância. 

P10  
P1, P2, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, 

P11 
P3 

Procuro explicar aos alunos os objetivos das lições e da 
matéria em linguagem simples e quantas vezes for 
necessário. 

P1, P2, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11   P3 

 

Observa-se que dentre as professoras consultadas, a professora P1, cuja formação 

especializada foi feita na área de educação especial, destaca-se por ser única a afirmar que não 

define no seu planejamento, o nível de aprendizagem a ser alcançado pelos alunos. 

Destaca-se, também, a professora P10 como a única que supostamente se 

identificou com depoimentos de que se os alunos não têm maturidade para entender os 

objetivos das aulas, não se deve perder tempo com explicações que eles não compreenderão, 

com o tempo aprenderão sua importância. 
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Cabe aqui a descrição do modelo da pedagogia invisível de Bernstein: a 

compreensão das regras das relações educativas virão com as experiências e os erros 

construtivos. 

A única situação que obteve identificação unânime foi a que afirma que há uma 

preocupação em fazer com que o aluno compreenda a importância da alfabetização, buscando 

explicar nas primeiras aulas o trabalho que será desenvolvido com eles ao longo do ano. 

Obviamente, essa unanimidade se justificaria em qualquer situação de apresentação de um 

curso para os alunos ingressantes, portanto, não parece ser uma situação reveladora de 

qualquer disposição das professoras consultadas em buscar continuamente esclarecer para 

seus alunos as regras que regulam as atividades que desenvolvem – que tem a ver com a 

seleção do currículo para a alfabetização. 

No quadro 4.38 ainda se observa a relação entre a atividades de planejamento e o 

desenvolvimento de ações e práticas educativas. 

As manifestações presentes no Quadro 4.38, tal como as que apareceram nos 

quadros sobre as atividades de planejamento, também foram bastante limitadas para que 

pudessem ser feitas relações mais definidas com as ações e práticas de alfabetização 

desenvolvidas pelas professoras alfabetizadoras consultadas. 

De modo geral, os dados desse quadro analisados confirmam os indícios a respeito 

da diversidade de caminhos para o desenvolvimento das práticas educativas. 

As professoras consultadas afirmaram trabalhar nessas atividades fora da escola por 

um período de: menos de 2 horas (1 professora); 2 a 5 horas (5 professoras); 6 a 8 horas (2 

professoras); mais de 9 horas (1 professora) ou ainda “só há escola” (2 professoras), variando 

bastante a freqüência com que planejam suas aulas: diariamente, semanalmente, ou ambos ou 

ainda de acordo com a necessidade. 

A mesma variação foi observada quanto às indicações sobre as atividades com os 

alunos fora da escola. Também não foi possível saber se essas atividades eram ou não 

programadas pelas professoras consultadas ou pelas equipes gestoras das escolas em que 

atuavam como alfabetizadoras. 

A questão da existência ou não de um ambiente alfabetizador nas escolas em que 

atuavam, tal como havia sido observado em todos os quadros mostrados nessa pesquisa, 

apontou que professoras consultadas de uma mesma escola não coincidiram nas suas 

indicações: uma informou que não existia, outra que existia esse ambiente; uma afirmou que 

professores e alunos produziram tal ambiente, outras somente apontaram o professor 

alfabetizador. Enfim, essas mesmas dificuldades foram vistas quando as professoras 
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alfabetizadoras foram questionadas sobre proposta específica de alfabetização que existiria 

nessas escolas. 

Destaca-se que apenas uma professora (P9) afirmou a inexistência tanto do suposto 

ambiente de mais favorável às atividades da alfabetização escolar, quanto da proposta 

específica de alfabetização que supostamente existiria na escola em que atuava (escola D), 

que haviam sido indicados como existentes pela colega de escola (P8). Observação 

semelhante aconteceu em todos os casos em que foi possível essa comparação (focalizando as 

escola A e B) – a exceção da professora P6 que é única que atuava pela escola C. 

 

Quadro 4.38 

Segundo conjunto de informações sobre a atividade de planejamento das professoras consultadas e o 

desenvolvimento do trabalho de alfabetização 

“P” 

Horas semanais 
de dedicação ao 
trabalho como 

professor fora da 
escola 

Freqüência com 
que planeja as 

aulas  

Freqüência de atividades com os 
alunos fora da escola 

Agentes da 
elaboração do 
ambiente de 
alfabetização 

Agentes da proposta de 
alfabetização na escola 

P1 Até 2 “Todos os dias” 

“Toda semana” no bairro e 
adjacências e “semestralmente” 
em outros espaços (zoológico, 
etc.) 

Professora 
alfabetizadora e 

alunos 

Professora alfabetizadora, 
alunos e funcionários 

P2 3 a 5 “Todos os dias” 

“Uma ou duas vezes” no bairro e 
adjacências e “Pelo menos uma 
vez” em outros espaços 
(zoológico, etc.) 

Não existe ambiente 
de alfabetização 

Professora alfabetizadora e 
coordenador pedagógico 

P3 Só na escola “Semanalmente” 
“Duas vezes” no bairro e 
adjacências e “Duas vezes” em 
outros espaços (zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora e 

alunos 

Professora alfabetizadora e 
coordenador pedagógico 

P4 Só na escola 

“Semanalmente 
ou diariamente 
conforme a 
necessidade” 

“Duas vezes” no bairro e 
adjacências e “Duas vezes” em 
outros espaços (zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora 

Professora alfabetizadora, 
coordenador pedagógico e 

alunos 

P5 Mais de 9 

“Planejo minhas 
aulas diariamente 
pois mudanças 
são necessárias 
no decorrer do 
processo” 

“Uma vez por semana” no bairro e 
adjacências e “Poucas vezes” em 
outros espaços (zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora 

Professora alfabetizadora, 
coordenador pedagógico e 

alunos 

P6 3 a 5 “Semanalmente” 
“Duas, três vezes” no bairro e 
adjacências e “Duas vezes” em 
outros espaços (zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora e 

alunos 

Professora alfabetizadora e 
coordenador pedagógico 

P7 3 a 5 
“Diariamente e 
semanalmente” 

“Uma vez em cada semestre” no 
bairro e adjacências e “Duas vezes 
por ano” em outros espaços 
(zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora 

Professora alfabetizadora e 
coordenador pedagógico 

P8 6 a 8 “Semanalmente” 

“Mais ou menos 5 vezes” no 
bairro e adjacências e “Três 
vezes” em outros espaços 
(zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora, 
coordenador 

pedagógico, alunos e 
seus familiares 

Professora alfabetizadora, 
coordenador pedagógico, 

diretor ou assistente, alunos e 
seus familiares 

P9 3 a 5 “Todos os dias” “Uma vez” em outros espaços 
(zoológico, etc.) 

Não existe ambiente 
de alfabetização 

Não existe proposta de 
alfabetização da escola 

P10 3 a 5 
“Todos os dias 
nas horas 
individuais” 

“Sempre que necessário” no 
bairro e adjacências e “Três vezes 
no ano” em outros espaços 
(zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora e 

alunos 
Coordenador pedagógico 

P11 6 a 8 “Toda semana” 
“Poucas vezes” no bairro e 
adjacências e “Poucas vezes” em 
outros espaços (zoológico, etc.) 

Professora 
alfabetizadora e 

alunos 

Professora alfabetizadora e 
coordenador pedagógico e 

funcionários da escola 
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O quadro 4.39 traz informações sobre o uso de materiais ou recursos pedagógicos 

durante as atividades de alfabetização das professoras pesquisadas. 

 

Quadro 4.39 

Recursos ou materiais pedagógicos utilizados pelas professoras consultadas durante a alfabetização de 

seus alunos 

Recursos ou materiais durante 
alfabetização Utilizo Não acho 

necessário  
Não utilizo porque a 

escola não tem “Às vezes” Não 
respondeu 

Lousa e o giz P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11 

    

Cartilhas P1, P8, P10 P4, P5, P7, 
P9, P11  P2 P3, P6 

Material pedagógico produzido fora do 
contexto escolar (fichas para 
alfabetização, material dourado, ábacos, 
etc.) 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11     

Material pedagógico produzido no 
contexto escolar: (feijãozinhos, palitinhos, 
etc.) 

P1, P2, P3, P4,P5, P6, 
P7, P8, P9 P10, P11     

Recortes de palavras ou textos (revistas, 
jornais, etc.) 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P9, P11 

P10   P6 

Retroprojetor P1, P4, P5, P7 P3, P11   P2, P5, P6, 
P8, P9, P10 

Mimeógrafo P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P9, P10, P11    P6 

Computador (programas educativos, etc.) P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11     

Internet  P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P10, P11    P6, P9 

Programas de televisão P1, P2, P4, P5, P7, P8, 
P10, P11 P3   P6, P9 

Fitas de vídeo P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P8, P10, P11 

   P6, P9 

DVDs P1, P2, P3, P4,P5, P7, 
P8, P10, P11    P6, P9 

Aparelho de som (CDs, rádio) P1, P2, P3, P4,P5, P7, 
P8, P9 P10, P11    P6 

“Livro didático de alfabetização, livros de 
literatura infantil, gibis, revistas” P6     

“Leitura de gibis e revista ‘Recreio’ 
(fornecidos pela SME), livros de histórias 
infantis (empréstimos), acesso à sala de 
leitura, jogos: quebra-cabeça, letras 
móveis” 

P7     

“Livros de literat ura” P10     
“Gosto muito de trabalhar com 
reciclagem. Ex: tampinhas, canudinhos, 
palitinhos, garrafas PET” 

P11     

 

Algumas dúvidas semelhantes às que haviam aparecido no quadro 4.36 

reapareceram no quadro 4.39, pois o caráter genérico das alternativas construídas, apenas 

relacionando uma lista de recursos ou materiais para identificação daquilo que poderia estar, 

ou não, sendo utilizado, não possibilitou uma aproximação em relação à questão de como 

cada um desses elementos ocupa o espaço e o tempo da aula. Não foi possível fazer, no 

entanto, a contextualização da atividade de ensino que possibilitasse a compreensão dos 

modos pelos quais as professoras utilizam esses recursos. 
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Também chamou atenção o fato de parte das professoras assinalar algum tipo de 

uso de cartilhas, pois o uso desse recurso vem sendo combatido há décadas sob argumentos 

que vão da  defesa da autonomia nas atividades do ensino, considerando-se que as cartilhas 

predefiniriam o ritmo e o conteúdo do trabalho do alfabetizador até a defesa  das 

aprendizagem associada ao nível de desenvolvimento cognitivo. 

Manifestações das professoras consultadas quanto ao uso da cartilha, mais 

especificamente, aparecem no quadro 4.40. 

