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RESUMO
A presente pesquisa buscou investigar os resultados das pesquisas de
pós-graduação acadêmica sobre o Programa Ler e Escrever da SEESP que
tinha como propósito geral o desenvolvimento de projetos visando a reverter o
quadro de analfabetismo e de alfabetização precária dos alunos do Ciclo I do
Ensino Fundamental, da Rede Estadual de Ensino. Objetiva identificar e
analisar os resultados de 16 dissertações e teses cujo objeto principal de
estudo fosse o Programa Ler e Escrever, constando-o no título e sendo
defendidas entre 2010 e fevereiro de 2016.

A pesquisa adotou uma

abordagem metodológica baseada na revisão integrativa, que busca a
avaliação critica e a síntese de evidências, de caráter quantitativo e qualitativo,
do tema pesquisado. Constatou-se que as pesquisas eram de

natureza

documental e empírica, sendo seus resultados organizados de acordo com as
fontes de produção de dados: professores; professores e alunos; professores e
coordenadores; coordenadores e alunos pesquisadores. Como resultados das
evidências documentais, a pesquisa evidenciou a necessidade de explicitação
da fundamentação teórica nas orientações didáticas ao professor, além de
constatar resistências críticas destes na utilização do material didático. Quanto
aos resultados das pesquisas empíricas sobre professores estas apontaram
para a ressignificação das práticas em sala de aula, ao passo que aqueles
relacionados aos professores, coordenadores e alunos revelam que estes
atribuem qualidades às atividades presentes no material didático. A revisão
integrativa dos trabalhos acadêmicos realizada, apresenta resultados díspares
quanto à alguns objetos e mesmo sujeitos, porém, também apresenta uma
visão

que

integra,

sem

negar

os

aspectos

negativos,

os

avanços

gradativamente alcançados, refletidos na aprendizagem da leitura e da escrita,
consolidando o objetivo do Programa Ler e Escrever.

Palavras Chave: Políticas públicas em educação, Formação de
professores alfabetizadores, Material didático para alfabetização.

ABSTRACT
The present research investigated the results of post-graduation academic
researches about the SEESP program “Programa Ler e Escrever”, which had
as a purpose the development of projects aiming to revert the illiteracy and
precarious literacy rates among students from the 1st Cycle of the basic
education, inside São Paulo State’s teaching network. The objective was to
identify and analyze the results of 16 researches (among master’s and
doctorate’s degree) that had as primary object of study the “Programa Ler e
Escrever” (signaled in the titles of the researches), submitted to a public
defense between 2010 and January 2016. This research adopted a
methodological approach based on integrative revision, which seeks the critical
evaluation and the synthesis of evidences, both qualitative and quantitative, of
the researched area. It was found that the researches were of documental and
empirical nature, being their results organized in accordance with the data
production

sources:

teachers;

teachers

and

students,

teachers

and

coordinators; coordinators and student researchers. As the results of the
documental evidences, the research evinced a need of more explicit theoretical
basis in didactical orientations offered to the teachers, also noting a critical
resistance from the teachers in using these didactical materials. About the
results of the empirical evidences about teachers, these pointed to the
reframing of the classroom practices, while those evidences related to teachers,
coordinators and students reveal that they attribute quality to the didactic
material’s activities. The integrative revision shows disparate results concerning
some objects and same subjects, but also shows a vision that integrates,
without denying the negative aspects, the advances gradually achieved,
reflected on the reading and writing learning process, consolidating the
objective of the program “Programa Ler e Escrever.”

Key words: Public politics in education, Literacy teachers training,
Didactic materials for literacy.
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APRESENTAÇÃO

Meu fascínio pela educação escolar vem de várias fontes. Uma delas é a
possibilidade de atuar no interjogo aprender-ensinar/ensinar-aprender. A sala de
aula, para mim, é o lugar privilegiado para se trabalhar em parceria, trocar
experiências, criar laços que podem ser para toda a vida, ainda que os desafios
sejam muitos e de toda ordem. Tudo isso mediado pela construção de
conhecimentos organizados em torno de um currículo escolar, mas não
exclusivamente, porque na sala de aula, desde que haja espaço para isso, a vida
pulsa intensamente. Pulsa com alegrias, tristezas, dúvidas, incertezas, descobertas,
aprendizagens, frustrações e confrontos. Enfim pulsa, vibra, palpita. E foi nesse
lugar, na escola pública, que escolhi colocar minha energia, investir meus sonhos e
utopias de ver um mundo melhor, um mundo com gente melhor.
Esse sonho levou-me a cursar pedagogia, em 1981, na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC, onde fiz a habilitação em "Educação para deficientes
da audio-comunicação" (EDAC). Atuei por onze anos como professora de surdos e,
em decorrência dessa formação, tive também a oportunidade de ser professora de
crianças e jovens com paralisia cerebral, deficiência intelectual e baixa visão.
Minha aproximação com a alfabetização começa no período em que trabalhei
em creche, em berçário e com Educação de Jovens e Adultos através da Secretaria
do Bem Estar do Menor na Prefeitura de São Paulo, no início dos anos 1980. Meu
interesse pela coordenação pedagógica revelou-se como uma descoberta pessoal
durante uma aula da professora Vera Ronca no curso de habilitação de supervisão
escolar, na PUC, para onde retornei em 1986.
Meu interesse pela melhoria do ensino tem a ver com meu compromisso
político com a educação pública. Passei a maior parte da minha vida profissional na
escola pública, ou voltada a ela, atuando como professora, coordenadora
pedagógica e como membro da Secretaria Municipal de Educação de Itapecerica da
Serra, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Pedagógico (CEAP), estando entre
os responsáveis pela formação de professores, coordenadores pedagógicos e
diretores do Ensino Fundamental e Educação Infantil.
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Minha atuação como coordenadora de grupos de formação junto ao Programa
de Formação Parâmetros em Ação e ao Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores (PROFA) daquela Secretaria, por dois anos, concorreu para a
indicação, pela minha formadora do MEC, para integrar a Rede Nacional de
Formadores, vinculada àquele Ministério. A suspensão dessa Rede levou a um novo
convite. Desta feita, para participar da implantação do PROFA na rede estadual de
ensino. Após cinco anos, com a implantação do Programa Ler e Escrever, continuei
minha trajetória sempre muito envolvida, por mais oito anos e até seu encerramento,
com este modelo de articulação de linhas de ação voltadas à promoção da melhoria
do ensino na rede estadual. E assim, continuei a investir no meu sonho de ver um
mundo melhor, ao trabalhar por uma educação melhor para um mundo com gente
melhor.
Meu interesse em estudar a base de conhecimento acadêmico sobre o
Programa Ler e Escrever da SEESP também relaciona-se com esse sonho pessoal.
A necessidade de deslocar-me do lugar de profissional da área de formação de
professores para o lugar de pesquisadora que busca aprofundar o conhecimento
desse Programa por meio do olhar de outros pesquisadores, prende-se à intenção
de contribuir para a interpretação desse conhecimento, com o propósito de auxiliar
no desenvolvimento das políticas públicas em educação.
Portanto, com o objetivo geral de investigar a produção de conhecimento em
relação à efetivação de ações de melhoria do ensino na rede pública estadual
paulista por meio de uma revisão integrativa de trabalhos acadêmicos elaborados
entre 2010 e 2016, este trabalho está organizado em quatro capítulos.
No capítulo 1 são apresentadas as ações governamentais que antecederam o
Programa Ler e Escrever abordando-as de acordo com os ciclos de aprendizagem
do ensino fundamental, isto é, do Ciclo Básico ao Regime de Progressão
Continuada.
O capítulo 2 apresenta o Programa Ler e Escrever, seu histórico, ações e
impactos.
O capitulo 3 apresenta a Pesquisa em si, seus objetivos, justificativa e método
de pesquisa adotado na investigação.
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O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nos trabalhos acadêmicos
investigados.
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1. ANTECEDENTES

O Programa Ler e Escrever teve início em 2007; foi uma política da SEESP que
teve seu auge no período de 2007 a 2010. Embora tenha permanecido até 2015,
sofreu substanciais modificações, chegando inclusive a ter uma redução em 50%
no atendimento às Diretorias de Ensino - DE, no seu último ano de funcionamento.
No período de 2007-2010, o Programa esteve alicerçado em três eixos: 1.
Acompanhamento institucional através de dois instrumentos, sondagens bimestrais
dos alunos e avaliação institucional; 2. Material didático para alunos e professores,
baseado nas expectativas de aprendizagem; 3. Formação profissional dos
coordenadores pedagógicos, professores e da equipe técnica da DE, responsável
pelo anos iniciais do Ensino Fundamental.
Além desses eixos, havia um outro programa articulado com o Ler e Escrever,
o Bolsa Alfabetização - Escola Pública e Universidade, que propôs a parceria entre
Instituições de Ensino Superior - IES e alunos dos cursos de Pedagogia e Letras
para a realização do estágio.
Antes de descrever a estrutura do Programa Ler e Escrever, que é objeto
desta

pesquisa,

apresentaremos

os

projetos

e

programas

de

formação

antecedentes. Para recuperar essa história nos utilizaremos de pesquisa
bibliográfica e o depoimento de duas profissionais que participaram ativamente em
em vários momentos, Telma Weisz1 e Regina Câmara2.
Vejamos no quadro abaixo, os projetos e programas de formação da SEE de
1984-2008 que antecederam o Programa Ler e Escrever.

1

Telma Weisz é doutora em Psicologia da Educação pela USP. É coordenadora e professora do Curso de
Especialização (pós-graduação lato sensu) no Instituto Vera Cruz, São Paulo, desde 2005. Profesorainvestigadora de las carreras Especialización y Maestria en Escritura y Alfabetización en el Posgrado de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación de la Universidad Nacional de La Plata, desde 2007.
2
Regina Câmara é mestre em Educação. Atuou como professora na rede estadual de ensino e coordenadora
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Foi Formadora de programas de formação do
Ministério da Educação e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
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Quadro 1 - Projetos e Programas antecedentes ao Programa Ler e Escrever
Projetos e
Programas
Projeto Ipê

Período

1984-1992

Por
uma 1988-1991
alfabetização sem
fracasso
Alfabetização teoria 1992-1994
e prática
Programa
de
Formação
de
Professores
2003 - 2008
Alfabetizadores
Letra
e
Vida/
PROFA

Característica

Governador

Programas de TV e rádio.
Fascículos, perguntas e
dúvidas encaminhadas por
telefone.
Curso de formação para
professores/capacitadores

André Franco Montoro

Curso para professores
alfabetizadores

Luis Antonio Fleury Filho

Curso de 180 horas para
professores

Geraldo Alckmim

Orestes Quércia

Para compreendermos como se chegou ao modelo do Programa Ler e
Escrever, vamos retroceder no tempo, na história dos Anos Iniciais do Ensino do
Fundamental no Estado de São Paulo.

1.1 A redemocratização do ensino: Ciclo Básico e Progressão
Continuada

Em 1983, após o fim da ditadura militar, o primeiro governador eleito pelo
povo, desde o golpe militar, foi André Franco Montoro que por meio do Decreto
Estadual n. 21.833, de 28.12.1983 cria o Ciclo Básico, que:

Institui o Ciclo Básico no ensino de 1º grau das escolas estaduais
Artigo 1 º - É instituído, no ensino de 1º grau das escolas da rede estadual,
o Ciclo Básico com as seguintes finalidades:
I - assegurar ao aluno o tempo necessário para superar as etapas de
alfabetização, segundo seu ritmo de aprendizagem e suas características
sócio-culturais;
II - proporcionar condições que favoreçam o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e de expressão do aluno previstas nas demais áreas
do currículo;
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III - garantir às escolas a flexibilidade necessária para a organização do
currículo, no que tange ao agrupamento de alunos, métodos e estratégias
de ensino, conteúdos programáticos e critérios de avaliação do processo de
ensino-aprendizagem.Parágrafo único - O Ciclo Básico terá a duração
mínima de dois anos letivos e será implantado a partir do ano letivo de
1984. (Decreto nº 21.833 de 28 de Dezembro de 1983).

O Ciclo Básico (CB) foi um projeto político-pedagógico que propunha alterar
as relações excludentes do ensino fundamental, marcado pela reprovação escolar.
Para se ter uma ideia de quão perversa foi a reprovação no Brasil, era comum
encontrar crianças e adolescentes, na escola, que haviam repetido a 1ª série duas,
quatro, cinco, seis vezes. Para muitos alunos restava, apenas, como último recurso
a evasão escolar. Durante um longo período, repetência e evasão escolar andaram
de mãos dadas.
Weisz (2001, p.9) retrata muito bem as consequências da reprovação, no Rio
de Janeiro, no inicio da década de 1960
Em 1962, quando cursava meu ultimo ano do normal, a repetência
fabricada pela escola finalmente ultrapassou os limites: não havia mais vaga
na primeira série para os novos alunos. O governador tomou então três
providências: aprovou as crianças por decreto - e foi todo mundo, para a 2ª
série, soubesse ou não ler - , montou escolas de madeira, com telhado de
zinco, horrorosas, e convocou todas as normalistas que estavam no último
ano do curso para dar aulas. Assim, lá fui eu para um escola, onde me
confiaram uma classe de alunos que tinham entre 11 e 12 anos e que,
depois de terem repetido várias vezes a 1ª série, tinham passado para a 2ª
série por decreto. Quando eles faziam fila na entrada, para cantar o hino
nacional - porque essas coisas se usavam, naquela época - , meus alunos
eram todos mais altos e de outra cor. Dos meus 45 alunos, apenas três não
eram negros. (Weisz, 2001, p.9)

Sua fala retrata o triste quadro da educação brasileira no que diz respeito à
alfabetização, na qual as crianças, já na entrada, eram impedidas de alcançar os
demais níveis de escolarização, na sua maioria meninos negros oriundos das
camadas mais pobres da sociedade, evidenciando que as desigualdades sociais
tinham lugar na escola. Uma parcela expressiva de crianças que entravam na 1ª
série eram reprovadas sem que houvesse o menor constrangimento. A escola
pública não dava conta de promover a escolarização de crianças das classes sociais
desfavorecidas econômica e culturalmente. A tabela abaixo (MEC, 2001) indica a
falsa ideia de que a escola publica de "antigamente" era uma escola onde todos
aprendiam.
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Quadro 2 -Taxa de aprovação ao final da 1ª série do Ensino Fundamental / (IBGE/INEP)
1956