 

Quadro 4.40 

A cartilha e o livro didática nas atividades educativas das professoras consultadas durante a 

alfabetização de seus alunos 

“P” 
Uso de 
cartilha 

Uso de livro didático para 
alfabetização e quem escolheu o livro 

didatico 

Avaliação das professoras 
alfabetizadoras sobre o livro 

didático utilizado  

Autores que marcaram a formação 
pedagógica e/ou a prática de 

alfabetização 

P1 
Utilizo 

cartilha “às 
vezes” 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana 

Ótimo “Emilia Ferreiro, Paulo Freire, Mazzota, 
Mantoan, Pietro” 

P2 
Não acho 
necessário 

cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, e o escolhi sozinho Bom Não citou 

P3 Não 
respondeu 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por mês 

Bom “Piaget, Leontiev, Vygotsky, Cortella” 

P4 
Não acho 
necessário 

cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, escolhido por 

diretor/coordenador com consulta de 
professores 

Bom 
“Rubem Alves, Paulo Freire, Içami Tiba, 
Emilia Ferreiro, Piaget, Freud, Vygotsky, 

Telma Weisz” 

P5 
Não acho 
necessário 

cartilha 
Não utilizo livro didático 

Não utilizei livro didático 
nesta turma “Paulo Freire” 

P6 Não 
respondeu 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, e o escolhi sozinho Ótimo “Emilia Ferreiro, Ana Teberosky” 

P7 
Não acho 
necessário 

cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, escolhido por 

diretor/coordenador com consulta de 
professores 

Bom 
“Emilia Ferreiro, piaget, Freud, 

Vygostky, Paulo Freire” 

P8 
Utilizo 
cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, escolhido por 

diretor/coordenador com consulta de 
professores 

Razoável 
“Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Vygostky, 

Piaget, Perrenoud” 

P9 
Não acho 
necessário 

cartilha 
Não utilizo livro didático 

Não utilizei livro didático 
nesta turma 

“Paulo Freire, Piaget, Emilia Ferreiro, 
Delia Lerner, Telma Weisz” 

P10 Utilizo 
cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, e o escolhi sozinho 

Bom “Paulo Freire” 

P11 
Não acho 
necessário 

cartilha 

Utilizo livro didático algumas vezes 
por semana, escolhido por 

diretor/coordenador com consulta de 
professores 

Ótimo 
“Poppovic, Piaget, Vygotsky, Perrenoud, 

Paulo Freire, Emilia Ferreiro” 

 

A partir da análise dos dados organizados no quadro 4.39, aproximadamente 

metade (6) das professoras consultadas afirmaram não usavam cartilha e 3 professoras (P1, 

P8, P10) afirmaram usá- la. Curiosamente, duas entre estas professoras – P8 e P10 (a outra era 
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a P2) estavam entre as professoras que se consideravam muito preparadas para a 

alfabetização. 

Já com relação ao livro didático, as professoras P5 e P9 indicaram não utilizar esse 

material, tal como também indicaram a não utilização de cartilha. Coincidentemente foram 

essas as únicas professoras que citaram apenas Paulo Freire como marcante na sua formação 

pedagógica. Contudo, não há como deduzir dessas manifestações que essas professoras 

supostamente seguiam o chamado método freiriano de alfabetização. 

Por outro lado, o fato de que 9 das professoras consultadas afirmaram utilizar livro 

didático – sendo 4 delas (P4, P7, P8, P11) afirmaram usar um livro escolhido pela equipe 

gestora – é significativo para nos aproximarmos das práticas de alfabetização dessas 

professoras. 

Um aspecto importante a ser considerado é aproximação da política de oferta de 

livros didáticos a todos os professores do país aos Parâmetros Curriculares Nacionais, o que 

aponta a intenção da difusão de determinada cultura pedagógica, o que não significa que essa 

intenção seja reproduzida fielmente pelo professor, pois como já discutimos, tal reprodução 

não cabe à dinâmica das relações inerentes a seu trabalho educativo. 

Azanha (2006) demonstra como as justificativas presentes nos PCN ao mesmo 

tempo em que expõem a idéia dos parâmetros e privilegiam uma determinada concepção 

pedagógica, não oferecem alternativas de discussão e chegam mesmo a depreciar outras 

possibilidades pedagógicas. 

Tal como analisa esse autor, no discurso difundido pelos PCN observa-se, ao 

mesmo tempo, um caráter genérico e vago do seu conteúdo e um tom que comunica verdades, 

reafirmando um sentimento de posse de verdade de forma impositiva. Segundo eles, embora 

correntes nos meios acadêmicos, expressões como “pedagogia tradicional”, “pedagogia 

renovada”, “pedagogia dos conteúdos” são discutíveis como categorias para descrição das 

instituições e práticas escolares e, do mesmo modo como as expressões “escola brasileira” ou 

“modelo educativo brasileiro”, constituiriam entidades lingüísticas semanticamente vazias, 

embora muito usadas pela retórica política. 

Em textos do final dos anos 1990, em que a política vigente buscava mudanças 

curriculares e organizacionais nas práticas de ensino das escolas brasileiras, Azanha alertava 

para o risco de uma reforma educacional com base em uma “visão em grande parte 

impressionista” e para os efeitos desastrosos de uma “tentativa de induzir centenas de 

milhares de professores a alterar suas práticas a partir de uma teoria de aprendizagem que 

presumimos como verdadeira”, entendendo que: 
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Há ainda a seguinte agravante: a ampla difusão dessa teoria, que é muito 
complexa, poderá transformar-se numa difusão de slogans e expressões 
metafóricas que, por si mesmas, são incapazes de ser operativas na situação 
de sala de aula. O desastre será se conseguirmos apenas criar insegurança 
nos professores com relação com relação às próprias práticas a partir de um 
patrulhamento pretensamente fundado em verdades definitivas. Nesse 
sentido, as diretrizes dos PCN poderão ser, eventualmente, um desserviço à 
autonomia profissional de cada docente e a autonomia pedagógica de cada 
escola. (Azanha, 2006, p.123) 

 

Além de crítico com o modo pouco rigoroso e autoritário pelo qual os Parâmetros 

Curriculares Nacionais foram construídos, Azanha já apontava, naquele momento, os efeitos 

dos parâmetros para o trabalho de formação docente. Segundo ele: 

 
...essa vinculação direta entre método de conhecimento e método de ensino 
teve seu significado original substituído por uma pletora de metáforas sobre 
conhecimento das quais se fazem enigmáticas ilações sobre o ensino. 
No que diz respeito às propostas de formação docente, o estado de coisas 
está tão desarranjado que, quando se fala em metodologias e estratégias de 
ensino, não se consegue discernir entre possíveis relações conceituais entre 
conhecimento, ensino e valores e hipotéticas relações entre capacidade de 
aprender e supostas fases do desenvolvimento psicológico. Enfim, nem 
sempre se procura e se consegue distinguir entre o que são exercícios de um 
jargão na moda daquilo que tem respaldo em investigação teórica e 
empíricas. (Azanha, 2006, p.56) 

 

Essa análise crítica sobre a difusão de uma única concepção pedagógica a partir do 

alinhamento do trabalho nas escolas aos referenciais curriculares nacionais, tal como já foi 

mencionado, pode ser focalizada em São Paulo. 

Colello (2008, p. 1) aponta como a lógica da competência se faz presente na 

alfabetização paulista, sendo visível no discurso uma suposta incompetência técnica dos 

professores para implementar com qualidade o construtivismo na prática pedagógica, de 

modo a  “fazer valer no cotidiano escolar os princípios presentes nos discursos educacionais e 

nas diretrizes de ensino”. 

Para a autora, a conseqüência dessa lógica para os programas de formação 

continuada é a presença de uma abordagem técnica muito específica do fazer pedagógico, 

como entende ter ocorrido nos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

São Paulo. 

Colello (2008, p.3) se remete ao conteúdo da proposta de formação “Toda força ao 

1º ano – TOF” e “Projeto Intensivo no ciclo I – PIC”, ressaltando que se observa nessa 

proposta a meta de “intensificar” formação docente, assumindo-se implicitamente a sua 



 178 

“deficiência original” e buscando possibilitar o “acesso ao aporte complementar de teorias e a 

correspondente capacitação para o fazer pedagógico” de modo, consideradas como  “situações 

didáticas que a rotina precisa contemplar”. 

Ainda de acordo com Colello (2008, p.3), as propostas de formação do município 

de São Paulo se concentram principalmente na psicogênese da língua escrita, mais 

diretamente nas “hipóteses de escrita” descritas por Ferreiro e Teberosky: pré-silábico, 

silábico, silábico alfabético e alfabético, como se a classificação desses momentos conceituais 

de escrita possibilitasse por si mesma que o professor pudesse fazer um bom diagnóstico do 

seu grupo (sondagem e avaliações), como propor atividades estrategicamente formuladas para 

investir na progressão do conhecimento. A autora entende que essa tendência para a 

supervalorização das “hipóteses de escrita”, reduziu a concepção de alfabetização a uma 

“sucessão de momentos conceituais”, inviabilizando outras formas de explorar o trabalho com 

a língua escrita. 

Nos quadros que seguem se encontram organizados dados referentes à idéia de um 

suposto peso desse discurso pautado pelos referenciais construtivistas nas representações das 

professoras alfabetizadoras consultadas. 

Para analisar os dados dispostos no Quadro 4.41 impõe-se verificar antes qual seria 

a orientação oficial da SMESP para o ensino da alfabetização na rede escolar municipal da 

cidade de São Paulo. 

O Guia para o planejamento do professor alfabetizador, da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, conta com um roteiro detalhado para cada etapa a ser cumprida pelo 

professor do 1.º ano – da atividade do planejamento à atividade de avaliação. Esse trabalho, 

fundamentado nos PCN abrangeria três planos de metas relacionados: às práticas de 

comunicação oral, às práticas de leitura e às práticas de escrita. (São Paulo, 2006) 

Nesse documento, as metas relacionadas às práticas de comunicação oral seriam: a 

participação em “situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando perguntas 

sobre o tema tratado” e a apreciação de “textos pertencentes a diferentes gêneros (orais ou 

escritos), lidos autonomamente ou lidos por um adulto, recontem histórias conhecidas, 

recuperando algumas características do texto ouvido ou lido” (São Paulo, 2006, p.21). 

As metas relacionadas às práticas de leitura seriam: ler “com ajuda do professor, 

diferentes gêneros (notícias, instrucionais, informativos, contos, entre outros), apoiando-se em 

conhecimentos sobre o tema do texto, as características de seu portador, do gênero e do 

sistema de escrita” e ler “com autonomia, placas de identificação, nomes, parlendas, 
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adivinhas, poemas, canções, trava- línguas, listas, manchetes de jornal, entre outros” (São 

Paulo, 2006, p.22). 

As metas relacionadas às práticas de escrita seriam: escrever “alfabeticamente 

textos que conhecem de memória (parlendas, adivinhas, poemas, canções, trava- línguas etc.), 

ainda que não segmentando o texto em palavras”; escrever “textos de autoria (listas, bilhetes, 

cartas, entre outros) individual, em duplas ou ditando para o professor; e reescrever “textos 

(lendas, contos etc.) de próprio punho ou ditando-os para o professor ou colegas, 

considerando as idéias principais do texto-fonte e algumas características da linguagem 

escrita” (São Paulo, 2006, p.21). 

O conjunto dessas metas, descrito de forma mais detalhada ainda: por gêneros de 

textos (receitas, listas, notícia, contos, cantigas, trava- língua, trova, etc.); por modalidade de 

comunicação (oral e escrita); e por “seqüências didáticas” – aparece novamente no documento 

“Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino 

Fundamental : ciclo I”, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. (São Paulo, 2007) 

Analisando-se esse contexto proposto da política educacional local e as 

representações das professoras consultadas, organizadas no Quadro 4.41, verifica-se que em 

muitos aspectos coincidem com as orientações de programas de reforma curricular que vêm 

sendo implementados nas escolas da rede municipal de São Paulo desde o início dos anos 

2000. Contudo, se na gestão anterior se introduziu o modelo de formação PROFA nessas 

escolas, foi na gestão vigente que esse modelo de formação tornou-se projeto de reforma 

curricular. 

Desde 2005 as professores alfabetizadoras dessa rede municipal, de certo modo, 

vêm sendo capacitadas a reproduzirem não somente o discurso presente nos materiais de 

formação do PROFA, mas a executarem atividades predefinidas nesses materiais. 

Obviamente, não se pretende afirmar que estaria ocorrendo a simples reprodução desse 

discurso somente por conta desses programas, mas chama a atenção o esforço dos órgãos 

centrais em interferir naquilo que há décadas vem sendo preconizado como o maior problema 

da alfabetização: o primeiro ano do ensino fundamental. 

Embora parte das professoras consultadas tenham insistido em esclarecer que “o 

construtivismo não é um método”, entendo que isso também reflete a redução do debate em 

torno das concepções pedagógicas e das práticas educativas às questões metodológicas que 

pautaram as discussões do campo alfabetização escolar nas últimas décadas, entendendo-se 

como solução para os problemas da alfabetização, em última instância, a substituição de 
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métodos tradicionais pela proposta construtivista - processo histórico já discutido no capítulo 

2 desta tese. 

 

Quadro 4.41 

Primeiro conjunto de indicações sobre o método pedagógico de alfabetização utilizados pelas 

professoras consultadas 

“P” Questionamento a respeito da preferência de 
algum método de alfabetização Descrição do método de alfabetização utilizado 

P1 

“Não tenho preferência. Parto do princípio de 
que cada criança é única e que cada um aprende 
de um jeito, por isso aplico diversas técnicas 
para atingir o maior número de crianças.” 

“Eu adequo a aula as necessidades de aprendizagem da criança, utilizo jogos, 
músicas, travalínguas, parlendas, projetos, filmes e reescritas.” 

P2 
“Gosto da linha de Pensamento Piagetiana, já 
que o construtivismo não é um método. Tenho 
lido e admirado Vygotsky.” 

“Trabalhamos geralmente com método científico. Levantamento de hipótese do 
aluno. Pesquisa, construção, conclusão e avaliação.” 

P3 
“Trabalhamos na linha da investigação, onde o 
aluno constrói seu conhecimento através de 
intervenções do professor.” 

Não descreveu 

P4 

“Proposta construtivista. Atende melhor as 
expect ativas de aprendizagem, tem um olhar 
mais apurado para o desenvolvimento do aluno. 
Metodologia dialógica e investigativa.” 

Não descreveu 

P5 

“Gosto da proposta construtivista ou 
interacionista, porque discutem o processo pelo 
qual o educando passa para se tornar escritor ou 
leitor.” 

“Trabalho com listas de nomes, alimentos, objetos (brinquedos); algo significativo 
aos alunos, e a partir daí desenvolvo o meu trabalho. Amplio o uso dessas palavras 
enquanto “listas” para o âmbito social da escrita e leitura.” 

P6 

“Trabalhamos com textos de circulação social 
tais como: listas, parlendas, travas-língua, 
poemas e para isso nos apoiamos nos métodos 
construtivista e sócio -interacionaista (muitos 
consideram o construtivismo como não 
método).” 

“Trabalho com textos de circulação entre as crianças. Leio para elas, escrevo para 
elas e deixo-as escreverem junto com um par mais avançado. Deixo-as ler (mesmo 
sem saber) e escrever; afinal acredito que a criança aprende a ler e escrever lendo 
e escrevendo.” 

P7 
“Não é um método, mas uma proposta de 
trabalho que é o construtivismo; baseado na 
metodologia dialógica e investigativa.” 

“É um trabalho que começa a ser construído por algo significativo para o aluno: o 
seu nome próprio (quem o escolheu, apelido...). Trabalho com o alfabeto; letras 
iniciais e final dos nomes; alunos que começam com a mesma letra. Escrita de 
listas e leitura (ou pseudo-leitura) para os alunos entrarem em contato com a 
escrita; também realizo trabalho com músicas, parlendas e poesias que as crianças 
conhecem pois isso incentiva (torna o material escrito mais concreto e próximo da 
criança). A leitura diária feita por mim, também auxilia muito no despertar do 
interesse pela leitura.” 

P8 
“Procuro buscar variadas informações e (ou) 
instruções que possam auxiliar a prática 
docente.” 

“Trabalho com vários gêneros literários.” 

P9 Não descreveu Não descreveu 

P10 
“Trabalho com o construtivismo e procuro 
mesclar com que é útil para o meu trabalho com 
outros métodos.” 

“Trabalho com textos diversificados (músicas, poemas, contos de fadas, parlendas, 
etc. Temos a hora da conversa; os textos trabalhados faço cartazes com todos e 
vou colocando nas paredes para que seja um ambiente alfabetizador. Faço a roda 
de leitura de livros de literatura uma vez por semana, empréstimo de livros; roda 
de leitura com textos científicos, etc.” 

P11 

“Como fiz o PROFA gosto de trabalhar com o 
construtivismo, pois contribui para que a 
criança construa seu conhecimento, que tenha 
autonomia.” 

“Através de textos, de gêneros como: parlendas, trava-línguas, receitas, bulas, 
bilhetes, cruzadinhas, caça-palavras, fichas técnicas, permitindo que o aluno 
pense, deduz, e possa fazer escritas espontâneas. Exploro muitas atividades e 
exercícios para que o processo de alfabetização seja eficiente e eficaz.” 

 

Os dados expressos no quadro 4.42 permitem focalizar, de outro ângulo, a 

discussão dos métodos na alfabetização nas manifestações das professoras alfabetizadoras 

consultadas. 

Na análise dos dados desse observa-se que, embora nas manifestações presente no 

quadro anterior as professoras consultadas tenham optado por alternativas de um discurso 
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quase antimétodo de alfabetização, essa ênfase foi aparentemente desconstruída nas 

indicações presentes no quadro 4.42. De um lado, todas as professoras apontaram de um ou de 

outro modo se referenciarem em alguns métodos – muitas vezes mais que um. Por outro lado, 

o discurso do “método construtivista” foi o único a ser indicado por unanimidade.  

 

Quadro 4.42 

Segundo conjunto de indicações sobre o método pedagógico de alfabetização utilizados pelas 

professoras consultadas 

Situações abordando métodos de alfabetização 
Professoras que consideraram 

corresponder à sua prática 
Professoras que consideraram 
não corresponder à sua prática 

Não 
respondeu 

Na escola onde trabalho não existem cartilhas, mas tenho 
cartilhas em minha casa e oriento meu trabalho por elas.  P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P9, P10, P11  

Não trabalho com cartilha, porque não me é permitido, 
mas se fosse, não hesitaria em utilizá-la. 

 P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11 

 

Oriento minhas práticas pela pasta de atividades 
mimeografadas que fica à disposição dos professores na 
escola. 

P10 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P9, P11  

Trabalho com atividades que estimulam a criatividade e a 
autonomia na aprendizagem, mas não abro mão do 
trabalho com sílabas. 

P2, P3, P8, P9, P10 P1, P4, P5, P6, P7, P11  

Não me apóio em métodos de ensino pois considero 
qualquer interferência no ritmo de aprendizagem 
arbitrária e prejudicial ao processo de construção do 
conhecimento pelo aluno. 

 P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11 

P3 

Não sigo um método único, sou eclética e procuro 
“pegar” de cada método o que é útil para o meu trabalho, 
deixando de lado o que não me ajuda. 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, 
P10, P11 P6, P9  

Desenvolvi minha própria metodologia para poder dar 
conta dos problemas que encontro na prática diária. 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, 
P9, P10 P6, P11  

Estou sempre atualizada sobre os diferentes métodos de 
ensino para poder aplicá-los na sala de aula, nas 
atividades com os alunos. 

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P9, 
P8, P11  P5, P10 

Não existe, em minha opinião, um método de 
alfabetização incorreto, mas as práticas de alfabetização 
podem ser melhores ou piores para o aprendizado do 
aluno. 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P9, 
P10, P11 

P6 P8 

Trabalho com o “método global” ou “analítico”, pois 
entendo que é na presença de frases ou palavras que a 
criança espontaneamente/naturalmente irá se alfabetizar. 

P1, P4, P7, P8, P9, P2, P5, P6, P10, P11 P3 

Trabalho com o método fonético ou “fônico”, ensinando 
os diferentes fonemas para, gradualmente, as crianças 
reconhecerem as diferentes combinações entre os sons 
das letras e identificá-las com a escrita das palavras, 
frases e orações. 

P9, P3 P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, 
P11 

P3 

Trabalh o com o método alfabético tradicional ou 
“sintético”, ensino aos alunos as letras e suas 
combinações com exercícios e treinos de soletração e 
reconhecimento das sílabas.  

 P1, P2, P4, P5, P6, P7, P9, 
P10, P11 

P3 

Trabalho com o “método construtivista ou interacionista” 
(Piaget, Emilia Ferreiro, etc.) 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11   

Trabalho com o “método sócio -interacionista” 
(Vygotsky, Leontiev, etc.) 

P1, P2, P4, P6, P7, P9, P10, 
P11 

P5 P3, P8 

Trabalho com o “método Paulo Freire”. P1, P2, P4, P7, P8, P9, P10, 
P11 P5, P6 P3 

 

Os indícios de ecletismo metodológico apareceram fortes nas indicações das 

professoras consultadas, o que não entendo como uma suposta incompreensão das professoras 

alfabetizadoras sobre as discussões em torno dos métodos de alfabetização. 
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É possível compreender que aquilo que poderia ser entendido como inconsistência 

nos seus posicionamentos, numa outra perspectiva, poderia ser notado como a diversidade e a 

flexibilidade metodológica necessária aos diferentes desafios da alfabetização. 

Na direção desse entendimento, Frade (2007, p.8) considera no momento atual das 

discussões em torno dos métodos de alfabetização deveria se ir além das simples oposições: 

 
Tendo esta série de indagações, não deveríamos fazer uma oposição, mas 
uma associação de metodologias, uma vez que precisamos ensinar o sistema 
de escrita, mas sabemos que esta habilidade, sem o ensino da compreensão e 
da fluência, não colabora para que os alunos se tornem leitores e produtores 
de textos. 
Mas um problema que se constata na história dos métodos é que estes 
sempre vieram atrelados a um discurso único de eficiência, sem 
consideração dos limites internos de cada um, mas apenas dos problemas dos 
métodos que os precederam. Alguns autores vão dizer que a discussão dos 
métodos, historicamente, é fruto muito mais um discurso apaixonado do que 
de evidências racionais sobre seus progressos. E poderíamos também dizer 
que mesmo a desmetodização que empreendemos no final do século XX foi 
um discurso muito apaixonado que beira a uma espécie de conversão.  