1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997* 1998*

41,8% 47%

46%

49%

51%

51%

50%

53%

53%

58%

65%

68,7%

*Nos anos de 1997 e 1998, algumas secretarias de educação passaram a adotar o sistema de ciclos, previsto
na LDFEN

Em São Paulo a implantação dos ciclos teve, como já dissemos, caráter
político-pedagógico. A redemocratização reacendeu os debates sobre a urgência de
uma escola que garantisse o acesso e a permanência das crianças na escola
incorporando nesse discurso a necessidade se investir na qualidade do ensino
oferecido. A criação do CB foi uma resposta a esses desafios.
No entanto, esse ato contrariou diversos grupos da sociedade, que apoiados
em diferentes discursos justificavam as

"dificuldades de aprendizagem" das

crianças, deixando evidente o preconceito e o papel que a escola assumia de
reprodutora das desigualdades sociais. Alves, Duran e

Palma Filho (2005, p.93)

comentam sobre esse período:
[...] na avaliação criteriosa do ensino fundamental de oito anos, avaliação
esta que exigia uma revisão crítica dos preconceitos e estereótipos que
permeavam (e, em muitos casos, ainda permeiam) a relação dos
professores com os alunos provenientes de camadas sociais
desprivilegiadas, considerados culturalmente carentes. Era preciso
combater a abordagem medicalizada e psicologizada que – com o respaldo
“científico” da chamada “teoria da carência ou do déficit cultural” – atribuía
aos alunos, a suas famílias e a seu meio social “deficiências” que
explicariam o fracasso escolar de boa parte dessas crianças. No dia-a-dia
das escolas, essa abordagem manifestava-se nos frequentes
encaminhamentos de crianças para psicólogos, fonoaudiólogos, nos
constantes remanejamentos de alunos em razão de seu rendimento escolar
e na predição de fracasso para os alunos considerados “carentes”, parcela
considerável da clientela da rede. Por isso, a implantação do Ciclo Básico
começou com algumas medidas estruturais que envolviam a eliminação da
possibilidade de reprovar o aluno no final do primeiro ano de escolaridade.(
Alves, Duran e Palma Filho, 2005, p.93)

Algumas medidas foram tomadas para garantir que as crianças tivessem
asseguradas as condições de aprendizagem: ofereceram-se duas horas diárias
de apoio suplementar àquelas que necessitassem de mais ensino, por
apresentarem dificuldades no processo de alfabetização;

remuneração aos

professores que executassem esse trabalho; horários destinados para reuniões
de professores e estímulo à participação nos

cursos de atualização e

aperfeiçoamento. Não obstante, houve muitas resistências

e desafios no
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começo da implantação, que ecoam ainda hoje nas manifestações a favor do
retorno da reprovação. Alves, Duran e Palma Filho (2005, p.94) descrevem
como foram as discussões no processo inicial de implantação do Ciclo Básico:

Já no início da implantação dos ciclos, nas reuniões de apresentação e
divulgação da proposta, manifestaram-se uma forte resistência dos
professores, diretores e supervisores de ensino, além de críticas oriundas
de diferentes setores da sociedade. As mais fortes resistências articularamse em torno de três questões: o caráter arbitrário da implantação, o perigo
de rebaixamento da qualidade do ensino e a questão da avaliação do
desempenho do aluno. De fato, a própria sistemática de implantação pode
ter contribuído para fomentar a resistência à desseriação entre os
profissionais da rede pública estadual: foi uma decisão central, efetivada por
decreto, daí a crítica à arbitrariedade da medida. (Alves, Duran, Palma
Filho; 2005, p.94)

Por fim, o Ciclo Básico foi substituído pela Progressão Continuada por meio
da Deliberação do Conselho Estadual de Educação (DELIBERAÇÃO CEE Nº 09/97),
que institui

o regime de progressão continuada, no ensino fundamental, com

duração de oito anos.
Em 2011, o secretário adjunto da SEESP, João Palma Filho, determinou a
constituição do grupo de trabalho para discutir a reorganização dos ciclos do ensino
fundamental. Reuniram-se profissionais das escolas, Diretorias de Ensino,
Coordenadorias de Ensino - COGSP e CEI. A síntese das discussões está no
documento "Progressão Continuada da Aprendizagem no Ensino Fundamental
Organizado em três Ciclos" e a

Resolução SE Nº 74/2013, publicada no DOE-SP

de 09/11/2013 que resolve:

Artigo 1º - O Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada,
oferecido pelas escolas estaduais, a partir de 2014, será organizado em 3
(três) Ciclos de Aprendizagem, com a duração de três anos cada, nos
termos da presente resolução.
Artigo 2º - Os Ciclos de Aprendizagem visam a propiciar condições
pedagógicas para que crianças e adolescentes sejam mais bem atendidos
durante seu processo de aprendizagem escolar.
Artigo 3º - A organização do ensino em Ciclos de Aprendizagem assegura
um tempo de aprendizagem mais condizente com as características
individuais do aluno, suas condições sociais e com o trabalho escolar
centrado em aprendizagem contínua e progressiva do educando.
Parágrafo único – A organização do ensino, de que trata esta resolução,
3
requer acompanhamento e avaliação contínuos do desempenho do aluno,
3

II. Ao final de cada bimestre será realizada avaliação do aprendizado, conduzida pela própria escola, com
orientação da equipe de supervisão da Diretoria de Ensino. Aos alunos com defasagem no aprendizado serão
obrigatoriamente oferecidos estudos de recuperação, a serem estruturados de acordo com as condições de
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das condições escolares e das situações didáticas, com vista a orientar a
equipe escolar para intervenção pedagógica imediata, nas formas de
estudos contínuos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular,
dentro e/ou fora do horário regular de aula do aluno.

E é para romper com as profundas desigualdades produzidas na escola que a
SEESP investiu na formação profissional em serviço. Os projetos e programas que
antecederam o Ler e Escrever nasceram no intuito de criar as condições objetivas
para que todas as crianças pudessem efetivamente aprender a ler e a escrever.

1.2 Projetos e Programas que antecederam o Programa Ler e Escrever

1.2.1 Projeto Ipê ( 1984 - 1992)

O CB agregou a perspectiva de uma nova concepção de escola pública, a de
que a escola é responsável pela aprendizagem dos alunos e que as dificuldades de
aprendizagem, se é que podemos usar essa expressão,

tem sua origem nas

desigualdades reproduzidas no interior da escola, que possibilitavam o acesso, mas
não a permanência dos alunos na escola, dados os mecanismos de exclusão que
eram e ainda são praticados no seu interior. Estamos chamando de mecanismos de
exclusão todo dispositivo que inviabilize a permanência das crianças na escola, com
aprendizagem. Como exemplo citamos mecanismos que já foram abolidos e outros
que ainda persistem, tais como: impedir a entrada fora do horário, exigência de
uniforme e material, exercícios de caligrafia e coordenação motora, no lugar das
atividades que efetivamente ensinam a ler e escrever. Hoje, a cópia do cabeçalho e
de outras atividades da lousa e do livro didático, podem ser considerados
instrumentos de exclusão à medida que as crianças que não acompanham o ritmo
de cópia da maioria da classe, são impedidas de participar das atividades que
cada escola, por exemplo, e apenas como exemplos: a. estudos de recuperação no contraturno; b. suspensão
das aulas por uma semana para que os alunos em defasagem possam recuperar os conteúdos não aprendidos.
Simultaneamente, aos estudantes que tiverem desempenho adequado serão oferecidas oportunidades para
estudos de diversificação curricular durante esse período; c. oferecimento de estudos de recuperação em
estabelecimento mais próximo daquele em que os estudantes estejam matriculados. Neste caso será
providenciado transporte escolar (criação de escolas-polo para atividades de reforço); d. sempre que possível,
o professor deverá acompanhar a mesma turma ao longo do ciclo. (Resolução SE Nº 74/2013)

25

promovem a aprendizagem da leitura e escrita. Na minha experiência como
formadora, nas visitas mensais às escolas, é muito comum, muito mais do que se
poderia imaginar, o número de professores que solicitam a cópia do cabeçalho para
os alunos do 1º ano

(crianças em torno dos 6 anos de idade). Enquanto não

terminam, não podem realizar outras atividades, às vezes passam o período inteiro
escolar nessa atividade que não ensina a ler e escrever.
A necessidade de orientar os professores para atuar sob a nova ótica, a da
não reprovação nos dois primeiros anos da alfabetização, exigiu da SEE o
investimento na formação de professores. O projeto Ipê foi o primeiro, dentre outros
que se seguiram, com o intuito de ajustar as práticas de sala de aula à nova
concepção de ensino e aprendizagem que naquele momento era posta em
circulação na rede, como ilustra Souza (2006, p.209)

O Projeto Ipê foi criado com a finalidade de propiciar ampla discussão
sobre o ciclo básico com os professores e especialistas de educação. O
projeto envolveu um sistema de multimeios: TV e material impresso. No ano
de 1984, utilizou-se a Rádio Cultura como apoio. Segundo Palma Filho
(1989), em 1984, foram levados ao ar vários programas dirigidos aos
professores de ciclo básico, atingindo 74.679 profissionais. Em 1985, o foco
do projeto foi direcionado para a atualização e aperfeiçoamento de
professores especialistas em educação, envolvendo debates sobre temas
educacionais em geral. Também nesse ano, foram organizados oito mil
telepostos (postos de recepção organizados), atendendo 80 mil professores
do ensino público.( Souza; 2006, p.209)

Além da programação veiculada pela TV Cultura foram produzidos textos para
fundamentar as discussões que versavam sobre os mais diversos assuntos, que
contou com a contribuição de renomados educadores brasileiros4 que, naquele
momento, discutiam, como explica Souza (2006), a seletividade da escola pública,
o fracasso escolar, a função social da escola pública, a democratização e qualidade
do ensino, entre outros temas de relevância político-educacional.

1.2.2 Por uma Alfabetização sem Fracasso (1988 - 1991)
4

Souza (2005) cita os seguintes autores como ela mesma diz, reconhecidos como “educadores
progressistas”, tais como: Celso Rui Beisiegel, Dermeval Saviani, Luiz Antônio Cunha, Neidson
Rodrigues, Maria Helena de Souza Patto, Elba Siqueira de Sá Barretto, Luiz Carlos Cagliari, Telma
Weisz, Terezinha Nunes Carraher, entre outros.
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Este projeto priorizou a formação de formadores em todas as Diretorias de
Ensino (DE) e a produção de material para a formação. O objetivo era de formar
professores para compartilhar de suas experiências de sala de aula com outros
professores nos cursos de formação.
Participaram da formação 300

alfabetizadores/multiplicadores das Rede

Estadual e Municipal de São Paulo. O trabalho de formação foi realizado por Telma
Weisz. As práticas de sala de aula fizeram parte do centro das discussões. Para
tanto, o estudo de autores foi colocado como eixo central da formação. Duas obras
foram utilizadas como referencial básico: A Psicogênese da Língua Escrita, de
Emília Ferreiro e Ana Teberosky, e Psicopedagogia da Língua Escrita, também de
autoria desta última.
Faziam parte das estratégias metodológicas de formação três atividades interrelacionadas. Essas estratégias permitiam abordar os conteúdos de formação.
Dentre essas práticas, destacamos: a tematização da prática; replicar atividades, a
partir de um modelo; leitura e escrita profissional.
Na formação do grupo professores/capacitadores, primeiro ocorria a leitura do
capitulo indicado utilizando os procedimentos de estudo como grifar, anotar, por
exemplo. Na sequência, elaborava-se o planejamento da mesma situação
apresentada no capitulo estudado, aproximando-se ao máximo das condições da
atividade original. Tratava-se aqui de tomar a atividade como modelo. Esperamos ter
a oportunidade de discutir nos próximos capítulos qual a função atribuída ao modelo,
no âmbito da formação de formadores e professores. No entanto, acreditamos que
alguns esclarecimentos, ainda que superficiais, possam favorecer o entendimento
quanto aos sentidos atribuídos ao uso de modelos na formação.
O modelo, a partir da concepção que abordando, pode ser caracterizado sob
duas perspectivas. Numa delas, como algo que pode ser imitado. Temos como
exemplo a proposta apresentada aos professores/capacitadores de reproduzir
algumas atividades da pesquisa descritas e analisadas no livro Psicogênese da
Língua Escrita.
Para ser capaz de replicar o experimento foi necessário que os professores
estudassem os encaminhamentos ou descrição da atividade realizada, para
apropriarem-se dela no nível da representação, e identificar as relações entre as
intervenções realizadas pelo pesquisador e interpretar as respostas das crianças na
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sua perspectiva lógica. É um exercício de deslocamento de ponto de vista, olhar
para uma dada situação por diferentes ângulos. É nesse cenário que o professor em
formação ocupa o lugar de aprendiz da sua profissão e constrói sua autonomia de
pensamento.
Nessa perspectiva é dado ao modelo o status de algo que se pode imitar. No
entanto, não é uma simples imitação mecânica, uma cópia que depende
exclusivamente da percepção visual, como fazem as crianças muito pequenas
quando, por exemplo, imitam os adultos lendo. Nesse caso, o que se espera ao
replicar situações da pesquisa é que, ao reproduzir a atividade, os professores
identifiquem as condições objetivas criadas para sua realização, identifiquem os
procedimentos utilizados e estabeleçam relações entre esses procedimentos e as
respostas das crianças, para que possam posteriormente realizar a mesma
atividade, a partir da compreensão possível que tiveram até aquele momento.
Tomamos o uso de modelos na formação, sob duas perspectivas, a primeira
como algo que se procura imitar e a segunda perspectiva diz respeito ao modelo
como referência, algo que se toma como um exemplo, uma referência, a partir da
qual se busca inspiração para se construir as próprias formas de atuar. Nesse caso,
estamos nos referindo ao modelo na perspectiva discutida por Ronca (2007, p.57),
que diz:
[...] acredita-se que não existe educação sem a participação de
modelos, mas modelo é aqui compreendido como uma fonte de
inspiração, apoio ou parâmetro de recriação; ele instiga o aluno a
construir autonomia e a produzir pensamento original. Ao modelo
caberia criar vínculos que possibilitem ao aluno pensar, decidir,
perguntar e crescer e também construir [...]