 

Não se pode afirmar que as professoras alfabetizadoras tiveram essa “espécie de 

conversão”, mas nas suas representações ficou visível uma suposta necessidade de 

corresponder ao discurso pedagógico que mais parece ideal dentro do contexto em que se 

inserem. No entanto, as indicações sobre suas práticas vão na direção das ponderações do 

autor, quando afirma que: 

 
Talvez possamos concluir que a escolha por apenas um caminho como 
verdade metodológica não será igualmente boa para todos que aprendem e 
que ensinam e nem que serão eficientes para todos os conteúdos que temos 
hoje na alfabetização. (Frade, 2007, p.9) 

 

Nas análises dos próximos quadros é possível observar uma suposta de diversidade 

de caminhos que estaria orientando as atividades educativas das professoras consultadas: 

De modo geral, observa-se, na análise do quadro 4.43, que as professoras 

consultadas aparentemente buscaram, ao menos em parte, corresponder a certas expectativas 

existentes no discurso pedagógico atual: buscar desenvolver a autonomia do aluno no seu 

aprendizado; articular ao currículo escolar os conhecimentos trazidos pelas crianças; deixar 

que os alunos escolham temas e atividades das aulas; não responder diretamente as questões 

dos alunos; atender individualmente as necessidades de aprendizado do aluno, entre outros 

ideais. 
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No entanto, mais uma vez mostrando aparente contradição, as professoras 

consultadas também indicaram práticas que têm sido questionadas por serem tradicionais tais 

como: “passar lição de casa”, mostrar as rotinas e as regras do tempo e do espaço escolar. 

 

Quadro 4.43 

Indicações sobre as atividades educativas das professoras alfabetizadoras consultadas 

Trabalho pedagógico em sala de aula 

Professoras que 
consideraram 
corresponder 
plenamente 

Professoras que 
consideraram 
corresponder 
parcialmente 

Professoras que 
consideraram não 

corresponder 

Não 
respondeu 

Passo “lição de casa” para os meus alunos 
regularmente, para que eles criem o hábito de fazê-
los desde o 1º ano na escola. 

P5, P8, P9, P11 P1, P2, P4, P6, P7, P10 P3  

Não passo “lição de casa” para os meus alunos, 
pois já passam muito tempo na escola e precisam 
ter tempo para brincar e desenvolver outras 
habilidades. 

 P3 P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9 P11 P10 

Desenvolvo atividades que estimulem a autonomia 
cada vez maior do aluno em relação ao seu 
aprendizado. 

P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11 P1, P2   

Desenvolvo atividades que estimulem a 
criatividade e o pensamento autônomo dos alunos.  

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Desenvolvo atividades que estimulem a 
cooperação e o trabalho coletivo entre os alunos. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Procuro mostrar aos alunos as rotinas, as normas, 
os rituais existentes na escola (organização do 
tempo e do espaço escolar: horário, intervalo, 
atividades na classe, e extra-classe, etc.). 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Trabalho somente com atividades que tratam de 
conhecimentos que a criança espontaneamente traz 
para a escola. 

 P9, P10 
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P11  

Trabalho com atividades que articulam os 
conhecimentos trazidos pela criança e o conteúdo 
do currículo escolar. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Deixo que meus alunos decidam sobre temas e 
sobre as atividades que realizarei em sala de aula.  P1, P2, P4, P5, P7, P9, 

P10, P11 P3, P6, P8  

Procuro ouvir todas as perguntas dos alunos, e 
esclarecê-las uma a uma, ainda que precise 
“atrasar” o conteúdo que havia planejado. 

P3, P4, P5, P7, P8, 
P9, P11 P1, P2, P6, P10   

Não tenho tempo para esclarecer todas perguntas 
que meus alunos fazem, pois tenho muito alunos e 
muito conteúdo para ensinar. 

  
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9, 
P10, P11 

 

Priorizo as perguntas dos alunos que se esforçam 
para fazer as atividades solicitadas, mas não perco 
meu tempo com alunos desinteressados. 

 P10, P11 
P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9  

Dou mais atenção às perguntas dos alunos com 
mais dificuldades, pois os que não apresentam 
dificuldades podem avançar por si mesmos. 

P5 
P1, P2, P3, P4, P7, P8, 

P9, P10 P6, P11  

Não respondo diretamente as perguntas dos 
alunos, pois eles devem encontrar as repostas por 
si próprios, ao longo do seu processo de 
aprendizagem e trajetória escolar. 

P8 P1, P2, P3, P4, P7, P9 P5, P6, P10, P11  

Procuro atender as necessidades de aprendizagens 
de cada um dos meus alunos, sempre 
individualmente. 

P4, P7, P11 
P1, P2, P3, P4, P6, P8, 

P9, P10   

Gostaria de atender as necessidades de 
aprendizagem de cada um dos meus alunos, mas 
as condições concretas do trabalho pedagógico não 
permitem. 

P6, P8, P10 P1, P2, P3, P4, P5, P7, 
P9 P11  
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Quadro 4.44 

Primeiro conjunto sobre o relacionamento das professoras alfabetizadoras consultadas com seus 

alunos 

Situações da relação professor-aluno 
Professoras que 
consideraram 

corresponder plenamente 

Professoras que 
consideraram 
corresponder 
parcialmente 

Professoras que 
consideraram não 

corresponder 

Não 
respondeu 

Não deixo os alunos criarem vínculo 
afetivo para eles terem claro que o 
meu papel com eles é profissional, e 
que não posso substituir o papel das 
mães, tias ou avós. 

 P9 P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11 

 

Não me importo de assumir um papel 
materno para meus alunos, pois 
muitos não têm mães ou suas mães 
são indiferentes e eles precisam de 
referência materna em suas vidas. 

 P1, P4, P5, P7, P8, P9, 
P11 P2, P3, P6, P10  

Procuro criar um forte vínculo afetivo 
com meus alunos, pois creio que isso 
faz parte de uma relação educativa. 
Porém deixo claras as especificidades 
do meu papel de professora junto a 
eles. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11 P9   

Não consigo criar vínculo com 
determinados alunos, que não 
respeitam as regras, não têm a menor 
noção de limite e que não sabem se 
comportar na escola. 

 P5, P10 P1, P2, P3, P4, P6, P7, 
P8, P9, P11  

Sinto-me representando vários 
papeis: ora sou psicóloga, ora sou 
assistente social, pois meus alunos 
são carentes de tudo. Sobra-me pouco 
tempo para ser realmente professora. 

 P1, P2, P4, P5, P7, P8, 
P10 P3, P6, P9, P11  

 

Com os dados organizados no  quadro 4.44 busca-se apontar conflitos humanos 

envolvidos nas atividades educativas. 

Nas respostas às situações listadas nesse é possível que em suas indicações, as 

professoras busquem assinalar alternativas que mais correspondam ao ideal ao qual buscam 

corresponder do que a alternativas que correspondam ao seu trabalho cotidiano considerando, 

pelo modo como foram elaboradas as questões.  

Contudo, a análise permite apontar que mais uma vez, as professoras não 

apresentaram uma imagem única, tal foi observado nos quadros anteriores. Sendo assim, as 

professoras mostraram-se divididas, por vezes confusas em relação ao vínculo estabelecido 

com seus alunos. 

Tais indicações, entretanto, não podem ser tomadas abstratamente, pois deve-se ter 

em conta a dificuldade que há em se identificar certas situações genéricas, como se estas 

pudessem representar um comportamento em qualquer situação. Ao analisar essas respostas, é 

preciso considerar que o caráter imprevisível das relações humanas, especialmente se do 

ponto de vista dos sentimentos e do desenvolvimento da afetividade em relação ao outro. 
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De qualquer modo, no quadro 4.5 os dados referem-se ao aspecto formal das regras 

gerais da relação professor-aluno: 

 

Quadro 4.45 

Segundo conjunto sobre o relacionamento das professoras alfabetizadoras consultadas com seus 

alunos 

Regras de conduta para alunos e família dos alunos Professoras que consideraram Não respondeu 

Sou rigorosa quanto a hora de início e término das aulas 
para não reduzir o tempo de aula dos meus alunos, por isso 
cobro deles assiduidade e pontualidade. 

P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11  

Sou flexível quanto à assiduidade e pontualidade dos 
alunos, pois muitos moram longe, os familiares trabalham. P2  

Procuro cobrar somente dos familiares a assiduidade e a 
pontualidade dos alunos, pois eles ainda são muito 
pequenos para terem responsabilidade. 

P2, P4, P5  

Não cobro assiduidade nem da família nem dos alunos, pois 
eles são pobres e carentes, não tendo condições materiais 
nem culturais de cumprir com esses rigores. 

  

 

No Quadro 4.45, a referência aos aspectos formais da relação entre as professoras 

consultadas com seus alunos e as famílias deles, supostamente, poderia mostrar com maior 

consistência a preocupação dessas professoras com a questão da conduta e da disciplina. 

No entanto, articulando os dados presentes nesse quadro com os de quadros 

anteriores em que também aparece o problema do comportamento, torna-se muito difícil 

entender qual peso disso na definição das relações do professor com seus alunos ou os 

familiares de seus alunos. Há de se compreender que questões como essas não podem ser 

analisadas por meio de situações abstratas, apenas considerá- las como princípios norteadores 

da ação. 

Ainda tentando aproximações com as ações e as práticas desenvolvidas pelas 

professoras consultadas durante o trabalho da alfabetização, o próximo quadro mostra com 

maior especificidade conteúdos correspondentes ao que se poderia chamar de currículo da 

alfabetização escolar. 

Para compreender os possíveis significados das atividades e exercícios presentes no 

Quadro 4.46, é importante evidenciar as referências que levaram à identificação das mesmas. 

Nesse sentido, destacam-se as contribuições do caderno “Alfabetizando – Coleção 

Orientações para a organização do Ciclo Inicial” elaborado pelo Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita da UFMG para a Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, em 

2003 – documento já mencionado no capítulo 3 desta tese. 
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Quadro 4.46 

Terceiro conjunto das atividades desenvolvidas pelas professoras alfabetizadoras consultadas com seus 

alunos 

Atividades e exercícios do início do processo de 
alfabetização 

Professoras que 
consideraram, que 

realizam muito 

Professoras que 
consideraram que 
realizam pouco 

Professoras que 
consideraram que 

não realizam 

Não 
respondeu 

Ensinar como utilizar os materiais de leitura e escrita usados 
na escola. (livro didático, livro de histórias, caderno, lápis, 
borracha, régua, e outros)  

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Ensinar uma quantidade mínima de conteúdos escolares que 
o aluno, mesmo em processo de alfabetização, deve atingir. 

P1, P2, P3, P4, P7, 
P9, P11 P5 ) P6, P8, P10 

Desenvolver atividades com sílabas, rimas, terminações de 
palavras, partes de palavras, começos das palavras, etc. 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P7, P8, P9, P11 P6  P10 

Explorar diferentes textos (histórias, notícias, cartas, 
propagandas, etc.), em diferentes suportes (livros, revistas, 
jornais, papel de carta, outdoors, etc.), em diferentes espaços 
(livrarias, bancas, bibliotecas, etc.). 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 

P11 
   

Desenvolver atividades lúdicas (jogos, brincadeiras) e 
artísticas (pinturas,desenhos, teatro, etc.) e explorando 
músicas, parlendas, trava-línguas, etc. 

P1, P2, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P10, P11 P3   

Explorar as diferenças entre o alfabeto e outras formas 
gráficas. (desenhos, números, sinais matemáticos, setas, etc.) 

P1, P2, P4, P5, P6, 
P7, P8, P9, P11 

P3  P10 

Explorar as diferenças na orientação, direção e alinhamento 
da escrita da língua portuguesa. (formas dos textos, o 
sentido/direção da leitura das palavras portuguesas, a 
necessidade de espaço branco entre palavras, etc. 

P11 P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, P9  P10 

Explorar o significado da posição das letras nas palavras. 
(combinações vogal-consoante, vogal-vogal, consoante-
consoante etc.) 

P2, P5, P8, P9, 
P1, P3, P4, P6, 

P7, P11  P10 

Identificar as letras e conhecimento da ordem alfabética. 
(diferentes tipos de letra e treino das letras cursiva e de 
forma) 

P1, P3, P4, P5, P7, 
P8, P10, P2, P9, P6, P11  

Desenvolver exercícios para a memorização da escrita 
correta das palavras. (cópias, ditados, etc.) 

P8 P1, P2, P4, P5, 
P7, P9, P10 

P3, P6, P11  

Desenvolver exercícios de correção ortográfica. (para 
aprenderem a escrever as palavras de modo certo) P8 P1, P2, P4, P5, 

P6, P7, P9, P3, P10, P11  

Desenvolver exercícios de pontuação nas palavras e nos 
textos. (sinais gráficos, parágrafo, letra inicial, final de frase, 
etc.) 

P8, P9 
P1, P2, P3, P4, 

P5, P7 
P6, P10, P11 

Desenvolver exercícios coordenação motora e caligrafia  P1, P2, P8 P3, P4, P5, P6, P7, 
P9, P10, P11  

Desenvolver exercícios sobre o significado de palavras e 
interpretação de texto escrito. (vocabulário, diferentes 
finalidades e conteúdos da leitura, etc.) 

P1, P6, P8, P9, P11 P2, P3, P4, P5, P7  P10 

Desenvolver atividades de escrita coletiva. (texto coletivo 
produzido pelos alunos, sob a orientação do professor, etc.) 

P1, P2, P6, P8, P9, 
P10, P11 P4, P5, P7  P3 

Explorar leitura oral e a discussão sobre os textos lidos. (roda 
de histórias, etc.) 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P8, P9, P10, P11 P7   

Desenvolver atividades de oralidade com alunos. (exposição 
de opiniões dos alunos, discussão sobre as diferentes falas, 
sotaques regionais, etc.) 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P8, P9, P10, P11 P7   

Desenvolver produção de textos pequenos, individuais, pelos 
alunos com o acompanhamento do professor. (crachás, 
etiquetas, cartazes, etc.) 

P1, P2, P3, P5, P6, 
P8, P9, P10, P11 P4, P7   

Desenvolver atividades de escrita coletiva, com temática e 
desenvolvimento definidos em discussão com a turma, e o 
texto registrado na lousa. 

P1, P2, P5, P6, P8, 
P9, P10, P11 P4, P7  P3 

Desenvolver exercícios e conteúdos indicados nos livros 
didáticos. P8, P11 P1, P2, P4, P6, 

P7, P10 P3, P5, P9  

Realizar exercícios na lousa. (completar questões, resolver 
problemas, etc.) P1, P2, P6, P8 P4, P5, P7, P10, 

P11 P3) P9 

Realizar exercícios no caderno. (completar questões, resolver 
problemas, etc.) 

P1, P2, P5, P6, P8, 
P9, P11 P3, P4, P7, P10   

Desenvolver atividades de educação física P1, P9, P11 P2, P4, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11 P3  

Desenvolver atividades de educação artística. P1, P2, P5, P8, P9, 
P10, P11 

P3, P4, P6, P7   
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As orientações presentes no texto elaborado pelo CEALE tornaram possível 

observar quais os aspectos que poderiam ser considerados na definição das ações e das 

práticas de um projeto de alfabetização escolar com letramento. Isso porque também 

estiveram presentes as contribuições de professores alfabetizadores da rede estadual de Minas 

Gerais que colaboraram na realização desse material e de outros pertencentes a essa coleção 

(Minas Gerais, 2003). 

Um dos aspectos destacados sobre essa redução foi a negação dos “aspectos 

psicomotores ou grafomotores”, que levou a muitos alfabetizadores a descuidarem de 

“instrumentos e equipamentos imprescindíveis a quem se inicia nas práticas da escrita e da 

leitura”, como se não fosse importante desenvolver com a criança o significado das 

tecnologias da língua escrita (Minas Gerais, 2003). 

Na alfabetização são importantes os conhecimentos pertinentes à apropriação da 

língua escrita e estes não podem ser “construídos pelos próprios alunos, sem a contribuição e 

a orientação de um adulto mais experiente”. Por isso, as chamadas hipóteses das crianças não 

poderiam ser tomadas unilateralmente, sob o risco de limitarem a ação pedagógica “ao nível 

dos conhecimentos prévios dos alunos, servindo como “justificativa para o que não deu certo” 

(Minas Gerais, 2003). 

No texto mencionado os autores buscaram “firmar posições consistentes, evitando 

polarizações e reducionismos nas práticas de alfabetização”. Assim, abordam, de modo geral, 

os métodos que tradicionalmente aparecem nos discursos sobre a alfabetização naquilo que 

eles contribuem para: compreensão do sistema da Língua Portuguesa; a apropriação do código 

escrito; o aprendizado das funções sociais da escrita e da leitura; a compreensão do sistema 

alfabético; as convenções da escrita e da leitura; o sistema alfabético-ortográfico e as práticas 

de letramento (Minas Gerais, 2003). 

Nessa proposta, considera-se que a coexistência dos diferentes métodos é possível e 

desejável, compreendendo que diferentes situações educativas exigem diferentes abordagens 

do professor alfabetizador, observando-se que a compreensão equivocada dos métodos pode 

levar a reducionismos que atingem tanto a concepção quanto a prática da alfabetização (Minas 

Gerais, 2003). 

A análise dos dados presentes no quadro 4.46 permite apontar de modo geral, que 

as professoras alfabetizadoras consultadas selecionaram indicaram amplas possibilidades de 

atividades desenvolvidas no 1.º ano. Tal fato poderia significar que elas estavam utilizando 

“todas as ferramentas possíveis”, inclusive o alfabeto e as sílabas, o que poderia ser 
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considerado indício de não correspondência ao esperado pela proposta curricular da prefeitura 

municipal de São Paulo. 

Nas respostas presentes no quadro 4.46 as professoras consultadas, aparentemente, 

mostraram dificuldades em fazer suas indicações quando as questões diziam respeito ao 

trabalho com conhecimentos específicos para o domínio da língua escrita: do treino motor da 

escrita, passando pelo conhecimento espacial das letras e outras convenções lingüísticas à 

memorização dos significados das palavras. Essas supostas dificuldades poderiam estar 

relacionadas à não- identificação com a imagem de professor que se apóia em cartilha. 

Seguindo essa linha de compreensão sobre a diversidade de situações pedagógicas 

com as quais o professor alfabetizador estaria sujeito a lidar, os próximos quadros focalizam 

casos específicos que exigem estratégias diferenciadas de trabalho desse professor. 

 

Quadro 4.47 

Atividades de inclusão voltadas a alunos com deficiência desenvolvidas pelas professoras 

alfabetizadoras consultadas 

P” Se tem alunos com alguma deficiência: física, visual, mental e sobre as estratégias utilizadas para a inclusão desses alunos 

P1 “Possuo. Faço trabalhos coletivos, em duplas, brincadeiras, jogos, espaços de conversas grupais, onde cada um expressa o que 
pensa sobre o assunto, trabalho com valores, que todos os alunos são especiais e que cada um tem uma necessidade diferente” 

P2 “Não tenho” 
P3 “Não” 
P4 “Não” 
P5 “Não” 

P6 “Sim, tenho um aluno com síndrome de Down. Em todos as atividade procuro incluí-lo. Coloco junto com um colega; sento ao 
lado dele; faço atividades em grupo” 

P7 “Não tenho” 
P8 “Não” 
P9 “Não” 

P10 “Não” 

P11 “Tenho um aluno portador de necessidades especiais, está sendo difícil para mim, mas na escola existe uma professora da SAAI 
que faz acompanhamento com este aluno e me dá orientações para atividades específicas” 

 

A análise do Quadro 4.47 permite que se verifique as manifestações das professoras 

consultadas quanto à inclusão de crianças com deficiências. Nesse aspecto, nota-se que as 3 

professoras (P1, P6 e P11) que indicaram possuir alunos com deficiências relaram as 

dificuldades encontradas para efetivar a inclusão desses alunos. É curioso observar que 

enquanto a professora P11 relatou que, mesmo com o apoio de outra professora especializada, 

não estava sendo fácil enfrentar com os desafios dessa situação, a professora P1 deu indícios 

de maior desenvoltura, provavelmente, devido à sua formação especializada na área de 

educação especial. 

As dificuldades em trabalhar com os alunos vão além da discussão sobre a inclusão 

de alunos com deficiência. Há de se considerar que além das dificuldades institucionais que o 

professor encontra para enfrentar os desafios do seu trabalho, as suas dificuldades ainda 
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aumentam se não houver de sua parte o compromisso com a inclusão de todos os seus alunos. 

Nesse aspecto, cabe lembrar a abordagem das professoras sobre a importância de conhecer a 

realidade de seus alunos. As manifestações das professoras alfabetizadoras sobre essa questão 

aparecem no Quadro 4.48. 

No Quadro 4.47, as 3 professoras (P1, P6 e P11) que indicaram que possuíam 

mostraram as dificuldades que encontravam para efetivar a inclusão desses alunos, 

especialmente a professor P11 que contou que mesmo com o apoio de outra professora 

especializada não estava sendo fácil lidar com os desafios dessa situação, a qual a professora 

P1 deu indícios de maior desenvoltura, provavelmente, devido sua formação especializada na 

área de educação especial. 

As dificuldades em trabalhar com os alunos vão além da discussão sobre a inclusão 

de alunos com deficiência. Há de se considerar que as dificuldades do professor alfabetizador 

podem configurar um problema maior ainda se não houver o empenho por parte desse 

professor em atuar no sentido de inclusão de todos os seus alunos. Nesse aspecto, vale 

lembrar a importância do conhecimento da realidade do conjunto dos alunos. 

As manifestações das professoras alfabetizadoras sobre essa questão aparecem no 

quadro 4.48. 

No Quadro 4.48, evidencia-se, pela análise, a relação entre as respostas das 

professoras sobre papel do conhecimento da realidade do aluno com as respostas sobre a 

suposta porcentagem de conteúdos previstos com que trabalharam ao longo do ano 

posssibilitou fazer algumas inferências. Por exemplo, observa-se que, de modo geral, há 

poucas referências das professoras a elementos mais concretos sobre a realidade vivida por 

seus alunos, predominando argumentos genéricos e imagens abstratas sobre qual seria essa 

realidade e sobre a importância de seu conhecimento por parte do professor. 