Após realizar a atividade com as crianças, os professores tinham que elaborar
um relatório crítico-reflexivo que era lido e comentado por Telma Weisz.
Também era solicitada a filmagem das atividades realizadas em sala de aula
pelos professores/capacitadores, que se constituiu também como instrumento de
formação, ao recuperar, no locus da formação, as intervenções durante a atividade.
Nesse momento a descrição elaborada no relatório dava lugar para a observação,
com o devido distanciamento que a atividade requer, isto é, o profissional que está
no vídeo e seus colegas fazem uma reflexão sobre a prática.
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Weisz comentou na entrevista que a cada ano, revisava toda a metodologia
[...] tanto que, no fim, terceiro ou quarto ano, o esboço do trabalho de Tematização
da Prática já estava lá.
A tematização da prática é uma estratégia metodológica de formação que
conjuga o uso de documentação de atividades realizadas na sala de aula como na
formação. Podem ser registros em vídeo, descrição da atividade e relatórios que
registrem os encaminhamentos e que, ao mesmo tempo façam uma reflexão crítica
sobre a sua prática. Concordamos com Weisz (2001, p.124-25) quando diz que
essa prática na formação permite
[...] tornar o professor capaz de desentranhar a(s) teoria (s) que guia(m) a
prática pedagógica real. [...] toda ação didática traz em si uma teoria sobre o
conteúdo a ser ensinado, uma teoria sobre o processo através do qual ele é
aprendido e uma teoria sobre a natureza dos procedimentos por meio dos
quais ele deve ser ensinado. O desvelamento dessas teorias em inúmeras
situações de observação e análise da prática de sala de aula é o mais
sólido instrumento para formar o tipo de profissional de que precisamos e
que tem sido chamado de prático-reflexivo. [...] O trabalho de tematizar a
prática é exatamente fazer aflorar essa consciência, ultrapassando a
dicotomia certo ou errado que costuma marcar a análise da prática
docente.( Weisz, 2001; p.124-25)

Regina Câmara comentou, em entrevista, como foi seu processo após ler o
capítulo sobre as hipóteses de escrita e realizar a primeira sondagem com crianças
que tinham em torno de 5 e 6 anos de idade. Ela observou que tudo o que Emília
Ferreiro e Ana Teberosky haviam encontrado em suas pesquisas ocorria com as
crianças ao serem submetidas aos mesmos procedimentos. Após essa primeira
experiência, ao realizar, posteriormente, a sondagem das hipóteses de escrita com
seus alunos da 1ª série, qual não foi sua surpresa ao constatar que, no mês de
março, havia alunos que já escreviam alfabeticamente sem a escola ter ensinado,
outros escreviam silabicamente. Acrescentou ainda que depois dessas evidências,
ficou muito forte para ela a necessidade de garantir na sala de aula os usos sociais
da escrita, isto é, teria que considerar, na sala de aula, a escrita da mesma forma
que existe fora da escola.
A outra ação do projeto, Por uma Alfabetização sem Fracasso, foi a produção
de uma série de vídeos para a capacitação. O mais conhecido foi o
construção da Escrita",

"Escrita e

amplamente difundido em todo o Brasil nas escolas
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publicas, particulares e cursos de pedagogia. Nesse vídeo, Telma Weisz entrevista
várias crianças, propondo que escrevam e leiam.

Ela replica as atividades

propostas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky descritas no livro Psicogênese da
Língua Escrita. O objetivo desses vídeos era facilitar a leitura da Psicogênese da
Língua Escrita. Era necessário compreender que a escrita não é um código e sim
um sistema de representação. E, segundo, que as crianças constroem hipóteses ou
ideias originais sobre o funcionamento do sistema de escrita ainda que não tenham
sido submetidas ao ensino escolar ou sistematizado. Ferreiro (1981, 2013, p.16)
explica a diferença entre ambos:
A diferença essencial é a seguinte: no caso da codificação, tanto os
elementos como as relações já estão predeterminados;o novo código não
faz senão encontrar uma representação diferente para os mesmos
elementos e as mesmas relações. No caso da criação de uma
representação, nem os elementos nem as relações estão pretederminados.
Por exemplo, na transcrição da escrita em código Morse todas as
configurações gráficas que caracterizam as letras se convertem em
sequências de pontos e traços, mas a cada letra do primeiro sistema
corresponde uma configuração diferente de pontos e traços em
correspondência biunívoca. Não aparecem "letras novas" nem se omitem
distinções anteriores. Ao contrário, a construção de uma primeira forma de
representação adequada costuma ser um longo processo histórico, até se
obter uma forma final de uso coletivo. A invenção da escrita foi um processo
de construção de um sistema de representação, não um processo de
codificação. (Ferreiro 1981; 2013, p.16)

O vídeo Escrita e Construção da Escrita, na época,

foi um marco na

divulgação da pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, orientada por Jean
Piaget, que revolucionou o conceito de aprendizagem da linguagem escrita.
Outra produção do Por uma Alfabetização sem Fracasso foram os vídeos do
projeto "Por traz das Letras5". Uma série de quatro vídeos e um livro de apoio com o
mesmo título. Foram impressas três edições: 1992, 1993 e 1994.

Telma Weisz

comentou que esse material levou um ano para ser produzido.
Os programas de vídeo apresentam e analisam as práticas de sala de aula e
toda essa discussão está reproduzida no material impresso.
No prefácio, Maria Leila Alves e Marília Claret Duran, responsáveis pela
coordenação dos projetos de capacitação na FDE, explicitam a

concepção de

ensino, de aprendizagem e suas relações com o objeto de ensino, a linguagem

5

O material foi produzido com o apoio financeiro da Ashoka- Innovators for the Public , Fundação
Vitae e Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
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escrita. Logo no início fazem referências a Telma Weisz, responsável pela
elaboração do material e fazem menção à sua contribuição para a Rede desde
1985.
No desenvolvimento do texto citam alguns

autores que dão sustentação

teórica ao Projeto, como Gordon Wells, Vigostky, Terezinha Nunes Carraher, Emilia
Ferreiro, apontando a contribuição de cada um deles na perspectiva do material.
Dedicam a conclusão do texto para tratar da intervenção do professor, mostrando
que desde o início tinha-se clareza sobre o papel do professor no processos de
ensino e de aprendizagem. Ao que parece, foi um equívoco responsabilizar a
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pelas práticas espontaneístas que
se sucederam na alfabetização naquele período ou responsabilizar o Construtivismo
pelos problemas relacionados ao ensino. Já naquela época, Alves e Duran (1992,
p.9) explicitam nas orientações, a

função da intervenção do professor na

aprendizagem dos alunos:
As intervenções fazem parte do papel do professor em sala de aula. E,
através dos vídeos, é possível ver que aquele que intervém o faz em uma
posição privilegiada de quem conhece o processo que se desenrola, o
produto desejado, os caminhos possíveis e as formas de conhecer das
crianças. Mas não basta estar em situação de privilégio teórico - muito
embora seja a teoria que possibilite a atuação e o olhar. É preciso participar
do processo como parceiro privilegiado, sabedor dos objetivos e das metas.
Esta intervenção é que faz do professor um elemento imprescindível da
ação educativa. Aquele que planeja, atua, avalia, reorienta. E o professor
intervém porque conhece as letras, sabe o que se esconde por trás delas e,
com sua ação, abre para as crianças os vários caminhos possíveis para a
conquista deste instrumento de comunicação e ação que lhes permitirá
expressar sua cultura e modificá-la. (Alves e Duran, 1994; p.9)

Há também uma nota explicativa que trata da Origem, Inserção e Objetivos do
material, agradecimentos e aclaração de alguns conceitos e distorções que já se
observam no uso da proposta, e considerações sobre as condições de produção dos
vídeos.

Como já dissemos, os vídeos apresentam práticas de sala de aula. As

crianças da 1ªs e 2ªs séries são solicitadas a ler e escrever textos de diferentes
gêneros, tais como: contos, que circulam nas sessões dos jornais impressos etc. Há
também uma parte dedicada ao estudo das hipóteses de escrita e da função do uso
do nome próprio no processo de aquisição do sistema de escrita.
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A análise desse material sugere que não seria arriscado dizer que as bases
para a elaboração dos materiais do Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores, que ocorreu uma década depois, haviam sido plantadas com a
produção desse material. A esse respeito, Telma Weisz faz um comentário durante a
entrevista.
Sabe o que aconteceu nesses quinze anos, logo depois da Psicogênese,
6
mas principalmente a partir de 1987 , quer dizer, contamos a partir de 1985,
porque nos comunicávamos muito. As pessoas que tinham trabalhado na
Psicogênese e algumas outras que eram construtivistas, foram criando uma
rede de proposta de trabalho. Tinha a Delia Lerner, Ana Maria Kaufman,
Ana Teberosky, [...] que deu uma grande contribuição, porque nesse
momento ela estava fazendo uma tese de doutorado que era sobre
7
reescrita e abriu um espaço fantástico.

1.2.3 Alfabetização Teoria e Prática (1993-1994)

Alfabetização Teoria e Prática foi um curso destinado aos professores do CB.
Atuaram nele os 300 professores/capacitadores que participaram do projeto Por
uma alfabetização sem fracasso. Nos cursos de formação dos professores foram
utilizados os vídeos do projeto Por traz das Letras. Isso possibilitou que o foco
principal da formação fossem as práticas de sala de aula.
O projeto foi suspenso quando Mario Covas foi eleito governador do Estado e
Rose Neubauer nomeada como secretária de Educação8, que optou por estabelecer
6

Telma Weisz se refere aqui ao encontro latino-americano realizado em outubro de 1987, na cidade
do México. O encontro foi financiado pela Fundação Kellogs. A coordenação dos trabalhos ficou a
cargo de Maria Bernadette Aburre (Brasil); Clotilde Pontecorvo (Itália); Ana Teberosky (Espanha);
Emília Ferreiro e Myriam Nemirovsky (México). Participaram
profissionais que estavam
comprometidos com a alfabetização em seus paises: Maria Elena Cuter, Ana Maria Kaufman, Mirta
Castedo, Mercedes Pons (Argentina); Marilia Duran e Maria Leila Alves (Brasil - SEESP), Madalena
Freire, Esther Pilar Grossi (Brasil - RS), Eliana Matos de Figueiredo Lima e Lucia Browne Rego (Brasil
- PE) e Telma Weiz (Brasil - SMESP), Margarida Gómez Palácio, Leticia Calzada e Laura Navarro
(México), Delia Lerner, Sol Leal, Magaly Muñoz e Ana Bermudez (Venezuela). O livro Os filhos do
Analfabetismo, publicado em 1990, é resultado desse encontro histórico.
7
O livro mencionado por Telma Weiz é Aprendendo a Escrever - perspectivas psicológicas e
implicações educacionais. Editora Ática, 1992.
8
Neste a SEE investe na municipalização do ensino fundamental. Em 16 de fevereiro de 1996,
publica o decreto Decreto nº 40.673, que institui o Programa de Ação de Parceria Educacional
Estado-Município. Este decreto estabelece as bases para a municipalização do Ensino Fundamental
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parceria com as Universidades e centros de formação, por meio de licitação. Mas
como disse Telma Weisz na entrevista, a semente das novas ideias continuou a
germinar [...]
Esses foram os Programas que antecederam o Programa Ler e Escrever, que
será desenvolvido a seguir.

total ou parcial , garantindo aos municípios que aderirem parceria, cooperação na implantação do
sistema de avaliação entre outros convênios de cooperação técnico pedagógica.
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2. PROGRAMA LER E ESCREVER

2.1 Histórico (2007-2015)

O Programa Ler e Escrever foi uma política pública que teve seu início na
SMESP no ano de 2004, quando José Serra foi eleito prefeito da cidade de São
Paulo. José Aristodemo Pinotti foi nomeado secretário municipal de educação e Iara
Prado secretária adjunta.
Regina Câmara relatou que Iara Prado trouxe para sua equipe as pessoas
que eram da Rede e que haviam atuado no MEC nos Programas PCN em Ação e
PROFA e também pessoas que não faziam parte dos quadros, mas participaram
dos programas do ministério. Ela queria que fosse organizado um curso semelhante
ao PROFA, mas que tivesse algo a mais, diz Câmara. Em conversa com a equipe,
Iara Prado recuperou uma solicitação dos professores dos municípios brasileiros que
aderiram ao PROFA. A solicitação era de que houvesse material didático para apoiar
as práticas de ensino dos professores .
Havia uma forte resistência da equipe da SMESP em produzir material
didático. Essa resistência se devia ao fato de estarem de acordo a visão de Telma
Weisz que o livro "congela a prática do professor". Na entrevista Telma recupera a
sua posição quanto à produção de livro didático:
Eu nunca quis que tivesse livro didático, porque eu argumentava que isso
congelava as práticas. Eu queria que tudo estivesse na internet, que o
professor pudesse escolher a atividade, a partir, daquilo que ele achasse
que [...] tivesse que fazer. [...]
[Os professores] ficam fechados nos procedimentos que estão dentro das
propostas, [...] não sabem porque estão fazendo aquilo, poucos sabem O
que está envolvido ali. Eu achava que o próprio o material tinha que ser
formativo, também. A necessidade do professor de achar no meio do
material aquilo que é adequado para o aluno dele, sem que tivesse escrito
primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, era uma coisa importante. Quando
eu sai da Escola da Vila, a ultima coisa que eu fiz lá foi um experimento com
os professores. Eu peguei textos produzidos pelos alunos, uma mostra
grande de textos. Naquele momento nós estávamos fazendo o currículo na
Escola da Vila. Elas estavam fazendo um currículo absolutamente empirista,
porque tinham a hipótese de que as coisas andavam ano por ano, então,
tinha que fazer um currículo para o primeiro ano, para o segundo. Eu peguei
redações, textos, dos alunos do primeiro ano ao quarto. Pedi para elas
analisarem e decidirem em que ano estava cada aluno. Foi uma confusão.
Porque o que ficou claro é que no quinto ano tinha menino que sabia menos

34

que meninos do segundo e vice versa. A série não dizia claramente o que
tinha que ensinar.