Ao mesmo tempo, no que se refere à porcentagem de conteúdos trabalhados, as 

professoras indicam, em geral, porcentagem altas, o que sugere uma grande preocupação com 

os conteúdos trabalhados. Desse modo, observa-se que, embora não tenham reproduzido, em 

outros momentos em que foram consultadas, a imagem do “professor transmissor e 

conteudista” ainda está presente; há dificuldade para estabelecer um diálogo efetivo com o 

aluno e o seu universo de significados (para além do diagnóstico das suas “fases de 

desenvolvimentos cognitivo”, muitas vezes tomado como sinônimo de reconhecimentos da 

suas realidade) e também a preocupação em transmitir todo o conteúdo considerado relevante 

para esse momento da escolarização. 
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Quadro 4.48 

Representações das professoras alfabetizadoras consultadas sobre o conteúdo da alfabetização 

“P” Questionamento a respeito da importância do conhecimento da realidade do 
aluno para realização do trabalho pedagógico 

Porcentagem aproximada de conteúdos previstos 
que foram desenvolvidos e sua justificativa 

P1 “É importante, pois é com base nesse conhecimento que ele estará construindo 
novos.” Mais de 80%. “Por opção minha e dos alunos” 

P2 
“Muito importante porque será com essa consideração que saberei qual a 
melhor maneira de chamar a atenção e ter o interesse desse aluno” 

Mais de 80%. “Por opção de tempo descartei o 
que achei um pouco menos relevante no 
momento” 

P3 “É importante porque a partir desse conhecimento planeja-se melhor levando 
em conta o contexto do aluno.” 

Mais de 80%. “Por opção” 

P4 “É importante. Aponta muito os fatores que influenciam no rendimento e 
aproveitamento do aluno.” 

Mais de 80%. “Falta de condições” 

P5 “É importante. Devemos saber a realidade vigente de nossa clientela para 
desenvolvermos o nosso trabalho.” Mais de 80%. “Por opção” 

P6 É importante, porque dependendo de seu local de origem organizo me trabalho 
para tentar preencher as lacunas que ficam no desenvolvimento do aluno.” Entre 60 e 80%. “Estive em licença gestante” 

P7 

“É importante. Não posso desconsiderar todo o universo externo do aluno: 
seus pais, relacionamentos familiares; situação econômica; questões de 
saúde... pois isto faz parte da vida do aluno e o meu trabalho também 
dependerá disso.” 

Mais de 80%. “Por um conjunto de fatores: o 
tempo muito ‘corrido’; muitas vezes temos que 
fazer ‘pausas’ tratando dos assuntos de 
indisciplin a; o rendimento da maioria dos alunos 
(o tempo de cada um aprender)” 

P8 

“É importante. Procuro atender às necessidades pessoais; determinada com as 
demandas sociais de cada momento histórico para que meu aluno possa 
solucionar problemas, expressar suas idéias e pensamentos, estabelecer 
relações e modificar o meio onde vivem.” 

Todo conteúdo previsto. “Por opção e de acordo 
com o planejamento” 

P9 “É importante, porque através de seus repertórios fica mais fácil a organização 
pedagógica, mais significativa.” Mais de 80%. “Por opção” 

P10 
“É importante. É a partir da realidade dos alunos que posso aprofundar 
organizando, ou seja, preparando melhor as minhas aulas ou até mesmo criar 
projeto específico para atender as necessidades dos mesmos.” 

Todo conteúdo previsto 

P11 
“É um fator importante, como já citei em outras questões, a escola tem um 
função social. Permitir que os alunos tenham acesso a cinema, teatro, livros, 
Internet, revistas, gibis para a realização do meu trabalho pedagógico.” 

Entre 60 e 80%. “Acompanhei o ritmo da classe, 
respeitando suas diferenças, mas assegurando bom 
resultado.” 

 

No Quadro 4.49 as professoras demonstram buscar estratégias variadas para 

trabalhar com os alunos que não conseguem aprender, em geral buscando parcerias com 

colegas de trabalho, até mesmo com outros alunos. 

 

Quadro 4.49 

Estratégia utilizadas pelas professoras alfabetizadoras consultadas para o trabalho com alunos com 

dificuldades de aprendizagem 

Estratégias utilizadas para trabalhar com alunos que não conseguem aprender Professoras que  
Não 

respondeu 

Peço ajuda aos familiares P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, 
P10, P11 P9 

Peço ajuda aos colegas para apoiá-los melhor P1, P2, P4, P5, P7, P10 P9 

Peço ajuda à coordenação pedagógica para ver se é possível um trabalho diferenciado P1, P3, P4, P5, P7, P8, P10, 
P11 

P9 

Dou reforço aos que têm dificuldades fora do horário de aula, nos intervalos (recreio), 
antes ou depois das aulas, sempre que possível; designo ajudantes entres os alunos que já 
aprenderam para cooperar com os que est ão em dificuldades 

P1, P3, P5, P8, P10, P11 P9 

Designo ajudantes entres os alunos que já aprenderam para cooperar com os que estão em 
dificuldades 

P1,P2, P3, P4, P5, P7, P8, 
P10 P9 

Planejo atividades em grupos, de modo que freqüentemente possa atender 
individualmente os alunos de cada grupo que estejam com maiores dificuldades. P1, P2,P3, P4, P5,P6, P7, P10 P9 
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A análise dos dados organizados no quadro 4.50 leva a observar que as expectativas 

das professoras em relação a trajetórias dos seus alunos são razoavelmente positivas no que se 

refere à conclusão do Ensino Fundamental, sofrendo uma redução significativa quando se 

trata da conclusão do Ensino Médio e diminuindo ainda mais quando se trata do acesso ao 

Ensino Superior. Também, quando se trata de prever problemas ao longo do percurso escolar 

dos alunos, as expectativas das professoras são mais positivas do que negativas. Embora o 

alto nível de imprecisão causado pelo tipo de previsão solicitada as professoras, o que se 

observa é que há uma expectativa razoavelmente positiva em relação à escolaridade mais 

próxima, que não se confirma para os graus mais avançados da escolarização. 

 

Quadro 4.50 

Expectativas das professoras consultadas sobre o desenho futuro da trajetória escolar de seus alunos 

Expectativa em relação à 
trajetória escolar de seus 

alunos 

Quase todos 
os alunos 

Mais da metade 
dos alunos 

Menos da metade dos 
alunos 

Poucos 
alunos 

Não dá para prever 
isso 

Não 
respondeu 

Concluirão o Ensino 
Fundamental 

P1, P2, P4, 
P6, P7, P8, 

P9 
P11   P3, P10 P5 

Concluirão o Ensino Médio  P1, P2, P6, 
P8 P4, P7, P9 P11 P10 P3 P5 

Entrarão na universidade  P1, P8 P5 P4, P7, P10, 
P11 P2, P3, P6 P9 

Terão uma trajetória escolar de 
sucesso P3 P2, P4, P6, P8, 

P9 P7 P10 P1, P11 P5 

Logo entrarão na lista dos 
alunos evadidos   P4, P7, P10 

P1, P2, P3, 
P5, P6, P8, 

P9 
P11  

Terão uma trajetória escolar 
com muitas dificuldades, mas 
poucas reprovações 

P10 P11 P2, P9 
P1, P3, P5, 

P6, P8 P4, P7  

Terão uma trajetória escolar 
com muitas reprovações    P1, P2, P3, 

P9 
P4, P6, P7, P8, 

P10, P11 P5 

 

De modo geral, na análise do conjunto das informações expressas nos quadros 

anteriores que as indicações feitas pelas professoras consultadas misturavam-se aspectos 

relacionados aos modelos da pedagogia visível – quando mostraram suposta atenção às regras, 

preocupação com conteúdo definido e com o comportamento disciplinado – e da pedagogia 

invisível – quando mostraram suposta preocupação com o desenvolvimento cognitivo 

autônomo de seus alunos, apontaram maior flexibilidade e direcionamento lúdico às 

atividades. 

No entanto, ficou evidenciado, também, que nos questionamentos em que essas 

professoras tiveram a oportunidade de descrever suas atividades educativas e defender suas 

concepções e métodos de ensino, as manifestações apresentadas mostraram-se pautadas por 

elementos do discurso oficial sobre o construtivismo. 
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Reiterando o sentido dessa compreensão, nos quadros 4.51 e 4.52 abordam o 

problema da avaliação das atividades de ensino-aprendizagem. 

Dentro dos ideais dos processos avaliativos preconizados em escolas que trabalham 

em regime de ciclo, como é o caso das escolas municipais de São Paulo, as professoras 

alfabetizadoras encontram uma série de dificuldades para dedicar-se ao registro individual do 

desempenho escolar dos seus alunos. 

Sobretudo, porque precisam atender turmas numerosas e têm um tempo escolar 

muito limitado, terminam tendo que enfrentar muitos descompassos em relação ao 

aprendizado de seus alunos. Nesse sentido, podem recorrer a variados instrumentos de 

avaliação e de auto-avaliação, a depender do planejamento de suas atividades. 

 

Quadro 4.51 

Atividades de avaliação indicadas pelas professoras alfabetizadoras consultadas 

Processo de avaliação dos alunos Professoras que consideraram 
corresponder plenamente 

Professoras que 
consideraram 

corresponder parcialmente 

Professoras que 
consideraram não 

corresponder 

Não 
respondeu 

Procuro sempre observar se as metas que 
tracei para o trabalho com os meus alunos 
forma alcançadas, observando o que foi 
planejado e o que foi realizado, orientada 
pelas seguintes questões: O que já sabem? 
O que ainda não sabem? 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, 
P10, P11 P1, P2   

Procuro deixar claro para os alunos quais 
foram os seus erros e mostrar-lhes a forma 
correta de responder ao que foi solicitado. 

P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11 P2, P3, P6 P1  

Procuro apontar os erros dos alunos, mas 
deixo que eles descubram, gradualmente, 
como chegar à forma correta de responder 
ao que foi solicitado. 

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P1, P10, P11   

Procuro apontar os erros dos alunos e deixo 
que os colegas se corrijam, deixando que 
eles próprios cheguem à forma correta de 
responder ao que foi solicitado. 

P9 
P1, P3, P4, P5, P7, P8, 

P10, P11 P2, P6  

Não aponto os erros dos alunos e sim os 
seus acertos, pois acho necessário 
fortalecer a sua auto-estima. 

 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P9, P10 P6, P8, P11  

Avalio os alunos sistematicamente a cada 
atividade que realizam na escola ou em 
casa. 

P5, P8, P9, P11 P2, P3, P4, P7, P10 P1, P6  

Embora precise cumprir a tarefa 
burocrática da avaliação considero 
qualquer forma de avaliação que estabeleça 
critérios para “classificar” o aluno 
arbitrária e autoritária. 

 P1, P2, P3, P4, P7, P10, 
P11 P6, P8, P9 P5 

Proponho auto-avaliação dos meus alunos 
regularmente. P1, P2, P8, P9 P4, P5, P7, P10 P6, P11 P3 

Faço a minha avaliação independe da 
avaliação dos outros professores, pois cada 
qual tem o seu modo de trabalhar. 

P2, P3, P8, P9, P10 P1, P4, P5, P7 P6, P11  

Procuro discutir os meus critérios de 
avaliação nas reuniões pedagógicas, com 
meus pares e com a coordenação 
pedagógica. 

P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10, 
P11 P1, P2, P5   
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Quadro 4.52 

Representações das professoras alfabetizadoras consultadas sobre suas atividade de avaliação 

 “P” 

Questionamento a respeito do processo 
de avaliação dos alunos e da utilização 
de instrumentos específicos para essa 

atividade 

Questionamento quanto ao saber que 
o aluno tem que demonstrar para ser 

considerado alfabetizado  

Questionamento a respeito do que fazer quando se 
identifica um aluno não alfabetizado numa classe 
em que a maioria já começou a ler e a escrever 

P1 

“Eu avalio os alunos todos os dias 
através da participação dos alunos, 
evolução nas escritas espontâneas, 
desenvolvimento do portifólio, relatórios 
individuais, sondagens.” 