Contudo, segundo Regina Câmara, não havia naquele momento margem
para negociação, pois a SME estava na mira das empresas que vendem sistemas
de ensino apostilado. Além disso, havia uma demanda dos professores pela
produção de material, que nasceu, como já dissemos, na época do PROFA no MEC
e que na naquele momento se instalaria na rede municipal.
Na eminência de verem a rede com um material didático que poderia não
atender às necessidades de aprendizagem dos alunos no período de alfabetização e
visando atender à solicitação dos professores,

a equipe se organizou para a

elaboração do material. A primeira ideia foi fazer um material para o 1ª série/2º ano
para as crianças que estavam ingressando no ensino fundamental e outro para o 4º
ano para as turmas cujos alunos tinham adquirido uma alfabetização deficitária.
Criou-se então o Toda a Força no 1º ano (TOF) e o Projeto Intensivo do Ciclo 4º ano
(PIC).
Dada a urgência em disponibilizar o material para a rede, foi contratada uma
equipe para produzi-lo, sob a supervisão da equipe de Círculo de Leitura da qual
Regina Câmara fazia parte.
Os materiais do TOF e PIC foram distribuídos em 2005. A rede exerceu uma
pressão pelo material do 2º ano e, assim, a cada ano, progressivamente a SME
produziu o material para o 2º, 3º, 4º e 5º ano. É importante mencionar que os
materiais eram somente para os professores e foram denominados Guia de
Planejamento e Orientações Didáticas. Quando terminaram de produzir o material,
Iara Prado deixou a SMESP para ocupar o cargo de secretária adjunta na SEESP,
com José Serra no governo do Estado e o foco da nova gestão na SMESP passou a
ser outro.
Outra ação realizada na gestão de José Serra na SME foi a introdução do
que ele chamou na sua campanha para o governo do estado, de "segundo
professor". Na verdade, o "segundo professor" eram alunos dos cursos de
Pedagogia e Letras que auxiliavam o trabalho nas classes de 1º ano. Regina
Câmara recuperou em sua entrevista como surgiu essa ideia em uma reunião entre
a equipe e Iara Prado. Na reunião foi discutido o que mais poderiam oferecer além
do material. Se perguntaram quais seriam as questões dos professores. A lotação
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das salas de aula foi apontada como uma questão importante. Então, surgiu a ideia
de colocar um estagiário. Quando se foi atrás disso, verificou-se que não seria
possível, dado o número de salas de aula. A prefeitura trabalhava com estagiários
em várias secretarias, contudo, esse número não pode ultrapassar um limite
determinado. E, para atender a demanda dos 1ºs anos, o número de estagiários
ultrapassaria, em muito, o limite estabelecido pela legislação. Pensaram numa saída
que trabalharia com alunos da graduação, mas que não os colocasse na categoria
de estagiários. Foi dessa forma que nasceu o aluno pesquisador. Havia, no entanto,
uma outra questão, como comenta Regina Câmara, que explicita o caráter político
das reflexões que fizeram o grupo:
[...] não adianta trazer o aluno pesquisador solto assim, a universidade
precisa se comprometer. Essa discussão toda de que a universidade, na
formação inicial, precisava conhecer [e], que os alunos precisavam sair de
lá sabendo um pouco mais dessa proposta, dessa didática. Então qual foi a
saída, não era o aluno que se inscrevia, era a universidade que se
inscrevia, ela se inscreve com tantos alunos. A partir do número de alunos
9
ela tem um professor que vai ser responsável e ele ganha também para
isso. Aí eu lembro que o primeiro edital não teve quase inscrito, porque as
pessoas não conheciam [...] A Iara ligou uma a uma, para as universidades,
mostrando o projeto, explicando o que era, mostrando pra eles que era
muito interessante.

Nessa conjuntura surgiu o Programa “Bolsa Formação - Escola Pública e
Universidade", passando a ser conhecido como Bolsa Alfabetização.
Explicaremos seu funcionamento quando tratarmos de sua implantação na
SEESP.
Além desta, mais uma ação foi o trabalho com os gestores das escolas diretores e coordenadores - em encontros mensais para refletir e atuar na esfera
pedagógica

como corresponsabilidade em relação aos processos de

ensino e

aprendizagem.
O Programa perdeu força na SME, quando José Serra foi eleito governador,
e Iara Prado nomeada secretaria adjunta. Por fim, com a troca de partido político
nas eleições municipais de 2012, o Programa foi encerrado.

9

Havia uma contrapartida financeira, para alunos e professor orientador responsável pelo acompanhamento
dos alunos. Além disso,esse professor, deveria participar das reuniões mensais com a equipe da SMESP.
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2.1.1 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores Letra e
Vida (2003-2008)

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - Letra e Vida é, na
verdade, o mesmo curso realizado pelo MEC entre 2000-2002, mais conhecido
como PROFA. Este curso chegou a São Paulo em 2003 quando Gabriel Chalita
assumiu a SEESP após o falecimento de Mario Covas e seu vice, Geraldo Alckmim,
assumiu como governador do estado.
O PROFA foi um curso, como dissemos, criado pelo MEC e contou com a
participação de municípios de 21 estados brasileiros. Antes dele o MEC desenvolveu
o Programa Parâmetros Curriculares em Ação. Este foi concebido com a finalidade
de favorecer o estudo do documento Parâmetros Curriculares Nacionais10 lançado
em 1997. Para se compreender como se chegou ao PROFA, teremos que recuperar
um pouco do que ocorreu no MEC, com Paulo Renato de Souza como ministro da
educação e Iara Prado na Secretaria do Ensino Fundamental.
Dada a necessidade de se colocar em discussão a nova proposta curricular, foi
criado o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado e a Rede Nacional
de Formadores (RNF), que durante três anos circulou por muitos municípios
brasileiros que aderiam aos programas desenvolvidos pelo MEC. A essa equipe
coube a produção dos cadernos de formação por área de conhecimento. Rosaura
Soligo coordenou a equipe que produziu o material de Alfabetização.
Os cursos do PCN em Ação foram organizados em módulos por área de
conhecimento e foram realizados nos polos de formação distribuídos por todo o
Brasil, sob a coordenação das formadoras da RNF. O módulo de Alfabetização
tinha 32 horas, consideradas insuficientes pelos participantes dos cursos, para tratar
de um tema tão complexo como é o caso da alfabetização. Os grupos, espalhados
pelo Brasil, começaram a solicitar do MEC um curso que aprofundasse as questões
sobre a alfabetização abordadas no PCN em Ação. Nascia então, o Programa de
10

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados com o intuito de serem referencias para as
secretarias de educação, escolas e, principalmente, para os professores como diretrizes curriculares.
Foram publicados onze volumes, sendo um introdutório que discute os fundamentos e concepção de
ensino e aprendizagem. Os demais exemplares são específicos por área. A organização das
orientações por ciclo, pretendia superar a excessiva fragmentação produzida pelo sistema seriado.
Para ter acesso aos materiais consultar:
<http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12640parametros-curriculares-nacionais-1o-a-4o-series>
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Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. Telma Weiz foi convidada para
atuar na supervisão pedagógica e a coordenação geral ficou a cargo de Rosana
Dutoit e Rosaura Soligo.
O curso teve a duração de 180 horas, distribuídas em três módulos11. O
módulo 1 abordava os conteúdos que fundamentam os processo de aprendizagem
da leitura e escrita e a didática da alfabetização. O módulo 2 discutia situações
didáticas de alfabetização de forma mais abrangente, incluindo situações de leitura e
produção de texto. O módulo 3, finalmente, com ênfase também nas situações
didáticas, discutia outros conteúdos de língua portuguesa, importantes no período de
alfabetização, tais como: os usos da pontuação e ortografia.
Cada módulo era acompanhado de uma série de materiais impressos para o
formador, denominado no programa de "coordenador de grupo", e para os
professores. O material do coordenador de grupo consiste em um caderno para
cada módulo, organizados nas unidades de estudo semanais, com as atividades e
textos para fundamentação teórica. Junto com esse material, foram utilizados 37
programas de vídeos com registros da sala de aula e reuniões de estudo e
planejamento de professores que abriram suas salas de aula para compartilhar sua
prática com os professores participantes dos cursos nos municípios brasileiros. Os
professores cursistas, por sua vez,

recebiam um caderno com as unidades de

estudo e as atividades que seriam realizadas em sala de aula para que pudessem
se apropriar do conteúdo discutido no encontro. Essa atividade era denominada de
Trabalho Pessoal e era realizada semanalmente pelos participantes na sala de aula
com os alunos. Além do registro escrito que era comentado pelo coordenador do
grupo, os professores compartilhavam, com seus colegas cursistas, os desafios,
aprendizagens e descobertas durante o processo de realização da atividade. Esse
procedimento se repetiu durante todo o curso.
Um material comum para ambos - coordenadores de grupo e professores foram os trezentos textos literários que faziam parte da coletânea de textos que tinha
como principal objetivo aproximá-los da leitura, ampliar o universo de autores e
oferecer um modelo de leitor para que pudessem incorporar a prática de leitura
diária em sala de aula.

11

Os cadernos dos três módulos estão disponíveis no INEP <http://portal.inep.gov.br/web/provinhabrasil/profa>.
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Há mais uma informação sobre os vídeos que os coordenadores utilizam na
formação que consideramos importante mencionar. Eles foram elaborados em salas
de aula reais com professores da rede pública municipal de São Paulo, uma
professora de Jundiaí e a Creche Central da USP, com alunos entre 6 e 10 anos de
idade e uma classe de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foram gravadas
também as reuniões de planejamento e discussões realizadas pelas professores sob
a coordenação de Telma Weisz e outros profissionais convidados em unidades de
estudo

específicas.

Esse

grupo

de

professores

integrava

o

Projeto

de

Acompanhamento, conhecido mais tarde como projeto-piloto ou grupo referência.
Pela primeira vez, em virtude do avanço tecnológico, pôde-se filmar salas
com todos os alunos realizando atividades. Telma Weisz relembra esse momento na
entrevista, evidenciando como as condições objetivas interferem na qualidade dos
materiais que chegam à formação:
Em 2000 nos tínhamos o que levar para as escolas, o modelo que
montamos com classe cheia. No Por trás das letras foi feito em estúdio e eu
levava o grupo de crianças, porque o equipamento de som que existia
naquele momento não dava conta de gravar em sala de aula. Ficava tudo
empastelado. Isso foi em 1984, 1985. Em 1999, tinha passado muito tempo,
os recursos técnicos eram muito melhores. O [vídeo] Construção da Escrita
e o Por trás das Letras, foram feitos em moviola, de cortar e colar o filme,
era 35mm, foi caríssimo. Em 1998-1999 o Ministério [da Educação] tinha um
12
acordo com a PUC e foi feito através deles.

Vale lembrar que os vídeos produzidos em estúdio com uma, duas ou um
pequeno grupo de crianças, foram muito criticados pelos professores. Eles diziam,
ao assisti-los, na formação, que “fazer com uma ou duas crianças era fácil, queriam
ver fazer com 30 alunos." E, de fato, temos que considerar que era muito difícil
convencê-los de que aquelas práticas inovadoras, desconhecidas da maioria, teriam
o mesmo êxito com uma sala de aula com trinta alunos ou mais. A gravação numa
sala de aula real, com alunos discutindo nos grupos, a professora circulando pela
sala, para observar as crianças realizando as atividades, solucionando problemas ou
criando novos, e fazer intervenções pontuais nas duplas ou grupos, favoreceu a
aproximação e melhor compreensão em relação a esses conteúdos que vinham
sendo discutidos desde os anos 1980.

12

A TV PUC, da PUCSP.
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Quanto ao trabalho do grupo referência do PROFA, ele foi pensado para servir
de modelo, principalmente para os professores, ao tomar como base as práticas de
formação que se pretendia incorporar na sala de aula e nas discussões promovidas
nos horários de trabalho coletivo dos professores, na escola. As professoras do
projeto-piloto participavam de reuniões semanais de estudo, planejamento e
avaliação do trabalho; realizavam as atividades em sala de aula, que eram
gravadas. A diferença de uma situação escolar real era que os vídeos13 dessa
professoras, não ficavam restritos ao ambiente privado da escola, ao contrário,
depois de editados, foram assistidos por milhares de professores em todo o Brasil.
No plano nacional, o PROFA encerrou suas atividades em dezembro de 2002.
Com a mudança de governo federal o programa foi suspenso. O Programa foi
realizado na SMESP somente em 2002 na administração de Marta Suplicy e na
SEESP em 2003, quando Geraldo Alckmim assumiu o governo do Estado após o
falecimento de Mario Covas. Discutiremos na próxima subseção como o PROFA foi
desenvolvido na SEESP.

2.1.2 O PROFA na SEESP (2003-2008)

O PROFA chegou à SEESP em 2003 após a troca de secretário de
educação, quando saiu Rose Neubauer e entrou Gabriel Chalita. Iara Prado e Telma
Weisz participaram de uma reunião com o secretário e

sua chefe de gabinete,

Marileia Nunes Vianna.
Weisz relembrou esse episódio na entrevista. Por ocasião do projeto Por uma
Alfabetização sem Fracasso, Marileia Nunes Vianna era diretora de escola e uma
professora e a coordenadora participaram do projeto. De acordo com Weisz, elas
deram uma virada na escola. Os meninos ficaram alfabetizados, ninguém nunca
esperava. [...] essa professora era muito determinada e, entre erros e acertos, ela
tinha bons resultados. Ficou acertado nessa reunião que o PROFA seria implantado
na SEESP. No dia do lançamento do Programa de formação, transmitido para todas
as DE pela TV Cultura, Gabriel Chalita batizou-o com o nome de Letra e Vida.
13

Alguns
programas
de
vídeos
do
PROFA
estão
disponíveis
<https://www.youtube.com/watch?v=oXoGEHyGQzY&list=PLC1C9409B34BFDAB6>

no

youtube.
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Telma Weisz assumiu a supervisão pedagógica do Letra e Vida e

a

coordenação institucional ficou a cargo de Sonia Jorge, que era a responsável
pelos anos iniciais na CENP. Com a experiência acumulada no MEC a equipe de
formadoras concluiu que em virtude do Letra e Vida ser um programa de governo,
sua implantação não seria bem sucedida caso não contasse com o apoio da rede.
Além disso, era preciso localizar e recuperar os quadros de formadoras
dispersos/espalhados nas 91 Diretorias de Ensino que participaram dos projetos
entre 1984-1992. Nas reuniões que se seguiram para estabelecer os parâmetros de
implantação do Programa, foi estabelecido que seriam mantidas todas as etapas
executadas pelo MEC, que são:


Etapa 1 - apresentação do Programa na DE para dirigentes, supervisores
e ATP14.