“Que a criança consiga escrever o que 
quer expressar.” 

“Faço um trabalho paralelo com o aluno, trazendo 
atividades que o estimulem e faço agrupamentos.” 

P2 

“Estágio de aprendizagem do aluno. 
Avaliação do portifólio de atividade 
realizadas pelos alunos . pelo menos 
uma vez por mês.” 

“Escrita mínima de frases e textos. 
Leitura de palavras, frases e textos 
com compreensão mínima de 
sentido.” 

“Procuro verificar os problemas, fazer um 
diagnóstico e avaliar com os pares (colegas de 
trabalho) qual a melhor atitude a ser tomada.” 

P3 
“Realizo sondagens de leitura escrita no 
início do ano e bimestralmente para 
diagnosticar e intervir no processo.” 

“Precisa saber ler e escrever, 
reconhecendo os diversos tipos de 
textos.” 

“Procuro planejar atividades que envolvam todos 
os alunos inclusive e principalmente o não 
alfabetizado. Além disso iria procurar agrupá-lo de 
modo que proporcionasse evoluções.” 

P4 
“Relatórios individuais, sondagens 
mensais/bimestrais, portifólios.” 

“Decodificar, interpretar e 
compreender.” 

“Procuro fazê-lo compreender o que não 
conseguiu ainda atingir e ajudá-lo a alcançar os 
objetivos propostos.” 

P5 
“Avaliação diagnóstico, portifóflio dos 
alunos.” 

“Ler, escrever, interagir com o grupo 
social a que pertence expondo sua 
oralidade, idéias e convicções.” 

“Procuro ajuda da coordenação, direção, pais, etc.” 

P6 

“Fazemos relatórios sobre o 
nível/estágio de aprendizagem do aluno 
e portifólio de atividades realizadas 
pelos alunos." 

“Ele precisa ler, entender o que leu e 
escrever texto proporcional à sua 
idade.” 

“Comunico aos pais e procuro desenvolver 
atividades que contemplem esses alunos. Procuro 
também trabalhar com esses alunos em meus 
horários individuais.” 

P7 

“Utilizo as ‘sondagens’ que são 
realizadas nos meses de fevereiro, abril, 
junho, setembro e dezembro (os 
resultados são passados para a 
coordenação da escola); montagem de 
portifólios, os quais os pais têm acesso 
nas reuniões; preenchimento de ficha 
sobre os alunos (relatórios individuais). 
De forma mais informal são avaliadas as 
atividades do dia-a-dia.” 

“Após a decodificação, o alun o vai se 
tornando cada vez mais seguro e 
atribuindo sentido e interpretação à 
leitura e à escrita; quando um aluno 
produz um texto (ainda que pequeno) 
e o lê de forma segura; quando diante 
de um gibi ou revista já consegue 
compreender a revista; já consegue 
compreender a mensagem escrita eu o 
considero ‘alfabetizado’ (isto de uma 
forma ainda não completa.” 

“Procuro desenvolver um trabalho de forma mais 
individualizada (embora isto seja muito 
complicado), usando por exemplo jogo de letras; 
trabalho com o alfabeto; trabalho com nomes de 
pessoas da família e o próprio nome do aluno; 
também peço ajuda aos pais e irmãos mais velhos; 
pedir para que outros alunos os ajudem (porém 
alunos que não estejam muito à frente, pois pode 
acabar deixando o aluno mais inibido ou acomodá-
lo; incentivar a ‘leitura’ (ou pseudo-leitura) de 
músicas ou histórias conhecidas pelo aluno.” 

P8 
“Sondagem mensal (portifólio). 
Avaliação bimestral. Ditados semanais.” “Ler e escrever com compreensão.” 

“Passo o caso para coordenadora. Convoco os pais 
para tomarem ciência e tentar levantar um motivo 
ou diagnóstico.” 

P9 “Avaliações diagnósticas semanais.” “Escrever e ler e interpretar pequenos 
textos.” 

“levo ao conhecimento da coordenação e fazemos 
alguns encaminhamentos.” 

P10 

“Costumo fazer relatórios individuais 
sobre o nível de estágio de 
aprendizagem do aluno e avaliação do 
portifólio de atividades realizadas pelos 
alunos.” 

“O aluno precisa ler e escrever 
convencionalmente e construir 
pequenos textos” 

“Oriento o aluno, procuro elaborar atividades 
diversificadas e dou atenção individual, chamo a 
família para conversar, dou reforço a essa criança.” 

P11 

“Nós as professoras das primeiras séries 
fazemos diagnósticos, sondagens no 
começo do ano e depois bimestralmente. 
O nosso objetivo é para verificar qual a 
hipótese da escrita que a criança se 
encontra: pré-silábica, silábica sem valor 
sonoro, silábica-alfabética e alfabética.” 

“Que ele leia e compreenda e 
interprete o que foi lido. Que ele seja 
autônomo, escreva textos.” 

“Procuro, não só eu como a aluna-pesquisadora 
fazer acompanhamento individual identificando a 
fase com que a criança se encontra e trabalhando, 
por exemplo, com letras móveis, contribuindo com 
o seu desenvolvimento, para facilitar o processo de 
alfabetização.” 

 

De acordo com o documento elaborado por pesquisadores vinculados ao “Programa 

Pró-letramento”, entre as atividades de avaliação em processo recomendadas, especialmente, 

para professores alfabetizadores do Ciclo I com progressão continuada estão: auto-avaliação 

para os alunos exercitarem suas percepções sobre seu processo de inserção no contexto da 

escrita e leitura, tornando possível verificar as práticas vivenciadas por ele no meio em que 

vivem, e, também, ações de avaliação elaboradas pelo professor alfabetizador. 
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Do conjunto dessas ações resultaria o que é chamado de portifólio, isto é, a 

“organização e arquivo de registros das aprendizagens dos alunos” que constaria com: 

 
...a auto-avaliação pelo aluno; a avaliação pelo(a) professor(a), a partir de: 
critérios formais e técnicos (objetivos executados, forma de apresentação); 
critérios qualitativos (relativos aos progressos do aluno, tendo em vista seus 
patamares iniciais e as aprendizagens ou capacidades evidenciadas); a 
apresentação de dados concretos sobre os progressos dos alunos para os seus 
pais. (Brasil, 2007, p.13) 

 

Na proposta em que aparecem as diretrizes curriculares para a organização do 

Ensino Fundamental da política educacional local se encontra a idéia de que o processo 

avaliativo necessita ser entendido de forma mais complexa, envolvendo a avaliação também 

da turma, mas o professor, o currículo, a escola, a gestão, os sistemas de ensino, de modo que: 

 
Essa avaliação, chamada de “formativa”, busca qualificar o ensino e a 
aprendizagem, pois exige a participação das instituições e todos os 
envolvidos, enfatiza aspectos qualitativos, institui movimentos de superação 
das dificuldades sob o olhar complexo das relações que se dão no âmbito 
escolar. Avaliar para descobrir e propor soluções. Avaliar para compreender 
os processos pedagógicos implicados no ensino. No caso específico da 
aprendizagem dos estudantes, é preciso diagnosticar os fatores que levam à 
não-aprendizagem e os focos de dificuldades, criando-se estratégias para a 
superação desses problemas. (São Paulo, 2007, p.135) 

 

Não há menção à palavra portifólio na proposta da prefeitura, mas há uma série de 

indicações presentes no documento de apresentação da proposta “Toda Força para o 1.º ano” 

para se efetuar as atividades de avaliação: 

 
Nessa proposta, sugerimos que sejam realizadas sondagens avaliativas logo 
no início do ano, em fevereiro, no começo de abril e no final de junho. 
Assim, ao longo do primeiro semestre letivo, será possível analisar o 
processo de alfabetização dos alunos em três momentos diferentes. 
Entretanto, para fazer uma avaliação mais global das aprendizagens da 
turma, é interessante recorrer a outros instrumentos – inclusive a observação 
diária dos alunos –, pois a atividade de sondagem representa uma espécie de 
retrato do processo do aluno naquele momento. E como esse processo é 
dinâmico e na maioria das vezes evolui muito rapidamente, pode acontecer 
de apenas alguns dias depois da sondagem os alunos terem avançado ainda 
mais. (São Paulo, 2006,p.35)  

 

No contexto dessas considerações, pela aná lise dos dados expressos nos quadros 

4.51 e 4.52, observa-se, mais uma vez, a correspondência entre as respostas das professoras 

alfabetizadoras as demandas dos processos avaliativos atuais, ficando visíveis que suas 
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manifestações no quadro 4.52 mostraram maior proximidade com o discurso oficial que nas 

seleções das situações apresentadas no quadro 4.51. 

É importante relembrar, também, que dentro desse contexto do poder simbólico de 

um discurso pedagógico pautado em elementos produzidos por referenciais construtivistas, as 

estratégias de avaliação terminam sendo orientadas a se aproximarem de um modelo de 

controle do comportamento do aluno, que muitas vezes termina sendo confundido com nível 

de desenvolvimento. 

Entendo que isso tem relação com as propostas para formação de alfabetizadores, 

como tem relação com o desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento das 

escolas públicas por meio de avaliações externas. Assim, não parece que foi por acaso que as 

idéias difundidas a partir do PROFA tornaram-se fundamentos para o projeto de orientação 

curricular voltado à rede municipal de ensino de São Paulo, nem surpreende que nas 

determinações deste projeto apareça a idéia de também monitorar as escolas municipais por 

meio da chamada “Prova São Paulo”, cujos critérios seguem à risca as classificações das tais 

“hipóteses da escrita”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de discutir os resultados encontrados na pesquisa, apresentados e analisados 

no capítulo 4 desta tese, considero necessário relatar algumas de suas lacunas. 

Em razão do extenso número de questões, o questionário foi utilizado com um 

número reduzido de professores, de modo que não foi possível verificar tendências estatísticas 

nas respostas obtidas. E, mesmo com esse número reduzido, foi difícil, na análise, evitar a 

fragmentação e garantir a perspectiva relacional proposta com a elaboração do instrumento de 

pesquisa. 

Ao mesmo tempo, o formato das questões, sendo a maioria das perguntas fechadas 

e apresentadas como afirmativas, pode ter, em alguma medida, limitado e modelado as 

manifestações das professoras. Parte dos temas que busquei investigar puderam ter tido como 

fonte única de informação esse instrumento de pesquisa, porém, entendo que a diversidade 

das situações em sala de aula e a contextualização das manifestações dos professores só 

poderiam ter sido captadas por meio de outras fontes, tais como observação direta, entrevistas 

e análise de materiais pedagógicos utilizados para o ensino. 

Embora tenha feito um grande esforço para reconstituir as condições que me foram 

possibilitadas durante o estudo exploratório, a dinâmica do ensino necessária para apreender, 

ainda que parcialmente, a mobilização dos conhecimentos pelas professoras para alfabetizar, 

não pôde ser captada, de modo que os resultados dessa pesquisa apontam indícios de 

conhecimentos que manifestaram mobilizar para o ensino, não apenas durante a ação 

pedagógica, mas em diversos outros momentos de sua atuação profissional. 