Etapa 2 - formação dos coordenadores gerais do curso (ATP) do Fundamental
I, do supervisor responsável pelo curso e dos coordenadores de grupo,
responsáveis pela formação dos inscritos.



Etapa 3 - encontros quinzenais de formação nos Polos15.
O processo de formação em escala estadual abriu uma série de demandas.

Uma delas foi a necessidade de acompanhar

a aprendizagem da escrita ou,

dizendo de outra forma, acompanhar o processo de aquisição do sistema de escrita
dos alunos.

Isso foi necessário em função das práticas espontaneístas que se

instalaram na rede e também em função da ideia de que os alunos poderiam levar
oito anos para aprender a ler e escrever. Era muito comum nos primeiros anos do
Programa nos deparamos com olhares indignados na formação, quando
afirmávamos que era inaceitável que na escola pública existissem adolescentes que
não soubessem ler e escrever, por conta do discurso enraizado de que estavam
respeitando o tempo das crianças. No entanto, quando se trata das classes
economicamente mais favorecidas, o tempo da criança é acompanhado pela
14

ATP - Assistente Técnico Pedagógico - denominação dada aos professores que atuam nas DE como
responsáveis pela formação dos coordenadores e professores e acompanhamentos das escolas. Desde 2008
essa função tem o nome de professor coordenador do núcleo pedagógico - PCNP.
15
As Diretorias de Ensino foram organizadas em polos, de acordo com a proximidade e número de escolas dos
anos iniciais. Por exemplo: DE com mais de 35 escolas configuravam um polo, que era o número máximo
admitido para a formação de turmas. DE com menos escolas, como ocorre em muitas regiões do interior,
foram agrupadas com outras DE sendo a sede do polo, aquela que fosse geograficamente mais acessível para o
grupo.
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psicopedagoga, pela fonoaudióloga e aulas com professores particulares. Isso quer
dizer que o tempo é bastante relativo. Existe uma expectativa cultural de que as
crianças devam aprender em uma idade pré-determinada. Em vez disso, quando se
trata da escola pública, o tempo para as crianças aprenderem a ler e escrever foi
sendo extremamente esgarçado, reforçando ainda mais as desigualdades entre as
chamadas escolas fortes e fracas, boas e ruins.
Já no primeiro ano de implantação foi realizada a primeira prova do Sistema de
Avaliação do rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, com os alunos
de 1ª e 2ª série (2º e 3º ano respectivamente). Essa avaliação inicial foi fundamental
para situar o nível de aprendizagem dos alunos, identificar as necessidades de
aprendizagem, oferecer para o órgão gestor uma radiografia de cada escola e, para
a escola, de cada aluno, definir quais os principais conteúdos de formação e,
finalmente, construir um sistema de acompanhamento dos processos de ensino e
aprendizagem.
Para qualificar a discussão e ajudar a escola a compreender que as crianças
da escola pública, principalmente aquelas que tinham pouco ou nenhum contato
com a cultura escrita, tinham as mesmas capacidades de aprendizagem, foram
instituídos os mapas de sondagem de escrita. Os mapas de sondagem consiste num
instrumento no qual se registra a evolução escrita de cada aluno. Esses mapas são
acompanhados pelo Professor Coordenador da escola, Professor Coordenador do
Núcleo Pedagógico da DE e uma equipe da secretaria; funcionam como dispositivo
de formação ao evidenciar a necessidade de intervenções específicas

junto às

crianças que estão com a aprendizagem estacionada em uma determinada hipótese
de escrita, quando há indícios de que poderiam estar mais avançadas.
A outra demanda que o curso de formação criou foram as visitas às escolas,
como já ocorriam durante a administração do Programa no MEC, em virtude da
necessidade de se observar como os conteúdos do programa estavam chegando na
sala de aula. As formadoras passaram a realizar visitas mensais a uma escola de
cada diretoria do polo. A equipe sempre questionou esse nome, mas em virtude da
necessidade de desconstruir a ideia de que seria uma inspeção, foi considerado que
essa denominação embora inadequada, favoreceria a construção de uma nova
representação, de uma nova cultura em torno do acompanhamento das escolas
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realizado pelo órgão central. Era preciso encarar que o que estava sendo proposto
era o trabalho em colaboração com parceiros mais experientes.
A partir de 2005 ocorreu uma expansão do atendimento do Programa no
estado. Sob pressão política, o secretário de educação assinou convênio com vários
municípios

que

vinham,

insistentemente,

solicitando

a

participação

no

programa Letra e Vida, que chegou a contar com quase 500 municípios parceiros no
período de sua execução.
Em 2007, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo
(SMESP), o Programa Ler e Escrever foi introduzido nas escolas da capital. E é dele
que trataremos no próximo capítulo.

2.2 O Programa Ler e Escrever na SEE/SP

O Ler e Escrever iniciou suas atividades de forma escalonada. Em 2007 nas
DEs da capital, em 2008 na região metropolitana16 e em 2009 nas DE do Interior do
estado de São Paulo. Em 1º de março de 2007 foi publicado o decreto Nº 51.627,
que Instituiu o Programa “Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade. E, em
dezembro do mesmo ano, o Comunicado SE de 19 de dezembro de 2007 - DOE de
20/12/2007 que orientou a implantação do Programa na Rede Publica Estadual.
O acordo feito entre as secretarias de educação do estado e município
garantiu a participação da equipe da SME na implantação do Programa. A
experiência dessa equipe possibilitou que, na implantação do programa, fossem
feitos os ajustes reivindicados pelos professores e equipe gestora do programa no
município de São Paulo.
Os ajustes e implementações ocorreram em todos os âmbitos. Um diferencial
importante é que na SEE o Programa iniciou como política pública, o que é um
avanço do ponto de vista político educacional. Por outro lado, criaram certos
mecanismos que abriram espaço para distorções, como é o caso do Idesp, que foi
criado em 2007 como pauta da agenda neoliberal, dos reformadores da educação.

16

Resolução SE - 86, de 19-12-2007
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O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) é
um dos principais indicadores da qualidade do ensino na rede
estadual paulista. Criado em 2007, o índice estabelece metas que as
escolas devem alcançar ano a ano. Os objetivos de cada escola são
traçados levando em consideração o desempenho dos alunos no
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (Saresp) e o fluxo escolar de cada ciclo. Por esse motivo, a
unidade escolar terá uma meta diferente para cada ciclo que oferecer.
Ao alcançar pelo menos parte da meta definida pelo Idesp, a escola
conquista também o pagamento do bônus por desempenho, que é
proporcional ao resultado da unidade, ponderando a frequência do
servidor
e
o
índice
socioeconômico
da
escola.
(http://www.educacao.sp.gov.br/idesp)

O Idesp foi vinculado à bonificação por resultados. A lei complementar nº
1.078, de 17 de dezembro de 2008, instituiu a Bonificação por Resultados - BR, na
Secretaria da Educação.
Vincular o desempenho em realizar um bom ensino a contrapartida financeira,
a recompensa em dinheiro, não é, a nosso ver, uma boa alternativa. O que temos
observado na prática, salvo exceções, é que o esforço para que os alunos aprendam
recai frequentemente sobre aqueles que apresentam melhores condições objetivas
para aprender, independente do que lhes é oferecido pelo ensino. Para as crianças
que necessitam de mais apoio pedagógico, resta-lhes muitas vezes a pressão da
escola para que sejam diagnosticadas com algum tipo de deficiência. Tais
mecanismos de avaliação, associados à bonificação, tendem a acentuar as
desigualdades produzidas no interior da escola, ao mesmo tempo em que favorecem
a cultura da competitividade.
Outras ações do Ler e Escrever como política de estado foram o
estabelecimento das Expectativas de Aprendizagem 17 para orientar o trabalho dos
professores e gestores - coordenadores pedagógicos e diretores. As expectativas
são metas de aprendizagem estabelecidas a partir da experiência da equipe de
formadoras primeiro como professoras alfabetizadoras e, posteriormente, como
coordenadoras pedagógicas e diretoras em escolas públicas das Redes Estadual e
Municipal. Elas estabelecem os mínimos esperados e não os máximos, pois cada
aluno é uma individualidade e tem processos muito particulares.
As expectativas ajudam a ter um referencial do que as crianças são capazes
de aprender e precisam aprender para que tenham assegurado o pleno domínio; no
17

Ver versão completa em http://www.demandanet.com/smerp2010/portal_doc/314.PDF
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caso desse programa, da leitura e escrita, considerando o nível de ensino em que
se encontram. Essas expectativas estão organizadas em torno da progressiva
complexidade do conteúdo a serem ensinados, dentro do próprio ano e em relação
com o ensino fundamental I. Vejamos um exemplo no âmbito da leitura:

Quadro 3 - As expectativas de Aprendizagem de 1º ao 5º ano
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

ler
por
si
mesmo textos
conhecidos, tais
como
parlendas,
adivinhas,
poemas,
canções, travalínguas, ainda
que seja por um
procedimento
de ajuste do
falado
ao
escrito;

ler por si mesmo
textos
conhecidos, tais
como parlendas,
adivinhas,
poemas,
canções, travalínguas,
ainda
que seja por um
procedimento de
ajuste do falado
ao escrito;

ler,
por
si
mesmo, textos
de
diferentes
gêneros (como
contos, fábulas,
mitos,
lendas,
poemas,
instrucionais,
notícias,
reportagens,
entre
outros),
apoiando-se em
conhecimentos
sobre o tema do
texto,
as
características
de seu portador,
da
linguagem
própria
do
gênero e do
sistema
de
escrita;

ler,
por
si
mesmo, textos
de
diferentes
gêneros (como,
por
exemplo,
contos, fábulas,
mitos,
lendas,
crônicas,
poemas, textos
teatrais,
da
esfera
jornalística etc.),
apoiando-se em
conhecimentos
sobre o tema do
texto,
as
características
de seu portador,
da
linguagem
própria
do
gênero e do
sistema
de
escrita;

ler,
por
si
mesmo, textos
de
diferentes
gêneros (como
contos, fábulas,
mitos,
lendas,
crônicas,
poemas, textos
teatrais,
da
esfera
jornalística etc.),
apoiando-se em
conhecimentos
sobre o tema do
texto,
as
características
de seu portador,
da
linguagem
própria
do
gênero e do
sistema
de
escrita;

Expectativas de Aprendizagem de Língua Portuguesa dos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano
(versão 2013)

Podemos observar que nos dois primeiros anos da alfabetização, isto é, nos
1º e 2º anos, momento em que as crianças estão aprendendo a ler e escrever, elas
são incentivadas a ler ainda que não saibam fazê-lo convencionalmente, ajustando
o que conhecem oralmente do texto ao que está escrito. Esse procedimento é
comumente realizado pelas crianças que estão nessa fase. É quando sabem o que
diz o texto, descobrem onde está escrito e são capazes de ler, imitando os
procedimentos que fazem os alfabetizados.
Por sua vez, podemos observar que a partir do 3º ano espera-se que possam
ler com autonomia

gêneros cada vez mais complexos, tanto da esfera literária,

como da jornalística, por exemplo. Se formos um pouco mais longe na progressão
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da autonomia leitora a nível escolar, podemos esperar que ao final do 3º ano do
Ensino Médio os alunos sejam capazes de ler por si mesmos textos da esfera
acadêmica, tais como artigos, ensaios, monografia, dissertações. Desse modo, as
expectativas orientam o ensino na organização das melhores situações de
aprendizagem com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem estabelecidos
para cada ano.

2.2.1 O material didático

Na SMESP, como já mencionamos, foi elaborado apenas o Guia de
Planejamento e Orientações Didáticas para os professores, que reivindicavam o
material para o aluno. Na SEE o material do aluno foi produzido por profissionais
contratados, com experiência no trabalho de 2º ao 5º ano. O do 1º ano, pela equipe
da SME de São José do Rio Preto, com supervisão pedagógica. Todos os materiais
foram revisados, por uma equipe constituída de supervisores, PCNP e equipe dos
anos iniciais da CGEB18, entre 2013-2014.
Os materiais não se resumiam ao livro didático. No intuito de criar o ambiente
favorável para a formação de leitor, as salas de aulas, inicialmente do 2º ano,
receberam 45 livros de literatura infantil para compor acervo de sala de aula.
Posteriormente todas as salas receberam esse material.
Durante a primeira fase do Programa, as classes receberam também
assinatura de jornal e as turmas de 1º e 2º ano assinaturas destinadas ao público
infantil: gibis Turma da Mônica, revista Picolé e Ciência Hoje Criança. Ainda para os
1º e 2º anos as letras móveis. Para as turmas de 5º ano, globo terrestre e
calculadora para cada aluno.

2.2.2 Bolsa Alfabetização

18

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica.
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O Programa Bolsa Alfabetização, por sua vez, foi instituído pelo DECRETO nº
51.627, de 1º de março de 2007 e teve como objetivos:

1) possibilitar o desenvolvimento de experiência e conhecimento
necessários aos futuros profissionais de educação, com relação à
natureza da função docente no processo de alfabetização de alunos
do 2º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, bem como de classes,
do mesmo ciclo, voltadas para a recuperação da aprendizagem;
2) apoiar os professores de 2º ano do Ciclo I ou de classes, do
mesmo ciclo, voltadas para a recuperação da aprendizagem, na
complexa ação pedagógica de garantir a obtenção das competências
de leitura e de escrita a todos os alunos.

O Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade (Bolsa Alfabetização)
contou com a consultoria de Delia Lerner, que introduziu o Projeto de Pesquisa
Didática. Esse projeto é uma modalidade de investigação didática, executado pelo
aluno pesquisador, nas classes de 2º ano e recuperação intensiva (RI) 19, sob o
acompanhamento do professor orientador da instituição de ensino superior (IES).
O aluno pesquisador pode escolher um dos cinco temas de estudo que focam
em alguns conteúdos da alfabetização: a. leitura feita pelo professor; b. produção
oral com destino escrito; c. cópia e ditado (ressignificação da cópia); d. escrita feita
pelo aluno; e, finalmente, e. leitura feita pelo aluno.
Os registros de observação do aluno pesquisador eram organizados nos
Relatórios Pedagógicos que era encaminhado periodicamente para a FDE, que os
analisava e transformava em situações de tematização nos encontros mensais com
a equipe gestora e nos encontros anuais com a consultora. Fátima (2012) faz uma
avaliação positiva com relação à investigação didática na campo da formação inicial
As estratégias para realização dessa investigação didática, quando
experimentadas pelos alunos bolsistas, criam condições para que possam
aprender a observar, a registrar e a analisar os fenômenos de sala de aula.
Além disso, eles podem também propor, atuar e repensar ações que lá
ocorrem. Enfim, os alunos incorporam elementos que colaboram tanto na
construção do conhecimento prático, quanto na do teórico. O grande salto
proposto pelo Programa Bolsa Alfabetização é a utilização pelo estagiário
da investigação didática – que só pode ser realizada em parceria - como
tarefa a ser realizada pelos alunos. Uma parceria construída com
responsabilidade, ética e competência. Simples e complexo ao mesmo
tempo.(Fátima, 2012)

19

Com reorganização dos ciclos de aprendizagem em 2014, as classes do Projeto Intensivo de Ciclo
(PIC) são transformadas em Recuperação intensiva - Resolução SE 53, de 2-10-2014.
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Garcia (2014)

destaca

a importância da investigação didática na formação

inicial que, segundo ela, permite

desnaturalizar conteúdos e práticas escolares,

como é o exemplo da cópia, quando realizada sem função pedagógica e/ou social.
Garcia, Pereira e Silva (2015) destacam seis aspectos apontados por alunas,
professoras regentes e professoras orientadoras que explicitam a importância do
projeto:






Renova a motivação das professoras regentes por conta da presença no
dia a dia da sala de aula das alunas pesquisadoras apoiando o processo
de ensino e aprendizagem;
Estimula o trabalho de parceria;
A grande novidade do Projeto está no foco de que é preciso formar bons
professores e por isso é importante a presença no dia a dia da sala de
aula de estudantes da Licenciatura em Pedagogia;
Oferece oportunidade de discussão a respeito dos saberes necessários
para a atuação das alunas pesquisadoras como apoiadoras das
professoras regentes no processo de alfabetização;
Contribui para a valorização da profissão de professor.

2.2.3 Estrutura do Programa Ler e Escrever
A formação em serviço no Programa Ler e Escrever. Havia um tipo de
formação específica para instância profissional participante do Programa.
Desde o seu início, o Ler e Escrever contou a supervisão pedagógica de
Telma Weisz, com a assessorias de Kátia Bräkling20 em Língua Portuguesa e Délia
Lerner trazendo contribuições sobre as investigações didáticas na Língua
Portuguesa.
Os conteúdos de formação eram definidos considerando-se as demandas,
que eram identificadas nas observações de sala de aula, por meio de registros
escritos (pautas relatos, relatórios) ou gravação em vídeo da aula ou

Aula de

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC21).
Trabalhava-se também com questões trazidas pelo grupo que com frequência
giravam em torno da realização de alguma atividade do material, como por exemplo,

20
21

Mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Anteriormente Horário de Trabalho Coletivo Pedagógico – HTPC.
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falta de conhecimento de um especificidade da Língua Portuguesa, dificuldade de
compreensão dos encaminhamentos propostos no Guia de Planejamento.

Formadora
externa
PC

PCOP

PC

PROFESSOR

ALUNO

Figura 1 - Percurso da Formação do Programa Ler e Escrever
Fonte: Quem forma quem? baseado em Tavares, 2012

2.2.4 Resultados quantitativos do Programa Ler e Escrever

Quadro 4 - Resultados da Prova do SARESP dos alunos do 3º ano

Ano/ Saresp

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: SARESP

Percentual
de
alunos
que escrevem
alfabeticamente e
leem
com
autonomia
87,4%
90.2%
92,6%
91,9%
95,0%
95,3%
95,5%
98,4%

Percentual de
alunos
que não
alcançaram
as expectativas
de aprendizagem

Avanço em
relação à
avaliação anterior

12,6%
9,8%
7,4%
8,1%
5,0%
4,7%
4,5%
1,6%

2,9%
2,8%
2,4%
-0,8%
3,1%
0,3%
0,2%
3,1%

Os resultados das provas do SARESP, realizadas entre 2007-2010, indicam
avanços gradativos e significativos na aprendizagem dos alunos.
Este avanço é visualizado através do percentual de alunos que escrevem
alfabeticamente e leem com autonomia, que cresceu de 12,5%, entre os anos de
2007 e 2014. Este resultado dos alunos com autonomia para ler e escrever, que
elevou-se do ano de implantação do Programa, em 2007, de 87,4%, para 98,4% em
2014 é corroborado pelo percentual dos alunos que não alcançaram as expectativas
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de aprendizagem, que caiu de 12,6%, no início do Programa, para apenas 1,6%, em
2014, denotando o alcance dos propósitos do Programa, no período.

2.3 Aspectos das políticas públicas em educação

2.3.1 Os impactos da pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberosky no
Ciclo Básico
Durante três anos, entre 1974 e 1976, Emília Ferreiro e Ana Teberosky
realizaram uma pesquisa experimental com crianças, cujas idades variavam de 4 a 6
anos, de classe social baixa e classe média, com e sem pré-escola.
O objetivo da pesquisa foi o de compreender o processo da aquisição
conceitual pelo qual passam as crianças durante a aquisição do sistema de escrita.
Para as pesquisadoras era inconcebível pensar que aprender a ler e escrever,
envolvia apenas um conjunto de habilidades perceptuais e motoras.
Tomaram como ponto de partida a concepção teórica piagetina de que a
aquisição de conhecimento se dá por meio da atividade do sujeito em interação com
o objeto de conhecimento. O método utilizado por elas foi o de exploração das
ideias infantis por meio do diálogo, método de indagação, baseado no método
clínico crítico, também conhecido como método de exploração crítica, desenvolvido
pela escola de Genebra22. Um dos procedimentos envolvidos consiste em

criar

situações que buscam testar as hipóteses que as crianças têm sobre um dado
objeto de conhecimento.
A concepção de aprendizagem que norteou a investigação pressupunha que
há processos de aprendizagem dos sujeitos

22

que não estão subordinados aos

Escola de Genebra foi criada em 1912, pelos psicólogos Édouard Claparède e Pierre Bovet no
Instituto de Ciências Educativas Jean Jacques Rousseau. Iniciou como uma instituição privada que
mais tarde foi incorporada pela Universidade de Genebra. Claparède e Bovet acreditavam que a
psicologia poderia fornecer as bases para a educação. Defendiam o espírito científico e experimental
e possuíam uma visão funcionalista do saber baseada em William James e o movimento
funcionalista. Para eles a educação deveria girar em torno da criança a partir de seu mundo e seus
interesses para aplicar um educação adaptada a elas. Piaget ingressa em 1921 na Escola de
Genebra, e dá um novo rumo ao incorporar suas pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo
humano e seu projeto de epistemologia genética, tornando-se um dos mais importantes núcleos de
investigação do século XX.
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métodos de alfabetização. O que se tem como concepção é que aprendizagem
ocorre, porque existe um sujeito cognoscente que atua ativamente, ainda que as
condições de aprendizagem não sejam favoráveis. A esse respeito as Ferreiro e
Teberosky(1991, p. 29) explicam:
O método (enquanto ação específica do meio) pode ajudar ou frear,
facilitar ou dificultar, porém não criar aprendizagem. A obtenção de
conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito. (É útil
recordar aqui - ainda que não o possamos desenvolver - que a
epistemologia genética é única em postular a ação como origem de
todo o conhecimento, incluindo o conhecimento lógico-matemático).
Um sujeito intelectualmente ativo não é um sujeito que "faz muitas
coisas" , nem um sujeito que tem uma atividade observável. Um
sujeito ativo é um sujeito que compara, exclui, ordena, categoriza,
reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza, etc., em ação
interiorizada (pensamento) ou em ação efetiva (segundo seu nível de
desenvolvimento). Um sujeito que está realizando algo
materialmente, porém segundo as instruções ou modelo para ser
copiado, dado por outro, não é, habitualmente, um sujeito
intelectualmente ativo. (Ferreiro e Teberosky, p. 29)

A pesquisa de Ferreiro e Teberosky envolveu tanto a aquisição da leitura
como a aquisição do sistema de escrita. Infelizmente, aqui no Brasil, a produção das
autoras teve impacto quase que exclusivamente no âmbito da escrita e ainda assim
com distorções que procuraremos discutir ao final desta subseção.
Importante frisar, como discutem as autoras (1985, p. 15) na introdução do
livro que apresenta o resultado da investigação, Psicogênese da Língua Escrita,
que o trabalho não pretende apresentar uma nova metodologia
determinar uma lista de

e tampouco

"capacidades ou aptidões necessárias envolvidas" na

aprendizagem da língua escrita. Longe disso pretenderam trazer á tona o papel do
sujeito que aprende.
Os

resultados obtidos pelas crianças foram organizados em cinco níveis

ordenadores que, segundo

as autoras,

estavam "sujeitos às retificações e

complementos que suscitem as investigações em curso ..."23 (Ferreiro e Teberosky
1991, p. 183).

23

Para se ter uma ideia da evolução das pesquisas aprofundando os aspectos conceituais da a
aquisição do sistema de escrita sugerimos a leitura de Alfabetização em Processo, publicado no
México em 1986 e no Brasil em 2001. Especial atenção ao capítulo "Informação e assimilação no
início da alfabetização."
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Os níveis descritos por Ferreiro e Teberosky (1991, pp 183-213) são os
seguintes:

Nível 1 - Neste nível, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita
que a escrita que a criança identifica como a forma básica da escrita.
Nível 2 - A hipótese central desse nível é a seguinte: para poder ler
coisas diferentes (isto é atribuir significados diferentes) deve haver
uma diferença objetiva nas escritas.
Nível 3 - Este nível está caracterizado pela tentativa de dar um valor
sonoro a cada uma das letras que compõe a escrita. Esta tentativa, a
criança passa por um período da maior importância evolutiva:cada
sílaba vale por uma letra por uma sílaba. [...] hipótese silábica.
Nível 4 - Passagem da hipótese silábica para a alfabética. [...] O
conflito entre a hipótese silábica e as formas fixas recebidas do meio
ambiente se evidencia com maior clareza no caso do nome próprio.
Nível 5 - A escrita alfabética constituiu o final dessa evolução. Ao
chegar a este nível, a criança já franqueou a "barreira do código";
compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a
valores sonoros menores que a sílaba e realiza sistematicamente uma
análise sonora dos fonemas [...].(Ferreiro e Teberosky,1991; p.p 183213).

2.3.2 Impactos da Psicogênese da Língua Escrita na formação de
professores
Independente do método utilizado na alfabetização, ou na ausência dele,
porque isso de fato existe, isto é, alfabetizar sem que se tenha um conjunto de
práticas sistematizadas e conscientes, acreditamos que o trabalho de Ferreiro e

a sua mais recente publicação intitulada: O ingresso na Escrita e nas culturas do Escrito da editora
ArtMed em 2013 que reuni pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e colaboradoras. Dentre as
quais destacamos.
1. A escrita das sílabas CVC e CCV [C para consoante e V, vogal] no início da alfabetização
escolar. A omissão de consoantes é uma prova da incapacidade para analisar a sequência
fônica?, de Emília Ferreiro e Célia Zamudio. p. 219.
2. Identidade e diferenças na escrita em papel e em computador nas primeiras etapas do processo
de alfabetização, de Claudia Molinari e Emília Ferreiro.
3. Desenvolvimento da escrita e consequências fonológica: uma variável ignorada na pesquisa
sobre consciência fonológica, de Sofía Vernon e Emilia Ferreiro. p.191.
4. A desestabilização das escritas silábicas: alternâncias e desordem com pertinência. Emilia
Ferreiro. p.63.
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Teberosky trouxe importantes contribuições, ainda que tenha sofrido e ainda sofra
muitas distorções.
Cremos que a contribuição mais importante tenha sido a de fornecer
informações sobre os processos internos pelos quais atravessam as crianças, os
sujeitos da aprendizagem, no período de alfabetização. E, com isso, desmistificar a
ideia da relação entre a capacidade de desenhar letras24 e aprender a ler e escrever,
muito embora ainda existam professores que acreditem que existe uma relação
entre atividades de coordenação motora e alfabetização, principalmente na
Educação Infantil e continuamos a encontrar tais atividades nos cadernos das
crianças do 1º ano e até do 2º ano.
Outra importante contribuição foi tratar a alfabetização na sua perspectiva
política, ao discutir a necessidade de se rever as concepções e práticas que
estavam a serviço da manutenção das desigualdades e exclusão social. Todas as
publicações de Emília Ferreiro e colaboradores trazem abordam esses aspectos no
bojo das discussões.
Acrescentaríamos ainda,

que outra contribuição foi a de incentivar mais

pesquisas e ampliar as discussões sobre a relação entre inserção na cultura escrita
e alfabetização aqui entendida de forma mais ampla. Isto sim o desafio pelo qual
passam as crianças que veem de famílias que tiveram pouco ou nenhum acesso a
cultura escrita.
No entanto, alguns desafios insistem em permanecer e que não estão
relacionados diretamente com as interpretações equivocadas dos resultados da
pesquisa inicial e da falta de conhecimento das recentes pesquisas

sobre o

assunto. O maior desafio é mudar uma crença que esta profundamente enraizada na
24