Considerando os resultados dessa investigação, entendo que é necessário retomar o 

que me motivou a realização desse estudo: a busca de uma aproximação rumo aos problemas 

e desafios vividos durante o processo de alfabetização; mais diretamente, àqueles 

relacionados aos conhecimentos manifestos pelos professores como sendo mobilizados para 

efetivação desse processo. 

As hipóteses orientadoras dessa investigação sugeriam que os problemas 

vivenciados durante o processo de alfabetização estavam diretamente relacionados ao papel 

destinado ao professor como executor de conhecimentos definidos externamente à sua ação 

pedagógica e aos desafios cotidianos a ela relacionados.  

Entendia que a centralidade da questão metodológica no debate educacional e nas 

práticas alfabetizadoras, e o fato de o professor, historicamente, ser considerado aplicador de 
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manuais com orientações técnicas para a aplicação desses métodos, teria influenciado de 

forma decisiva nas dificuldades que esse profissional encontra para produzir conhecimentos 

que possibilitem o enfrentamento dos desafios para garantir a aprendizagem do conjunto dos 

seus alunos. 

Ao final da pesquisa cabe perguntar se os resultados confirmam esta hipótese. E, 

para, além disso, perguntar que outros elementos trouxeram esse estudo. 

No capítulo 4 desta tese, a análise dos dados organizados para essa pesquisa deu 

indícios tanto da presença de ações e práticas docentes relacionadas à proposta pedagógica 

construtivista, que vêm se impondo cada vez mais no cotidiano das salas de alfabetização do 

município de São Paulo. Ao mesmo tempo, deu indícios da presença de outras práticas que 

chegaram as escolas em outros momentos históricos, sob influências de outras reformas 

educacionais ou por meio de fontes diversas, alimentadas por outros espaços sociais que não o 

acadêmico ou o poder público. 

No primeiro caso, tal observação poderia levar a uma interpretação equivocada de 

que, ao se referenciarem, supostamente, no discurso construtivista, que aparece em 

documentos oficiais, as professoras consultadas não estariam de fato produzindo e sim 

reproduzindo conhecimentos que lhes foram impostos. No segundo caso, no qual burlariam 

as orientações oficiais vigentes, as professoras estariam agindo de forma menos condicionada 

e mais autônoma, de modo que seria possível supor que estivessem no controle do processo 

de mobilização dos conhecimentos para alfabetizar seus alunos, e não simplesmente seguindo 

orientações externas ao seu trabalho. 

À luz dos referenciais teóricos dessa pesquisa, a análise das manifestações das 

professoras pesquisadas indica que estas fazem escolhas a todo momento, até mesmo quando 

parecem não ter escolhas. Quando as professoras, por exemplo, manifestaram filiação ao 

construtivismo e argumentaram que não utilizavam um método e sim uma proposta, indicando 

que se referenciavam nas formações continuadas e nas bancas de jornais e bibliotecas 

escolares para preparar suas aulas, a meu ver, indicavam escolhas, motivadas por aquilo que, 

de acordo com as circunstâncias às quais estavam sujeitas, lhes parecia mais apropriado, o que 

poderia estar relacionado ao que consideravam como o ideal para a formação de seus alunos. 

Assim, considerando os resultados gerais das análises realizadas, entendo que há 

indícios de que a proposta construtivista vem sendo apresentada a essas professoras como o 

caminho da salvação para os problemas vividos no contexto da alfabetização escolar e que 

esse poder mágico que lhe é atribuído não se deve somente a sua origem acadêmica. 
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Sendo apresentado aos educadores como a única proposta que respeita as 

necessidades de aprendizagem e os conhecimentos prévios do aluno, a defesa do 

construtivismo passa a representar, no contexto educacional, um compromisso ético e político 

para com a emancipação dos alunos, de modo que a mobilização dos conhecimentos pelo 

professor alfabetizador, em vista de tais preocupações, parece ficar contemplada, em certo 

sentido, simplesmente pela opção de se referenciar ideologicamente pelos ideais difundidos 

nas teorias construtivistas. 

Em meio aos conflitos inerentes aos caminhos da alfabetização escolar, as 

ferramentas diversas pelas quais o poder público vem buscando consolidar a proposta 

construtivista nas escolas públicas de São Paulo, podem estar contribuindo para a produção de 

um valor mobilizador da ação, que esteja possibilitando que o apelo construtivista incida no 

significado da ação pedagógica, conectando os valores e motivações coletivas necessárias a 

que as professoras se comprometam pessoalmente com a proposta pedagógica construtivista. 

Nesse contexto, apesar das dificuldades encontradas para a execução dessa 

proposta, os professores podem não ver alternativa senão a de manifestarem filiação ao 

construtivismo, já que a única alternativa possível seria a de manifestarem filiação a propostas 

pedagógicas tradicionais, assumindo uma imagem associada à utilização de práticas 

ultrapassadas, desqualificadas por serem pautadas na memorização e na repetição, 

supostamente inibidoras da reflexão e da autonomia do aluno, contribuindo para a sua 

passividade e subserviência no contexto escolar e em outros contextos sociais. 

Como foi discutido no capítulo 2 desta tese, o debate em torno da alfabetização, 

historicamente, vem se reduzindo à questão metodológica e à polarização entre os métodos, 

observando-se uma tendência a hegemonias em torno de propostas metodológicas 

consideradas mais modernas e científicas, num determinado momento histórico. Assim, a não 

filiação à proposta construtivista, pode representar no ideário pedagógico atual, um retrocesso 

histórico e não o diálogo com as tradições historicamente construídas nas práticas educativas. 

Embora não se tenha a pretensão de desqualificar a proposta construtivista, como se 

pelo fato de não ter encontrado as soluções milagrosas para os problemas da alfabetização, 

não tivesse nenhuma contribuição a oferecer, cabe, a meu ver, alguns questionamentos ao 

modo pelo qual esta proposta, como as que a antecederam, tem contribuído para reproduzir a 

lógica que rege a organização do trabalho em educação, separando teóricos e práticos e 

impondo um caminho único a ser pensado pelos teóricos e a ser executado pelos práticos: os 

professores alfabetizadores. 
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Ao reforçar a presença marcante do salvacionismo científico moderno que busca 

esvaziar a escola no que diz respeito às tradições e aos saberes populares, o esforço de 

convencimento construtivista contribui para a imposição de limitações à diversidade e ao 

pluralismo de idéias necessários à reflexão e à produção de alternativas para o enfrentamento 

dos problemas vividos no ensino em alfabetização escolar. 

São visíveis as barreiras impostas à preservação e ao diálogo com as diferentes 

tradições das atividades educativas que sobreviveram dentro e fora da escola, o que, a meu 

ver, contribui de forma decisiva para as dificuldades que o professor encontra para beber na 

fonte do legado deixado por gerações anteriores. Não se trata, no entanto, de atribuir às 

tradições um valor absoluto. O que se defende é a possibilidade de discuti- las, para incorporá-

las ou descartá- las, não simplesmente por estarem ultrapassadas, mas porque os educadores 

diretamente envolvidos na ação pedagógica compreendem que não atendem aos objetivos do 

seu trabalho com os alunos. 

Entendo, portanto, que em meio à complexidade dos desafios da alfabetização 

escolar, é preciso reconhecer a escola como um espaço legítimo de reflexão, produção e 

socialização de conhecimentos voltados ao enfrentamento dos problemas observados na 

alfabetização escolar. Reconhecer, porque na escola já se constrói conhecimentos, porém, 

quando fogem ao que está posto no pensamento pedagógico dominante, essa construção se dá 

de forma isolada, anônima e clandestina, sem que se possa refletir de modo mais sistemático e 

coletivo sobre o seu significado para a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, em que 

momento, um professor alfabetizador da rede do município paulista que, por ventura, 

desenvolva atividades de coordenação motora, caligrafia, utilize cartilha ou tabuada, poderá 

compartilhar e discutir essas atividades em uma reunião pedagógica? Se estas tais atividades 

ainda estão presentes nas ações das professoras alfabetizadoras, muito provavelmente estas 

tomam todo o cuidado para não deixar rastros, como é o caso de uma das professoras com 

quem desenvolvi o estudo exploratório. 

Além da desqualificação simbólica do seu trabalho pedagógico, uma professora que 

socialize práticas consideradas anacrônicas corre o risco de sofrer retalhações como se 

utilizasse palmatória ou cometesse uma outra violência grave com os alunos. Dificilmente um 

supervisor de ensino ou outro representante do poder público terá a curiosidade em perguntar 

para esse professor as razões pelas quais faz uso de tais atividades. 

A valorização da diversidade no debate sobre alfabetização e do diálogo com o 

professor para a construção dos caminhos para o ensino, não implica a sacralização de suas 

ação e práticas. Porém, não se pode buscar estratégias para o enfrentamento dos problemas 
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presentes na alfabetização escolar sem trazer a esse debate os professores alfabetizadores e 

suas motivações para as ações pedagógicas. Não há como propor uma proposta pedagógica 

para a alfabetização escolar que não seja construída com os professores alfabetizadores. 

Ignorar a dimensão humana dos professores, ou seja, o motivo de sua ação, as razões pelas 

quais fazem certas escolhas e não outras tem como conseqüência a desqualificação de todo o 

processo de ensino, pois como afirma Gimeno Sacristán, são eles que dão vida, com suas 

ações, às práticas sociais que acontecem nos sistemas educativos e em torno dos mesmos.  

Porém, no contexto da construção da hegemonia observada atualmente, as 

possibilidades de escolhas ficam bastante reduzidas. No caso das professoras consultadas, 

considero que podem estar construindo individualmente suas próprias estratégias para realizar 

o encontro entre práticas tradicionais e construtivistas, pois ainda que tenham se declarado 

construtivistas, manifestaram-se favoráveis à diversidade e ao ecletismo metodológico e não 

desqualificaram as chamadas práticas tradicionais necessariamente, o que sugere que, ainda 

que não tenham outras opções na hora de explicitar sua opção metodológica, quando se vêem 

diante de alternativas, preferem as mais abrangentes, que abarcam mais possibilidades. 

Assim, como lembra Gimeno Sacristan, falar da prática educativa como um traço 

da cultura é falar da continuidade das tradições. Inclusive, esse autor faz uma advertência para 

o que chama de pedagogias pretensamente vazias de conteúdo e de autoridade, reforçando a 

idéia de que não há educação sem reprodução. 

Nessa perspectiva, considero que a ambigüidade observada nas falas das 

professoras alfabetizadoras consultadas sugere não inconsistência quanto à suas opções 

metodológicas, mas escolhas que apontam na direção da coexistência de diferentes caminhos 

para o ensino em alfabetização.  

Entendo, portanto, que a construção de estratégias para o enfrentamento dos 

problemas do ensino em alfabetização em nossas escolas passa pelo enfrentamento da 

institucionalização de um caminho único, de um modelo ideal que faz tabula rasa dos 

professores e das ações e práticas existentes na escola. 

A discussão em torno de um projeto de alfabetização voltado à emancipação dos 

alunos implica, a meu ver, em construir um amplo diálogo entre professores, outros agentes 

da educação e agentes sociais, assegurando espaços efetivos para reflexão, discussão, 

sistematização e socialização dos conhecimentos construídos no contexto escolar. Tanto é 

necessário o debate sobre as tradições presentes dentro e fora da escola, como discutir com 

profundidade as propostas construídas nos espaços acadêmicos. 
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