Não estamos querendo dizer com isso que a qualidade da letra não seja importante. Uma distorção feita a
partir da interpretação da pesquisa de Ferreiro e Teberosky foi justamente abandonar as chamadas atividades
de caligrafia e o ensino da letra manuscrita. A letra cursiva tem atributos pedagógicos e sociais. Do ponto de
vista pedagógico a letra cursiva permite discutir os espaços em branco entre as palavras. A segmentação das
palavras no texto, ou o que pode ficar junto ou deve ficar separado, não é uma questão de natureza
perceptual. Não são todas as crianças que apresentam problemas de segmentação na escrita. Mas quando
ocorre a hipersegmentação (ex: com migo) ou a hiposegmentação (ex.:eraumavez) propõe-se justamente o
trabalho com a letra cursiva para que as crianças pensem onde devem separar ou juntar. Além disso, a letra
cursiva permite que se desenvolva agilidade na escrita. Por este motivo, é incentivado e valorizado o trabalho
de caligrafia sempre, e quando necessário. Ele inicia tão logo o aluno comece a escrever alfabeticamente, antes
disso trabalha-se com letra de imprensa maiúscula que permite que as crianças façam a análise e a
interpretação das unidades gráficas da própria escrita e da escrita dos materiais impressos. A escrita alfabética
determina quando iniciar o trabalho com a letra cursiva. Considerando que as crianças aprender a escrever em
diferentes momentos, as atividades com letra cursiva podem ocorrer durante todos ano, assegurando o
momento adequado para cada criança.
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cultura escolar e da sociedade brasileira, que está intimamente relacionada à ideia
de classe social e modelo de constituição familiar. Prevalece ainda, nos dia de hoje,
a ideia de que as crianças pobres, de famílias que não correspondam ao estereótipo
hegemônico, têm dificuldades para aprender a ler e escrever. Além disso, contamos
ainda com a crescente patologização das crianças, principalmente, após a
introdução de programas de educação inclusiva. O que ocorre frequentemente é que
se a criança não aprende é porque deve ter algum tipo de deficiência e, enquanto o
"laudo"25 não vem, é deixada à própria sorte. Em função disso, as hipóteses de
escrita passam a ser utilizadas como mecanismo de discriminação na sala de aula.
Sobre esse risco Duran (1990, p.38) previa:

Vou falar da nossa experiência em São Paulo. Nós achamos que os
níveis de conceitualização [da escrita] não devem ser utilizados como
critério de avaliação das crianças, e eu acho importante explicar
porquê. Em São Paulo existe uma tradição horrível de classificar as
crianças em "baixas", "médias" e "altas" e, se nós disséssemos que
temos tantas "pré-silábicas", tantas silábicas e tantas "alfabéticas",
estaríamos mudando de rótulos, mas o significado seria o mesmo: a
estigmatização de muitas crianças. (Duran, 1990; p.38).

Apesar disso, o conhecimento da hipótese de escrita dos alunos pode ser um
importante instrumento pedagógico ao permitir que o professor construa as
condições didáticas necessárias para que cada um dos alunos possa aprender

a

ler e escrever. Em 1987, no Encontro Americano, realizado no México, para discutir
propostas de alfabetização para a América Latina, Duran (1990, p.39) compartilha
com o grupo de trabalho suas ideias a esse respeito:
O conhecimento dos níveis de conceitualização é muito
importante para o professor, para que ele compreenda que
25

Como professora de educação especial descobri que os relatórios (neurológico, psicológico e
fonoaudiológico, entre outros) tem pouca ou quase nenhuma influência sobre o processo de
alfabetização. As informações que eles trazem são incapazes de assegurar se uma pessoa irá
aprender a ler a escrever ou não. Não existe nenhum tipo de teste clínico que possa afirmar isso com
total segurança. Considero mais prudente não aceitar cegamente os prognósticos de profissionais
que não interagem com as crianças e jovens no âmbito escolar e deixar que elas, a seu modo, no
seu tempo e processo nos digam do que necessitam. Entretanto, não estou querendo dizer com
isso, que haverá ausência de um professor que faz escolhas metodológicas, que planeja e propõe
atividades e acompanha reflexivamente o processo de aprendizagem. O quero dizer é que nenhum
prognóstico pode ultrapassar a pessoa. E, em se tratando de aprendizagem, temos cada vez mais
provas de que a deficiência pode não ser, objetivamente, um limite para nada. O que ocorre é que eu
como profissional posso não saber como alfabetizar uma determinada criança, posso até mesmo não
poder ou querer alfabetizá-la face as minhas dificuldades pessoais (crenças, preconceitos, medos,
resistências) e/ou profissionais.
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existe um processo de aquisição, para que possa reconhecer
em que momento do processo se encontra cada criança, para
que descubra que todas as crianças chegam a se apropriar da
escrita convencional, ainda que nem todas o façam ao mesmo
tempo. Porém isso não deve nos levar a separá-las nem a
rotulá-las, mas, pelo contrário, a trabalhar com os grupos
heterogêneos para que uns aprendam dos outros e com os
outros, e a oferecer-lhes as informações de que necessitam.
(Duran, 1990; p.39)

2.3.3 Os pressupostos construtivistas na SEESP

Vimos nos capítulos anteriores que o primeiro governo democrático tem a
missão de universalizar o acesso à educação escolar e melhorar os índices de
alfabetização que eram vergonhosos, dadas as altas taxas de reprovação na 1ª
série.
Dois fatores determinaram o direcionamento do Ciclo Básico para a
concepção construtivista de ensino e aprendizagem: a divulgação das pesquisas de
Ferreiro e Teberosky e o artigo escrito por Telma Weisz para o Caderno de Pesquisa
da Fundação Carlos Chagas, em 1985
Nesse artigo Weisz relata sua experiência de nove meses na favela São
Domingos, região do Butantã, em 1984. Essa experiência tornou evidente que era
possível alfabetizar as crianças das camadas populares.

2.3.3.1 “As crianças ‘pobres’ são capazes de aprender a ler e
escrever”
Weisz teve seu primeiro contato com a pesquisa de Ferreiro e Teberosky
antes da publicação de “Psicogênese da Língua Escrita” 26 no Brasil. A pesquisa das
autores chega ás suas mãos numa versão em espanhol.
Durante a entrevista, ela comenta “[...] que em 80, as pessoas achavam que o
processo de aprendizagem das crianças pobres era completamente diferença das
crianças de classe media. Eu ficava enlouquecida, brigava com todo mundo.”
26

A primeira edição foi publicada em português pela então editora Artes Médicas, hoje Artmed, em 1985.
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Principalmente nesse período, eram muitas as explicações para as
dificuldades que as crianças oriundas das camadas mais pobres da sociedade
tinham para aprender a ler e escrever. Essas ideias estavam marcadas por um forte
conteúdo ideológico baseado na carência (alimentar, cultural, afetiva, familiar) que
colocava as crianças á margem da escolarização. Recaindo sobre elas e suas
famílias a responsabilidade pelas dificuldades para a aprender a ler e escrever.
Em seu depoimento, Weisz fala sobre isso:

[...] ficava meio evidente que tinha um discurso preconceituoso, e
tinha! Tem ainda. Eu dei aula, alfabetizei, antes da Psicogênese na
Escola da Vila, depois, com a saída da Psicogênese, eu fui para São
Domingos, porque tinha essa coisa de aprender diferente. Eu queria
mostrar que não, aprende-se igual, porque ninguém era marciano.
Tinha um grau de preconceito contra os pobres que sempre foi
assombroso para mim. Eu venho de um mundo muito diferente, eu sou
pessoa de classe media e venho de um ambiente...,meu pai era
operário, militante comunista.

Charlot (2013, p.21) discute que é uma falsa ideia explicar o mundo a partir do
que falta. O resultado disso é que tais explicações, na prática, não promovem ações
concretas que ultrapassem a constatação. A esse respeito ele afirma:

Estou dizendo que explicar o mundo em termos de carência não é
explicar. É essa tentativa de explicar tudo em termos de carência que
estou nomeando de leitura negativa. Quando se diz : “esse aluno
fracassou porque ele esta desse ou daquele jeito, falta-lhe isso ou
aquilo, não é isso ou aquilo”, se está fazendo uma leitura negativa do
fracasso escolar. Se deve refletir sobre essa maneira de raciocinar.
[...]
É simples: uma explicação em termos de carência (do que
falta) consiste em conferir causalidade ao não ser. É “a falta de” que é
a “causa de” Isso não significa nada. Como uma falta (um não ser)
pode ser a causa de alguma coisa (um ser)? Não tem nenhum sentido
sob o ponto de vista epistemológico. (Charlot, 2013; p.21)

2.3.3.2 A proposta de trabalho de Telma Weisz
Weisz iniciou o trabalho com as crianças no dia 17 de maio de 1984. As aulas
aconteceram num galpão de madeira cedido pela Associação de Moradores do Vale
São Domingos, não teve nenhum suporte financeiro ou institucional. A iniciativa foi
como ela mesma disse, em entrevista, "totalmente independente". Eram 20 crianças
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inscritas, com idade entre 6 e 9 anos, todas sem escolarização anterior. Dessas
crianças, 10 frequentaram regularmente e 5 delas compareceram esporadicamente.
Muitas viviam na pobreza extrema e não tinham certidão de nascimento27 e sem
esse documento não poderiam matricular-se na escola.
Ela propôs às crianças um conjunto de atividades que ocorreram
sistematicamente. Vale lembrar que as crianças também foram solicitadas a
escrever do modo que concebiam a escrita, isso é, colocando em jogo o que
pensavam sobre quais e quantas letras precisariam para escrever. As escritas eram
frequentemente confrontadas com as produções dos colegas, de tal forma que as
crianças podiam rever suas ideias ou hipóteses iniciais e revisá-las de acordo com
as novas possibilidades que surgiam nesse movimento reflexivo.
Importante frisar que as atividades propostas foram aquelas mais avançadas
para a época, diferentemente do que era proposto na maioria das salas de 1ª série.
Comumente, partia-se do principio de que para aprender a ler e escrever as
crianças precisavam desenvolver, primeiramente, a coordenação motora fina. Sendo
assim, realizavam atividades para adquirir um bom traçado das letras por meio dos
exercícios de coordenação motora28 e, somente quando o traçado fosse
considerado adequado, iniciava-se a alfabetização propriamente dita. Sempre havia
na classe as crianças que estavam trabalhando com cópia da lousa, as atividades
da cartilha e outras que estavam realizando os exercícios de preparação motora
para a escrita cursiva legível, os alunos "atrasados".
O que se propõe às crianças é exatamente o contrário disso, quer dizer, a
escrita é tratada como objeto de aprendizagem.
As atividades diárias incluíam, entre outras, o trabalho com :
1. Nome próprio:

27



Reconhecer o nome escrito na lousa e apagá-lo para marcar a presença



Assinar as folhas de atividades

O artigo 30 da Lei nº 9.534/97 estabeleceu a gratuidade para fazer a certidão de nascimento,
inclusive a segunda via também é gratuita para os reconhecidamente pobres. Somente 13 anos
após essa pesquisa, as crianças passaram a ter direito à cidadania Para se ter uma ideia do custo
da certidão de nascimento para uma família, verificamos o valor do salário mínimo em 1996, que um
ano
antes
da
promulgação
da
lei,
era
de
R$120,00.
(<http://www.gazetadeitauna.com.br/valores_do_salario_minimo_desde_.htm>) Em São Paulo o valor
cobrado, em média pelos cartórios, era de R$32,80 para uma certidão de
nascimento(<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/11/17/brasil/22.html>).
28
Para se ter uma ideia do que eram essas atividades alguns exemplos encontram-se em:
<http://atividades-imprimir.blogspot.com.br/2014/08/atividades-de-coordenacao-motora-e.html>.
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Cópia espontânea do nome para memorizar sua grafia.

2. Análise de palavras


Cartões escritos com palavras

para discutir em que parte fazer a

separação das sílabas , p.e.

Na conclusão dessa experiência, relatada no artigo publicado no Caderno de
Pesquisa da Fundação Carlos Chagas em 1985, Weisz afirma que:

1) Alfabetizar é reinventar, isto é, reconstruir o modo de
produção deste objeto socio-cultural.
2) Para reinventar a escrita é preciso pensar sobre ela, agir
sobre ela, compreendê-la
3) O professor não alfabetiza o aluno. Ele é o mediador entre
o aprendiz e a escrita, entre o sujeito e o objeto deste
processo de apropriação de conhecimento.
4) Para exercer esta mediação o professor precisa conhecer o
sujeito, o objeto da alfabetização. Nenhum método
substituiu esse conhecimento
5) Esta mediação consiste em estruturar atividades que
permitam à criança agir/pensar sobre a escrita. Recriando
estas atividades permanentemente, em função da análise
dos erros (construtivos29) infantis, dentro de uma estratégia
de favorecer os conflitos cognitivos geradores de avanço
conceitual. .(Weisz,1985; p.119)

Em relação aos conflitos cognitivos, no capitulo do livro “Alfabetização em
Processo, intitulado: “Informação e Assimilação no período de Alfabetização,
Ferreiro (1985, p.63) nos fala sobre as características e natureza desses conflitos no
processo de aprendizagem:
“[...] os conflitos surgem no centro da evolução (porque a principal
razão para a elaboração de sistemas novos e mais coerentes é na
29

Um exemplo de erro construtivo é a hipótese de escrita silábica. Nesse nível de conceitualização
do sistema de escrita, as crianças tendem a formular a ideia de que é necessário estabelecer uma
relação biunívoca entre as partes do falado e o escrito, ou seja, frequentemente atribuem uma letra
para cada unidade sonora (sílaba). Esse é um erro conceitual característico do processo, que permite
que as crianças tenham que lidar com as escritas que desafiam essa ideia. E é na contradição entre o
que definiram como quantidade de letras e o que veem na escrita convencional que as fará pensar
como solucionar o problema. Nesse exemplo, o erro é transitório e necessário para que possam
construir as relações entre quantas e quais letras, isto é, as relações quantitativas, qualitativas e a
ordem das letras na escrita alfabética. Quando identificados pelo professor, os erros construtivos
fornecem informações valiosas sobre o processo de aprendizagem dos alunos, possibilitando
organizar e propor boas intervenções didáticas para promover os avanços conceituais.
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verdade a necessidade de superar as contradições, cf. Piaget, 1975),
não se pode descrever o desenvolvimento como secessão de
conquistas. Progredir na alfabetização adentro não é uma jornada
tranquila. Encontram-se muitos altos e baixos no caminho, cujos
significados exatos precisam ser compreendidos. Como qualquer
conhecimento no domínio-cognitivo, é uma aventura excitante, repleta
de incertezas, com muitos momentos críticos, nos quais é difícil
manter a ansiedade sob controle. (Ferreiro 1985; p.63)

Ideias como estas, que apoiaram as práticas de Weisz com as crianças de
São Domingos funcionaram como fundamentos que nortearam a consolidação de
uma didática da alfabetização. As investigações30 realizadas posteriormente entre
1992 e 2007, por Ferreiro e colaboradores, aprofundaram a discussão sobre os
processos internos das crianças na aquisição do sistema de escrita, orientando o
surgimento de novas atividades, ajustadas aos processos cognitivos.
Por fim, Weisz (1985, p.119) conclui em seu artigo:

Tive muitas dúvidas sobre o sentido de publicar este trabalho
agora, assim pelo meio. [Foram apenas 9 meses de trabalho com as
crianças]. Mas a verdade é que não foi necessária muita insistência
para eu me arriscar neste salto no escuro. Fui empurrada pelo meu
próprio sentimento de urgência. Pela necessidade de urgência, de
compartilhar o pouco que descobri. Mas, principalmente pela
possibilidade de atrair a atenção dos educadores para as ferramentas
que Emilia Ferreiro nos oferece. Com as quais, quem sabe, vamos
descobrir caminhos para escapar do círculo vicioso da reprodução do
analfabetismo.(Weisz,1985; p.119)

Os resultados dessa pesquisa propunham uma possibilidade de intervenção
pedagógica no período de alfabetização.

30

Ver Ferreiro, E. e colaboradoras. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito - seleção de textos de
pesquisa. Cortez Editora. São Paulo, 2013.
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3. A PESQUISA
3.1 Problema da Pesquisa
Quais os resultados das pesquisas de pós graduação acadêmica sobre o
Programa Ler e Escrever?

3.2 Objetivo
Identificar e analisar os resultados das produções científicas sobre o
Programa Ler e Escrever defendidas entre 2010 e 2016, em dissertações e teses
constantes no Portal da CAPES.

3.2.1 Objetivos específicos


Quantificar teses e dissertações que têm como tema de pesquisa o Programa

Ler e Escrever


Identificar áreas de conhecimento e concentração



Identificar e analisar o referencial teórico e os métodos de pesquisa que

deram suporte à investigação.

3.3 Justificativa
A melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos da rede pública
estadual paulista, identificada e apontada pelo SARESP, na vigência das ações
articuladas implementadas pelo Programa Ler e Escrever, suscitou questões tanto
metodológicas quanto a respeito das práticas e dos materiais didáticos utilizados
pelos professores alfabetizadores. Estes questionamentos levaram ao interesse
pelas evidências levantadas pela área acadêmica com relação à política pública de
ensino que possibilitou os resultados de melhoria alcançados.
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3.4 Procedimentos Metodológicos
3.4.1 Tipo de Estudo

Esta pesquisa adotou a revisão integrativa pois esta permite a análise de
estudos de forma sistemática e ampla ao utilizar um método de investigação de
pesquisa bibliográfica, utilizando uma Prática Baseada em Evidências.
Existem basicamente três métodos de revisão: a meta-análise, a revisão
sistemática e a revisão integrativa (Souza, Silva, Carvalho, 2010).
Na meta-análise, combinam-se as evidências de múltiplos estudos primários
com a aplicação de métodos estatísticos. A finalidade é aumentar a validade dos
resultados encontrados. A síntese dos estudos é organizada de tal forma que cada
estudo seja sintetizado, codificado e inserido em um banco de dados.
A revisão sistemática, por outro lado, envolve substancialmente estudos
experimentais, frequentemente ensaios clínicos randomizados que,

de acordo

com Souza, Silva, Carvalho ( 2010), exigem uma síntese rigorosa de todas as
pesquisas relacionadas a uma questão específica.
A revisão integrativa, por sua vez, é um método mais amplo que viabiliza a
busca,

a

avaliação

critica

e

a

síntese de

evidências

sobre

o

tema

pesquisado. Roman e Friedlander (1998) conceituam revisão integrativa de
pesquisas como
[...]um método que tem a finalidade de sintetizar resultados obtidos em
pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e
ordenada, com o objetivo de contribuir para o conhecimento desse tema ou
questão (p.109)

Esse método teve sua origem na área de ciências da saúde. Há 20 anos
grande parte das orientações na área da saúde são divulgadas pelo Cochrane UK31,
que é um centro de referência em revisão de pesquisa por evidência, que conta com
pesquisadores do mundo todo.

31

http://www.cochrane.org/

61

No âmbito da educação, a revisão integrativa surgiu no final do anos 2000,
(Fernandes e Galvão, 2013), na Campbell Collaboration, baseada nas pesquisas
produzidas pela Cochrane Centre UK32, fundamentalmente em função das
demandas de seus pesquisadores na procura de evidências que pudessem auxiliar
as

intervenções

sociais,

como

já

ocorria na

área

da

saúde

(Vosgerau e Romanowski, 2014).
Na área educacional a revisão integrativa permite uma análise interpretativa
das evidências, dado que os instrumentos de coleta e sujeitos participantes são
frequentemente variados, o que dificulta consideravelmente a organização dos
resultados. Desse modo, os resultados qualitativos podem ser agrupados ou
reagrupados segundo critérios de semelhança, de forma que permitam responder à
questão central da pesquisa.
Esse método de pesquisa objetiva traçar uma análise sobre o conhecimento
já construído sobre um determinado tema. A revisão integrativa possibilita a síntese
de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos,
pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores. É a mais ampla
abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos
experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno
analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de
incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e
evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular (Souza,
Silvia e Carvalho, 2010) .

3.4.1.1 Etapas da Revisão Integrativa da Literatura

De acordo com Mendes, Silveira e Galvão ( 2008) a revisão integrativa pode
ser organizada em seis etapas.

32

No Brasil o Centro Cochrane está vinculado à Pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica da Escola
Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP)
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1. Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou
questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa

O tema deve ser definido de forma clara e especifica, com bastante
objetividade, pois isso induz todo o processo de análise. Quando a pesquisa é bem
delimitada as palavras-chave serão identificadas com maior facilidade . No caso
desta pesquisa descobrimos que a expressão completa Programa Ler e Escrever
precisava ser escrito no campo da busca, pois somente "Ler e Escrever" era muito
amplo e genérico.

2. Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e
exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura

Omitir o procedimento de amostragem pode ameaçar a validade da revisão. O
procedimento de inclusão e exclusão precisa ser orientado com rigor e
transparência dado que, de acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008, p.762), a
confiabilidade das conclusões finais dependem da representatividade da amostra.
Os autores acrescentam ainda que :

O ideal seria a inclusão de todos os artigos encontrados, ou até mesmo a
aplicação de uma seleção aleatória. Quando isto não é possível, o revisor
deve deixar claro quais são os critérios de inclusão e exclusão adotados
para a elaboração da revisão. A avaliação da adequação da metodologia
dos estudos não deve ser utilizada como critério de inclusão, pois este
critério seria um problema caso o revisor considerasse quase todos os
estudos selecionados com metodologia inadequada e excluí-los. A melhor
estratégia seria incluir todos os estudos e pesquisar padrões de possíveis
influências metodológicas nos resultados.16 É importante que todas as
decisões tomadas frente aos critérios de inclusão e exclusão dos estudos
sejam documentadas e justificadas na descrição da metodologia da
revisão. ( Mendes, Silveira e Galvão; 2008, p.762)

Na presente

pesquisa, o critério de exclusão utilizado foi o da

indisponibilidade do texto. O que não ocorreu. O critério de inclusão foi a
presença de "Ler e Escrever" no título do trabalho, que denota ser o referido
Programa o tema central da pesquisa.
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3. Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos
selecionados/ categorização dos estudos

A finalidade desta etapa é organizar e sumarizar as informações de
maneira sucinta, gerando um banco de dados de fácil acesso e manuseio. Essa
amostra

pode

abarcar/envolver

os

sujeitos,

os

objetivos,

o método aplicado/utilizado, resultados e as principais conclusões de cada
pesquisa.

4. Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa

Os estudos selecionados devem ser analisados de forma minuciosa e crítica
buscando explicações para os estudos que

obtiveram resultados diferentes ou

conflitantes entre si. O revisor dispõe de diferentes abordagens, desde a análise
estatística à listagem de fatores que mostram um dado efeito, a partir da delimitação
da pesquisa. É fundamental avaliar os resultados de maneira imparcial em cada
estudo, considerando a variedade de resultados encontrados.
Nesta pesquisa, os estudos foram analisados de acordo com os seguintes
critérios:

1. Coerência entre os objetivos e a escolha metodológica.
2. Compatibilidade entre método, instrumentos e procedimentos de produção
de informação. Isso permite analisar a coerência entre o instrumento de
coleta, resultados e análise.
3. Aspectos bibliográficos: autores que dialogam com a concepção de ensino
e aprendizagem do Programa e a articulação com os sujeitos e objeto da
pesquisa. Este critério visa identificar se foi possível ao pesquisador fazer
uma aproximação teórico-conceitual, ainda que não concorde com ela,
para que possa sustentar a análise de forma critica e consistente.
4. Analisar se ultrapassa a mera constatação e propõe alternativas baseadas
em evidências e/ou experiência profissional, no caso no pesquisador
atuar na rede estadual de ensino. Desta forma, pode-se verificar a
relevância da pesquisa, considerando que a crítica se coloca à serviço de
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identificar as brechas possíveis para a transformação da realidade
objetiva.

5. Quinta etapa: interpretação dos resultados

É nesta etapa que os resultados da análise são comparados com os
conhecimentos teóricos, devendo-se identificar as conclusões e implicações
decorrentes da revisão integrativa. Se identificadas lacunas, o revisor tem espaço
para sugerir pesquisas futuras.

6. Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento

Nesta etapa, se produz o documento que deve considerar a descrição das
etapas realizadas, bem como os principais resultados das análises dos artigos
selecionados. Esta etapa representa a síntese do conhecimento acumulado
sobre o tema da pesquisa.
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4. RESULTADOS

A interpretação dos resultados, referente à quinta etapa da revisão integrativa,
é realizada nesta seção. Ela é antecedida pela identificação das pesquisas incluídas
na revisão integrativa, por breve estudo quantitativo de características específicas
das 16 pesquisas, seguido de apresentação sistematizada de cada uma das
questões analisadas nas pesquisas.
Inicialmente, é apresentada a relação das dissertações e teses de mestrado e
doutorado, objeto deste estudo, no quadro a seguir. Elas encontram-se organizadas
por ordem crescente de ano de defesa.

Quadro 5 - Dissertações e Teses que abordam o Programa Ler e Escrever, entre
2010-2016, do Estado de São Paulo
Nº

1

2

3

4

5

33

Autor

CAMACHO,
Priscila Vita

ZOCCAL, Sirlei
Ivo Leite
CONSTANCIO,
Alexandra
Regina.

Ano

2010

2011

2012

M/D

33

Título

Universidade/Programa

M

Um estudo sobre o Programa
Ler e Escrever da rede pública
do estado de São Paulo

Universidade Metodista de
São Paulo
PPG: Educação

M

A relação dos professores
alfabetizadores com o saber no
contexto do programa Ler e
Escrever

Universidade Católica de
Santos
PPG: Educação

M

A padronização do trabalho
docente: crítica do Programa
Ler e Escrever

Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
PPG: Educação, História,
Política e Sociedade
Universidade Católica de
Santos
PPG: Educação

Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
PPG: Língua Portuguesa

ZANITI, Claudia
Moreno.

2012

M

O professor alfabetizador bem
sucedido: uma análise da
relação com os saberes da
prática
do Programa Ler e Escrever SEE-SP

NEGRAO, Thais
Inácio

2012

M

Programa Ler e Escrever:
análise de uma proposta oficial
para o tratamento da leitura

M - Mestrado/D - Doutorado
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6

7

OLIVEIRA,
Luciana Ribolli
de
MARIANO,
Helena Prestes
dos Reis

2012

M

2012

M

8
TAVARES,
Luana
Serra
Elias

2012

M

FACCO, Marília
Alves

2013

D

Atividade docente em uma
escola pública paulista de
ensino fundamental I: análise
da apropriação e do emprego
das propostas do Programa Ler
e Escrever em sala de aula

VESPOLI, Ana
Carolina Torres

2013

M

A consciência fonológica e o
Programa Ler e Escrever

9

10

11

SANTOS,
Tatiana Cristina
dos

2014

M

Suzana

2014

M

ALMEIDA,
13 Camila
dos
Santos

2014

M

12

ZOCCAL,
Marcia
Pinto

MACEDO,
14 Gabriela
Mendonça de

15

Várias dimensões do trabalho
de
alfabetização
para
professoras participantes dos
programas Letra e Vida e Ler e
Escrever
Alcances
e
limites
do
Programa Ler e Escrever:
um
estudo de caso na escola
estadual prof.ª Cecília de Negri.
Autoria ou reprodução? o
cotidiano
pedagógico
de
professores coordenadores no
contexto
do Programa Ler e Escrever SEE/SP

2015

M

LIBERATO,
Amanda
Franco

Maria

MP

Centro Universitário
Salesiano de São Paulo Americana
PPG: Educação
Universidade Católica de
Santos
PPG: Educação

Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
PPG: Educação:
Psicologia da Educação

Pontifícia Universidade
Católica de Campinas
PPG: Educação

"Índio, música e brincadeira":
ponto e contrapontos do
Pontifícia Universidade
material didático do Programa
Católica de Campinas
Ler e Escrever no 1º ano do
PPG: Educação
Ensino Fundamental
As atribuições do supervisor de
ensino no Programa “Ler e Centro universitário Moura
Escrever” da Secretaria da
Lacerda
Educação no Estado de São
PPG: Educação
Paulo
O processo formativo do
Programa Ler e Escrever:uma
Pontifícia Universidade
analise das redes de formação
Católica de Campinas
propostas pelo Estado de São
PPG: Educação
Paulo
A relação entre conhecimento
implícito
e
explícito
em
atividades de uso do dicionário
no Programa Ler e Escrever
Programa Ler E Escrever: a

2015

Universidade de São
Paulo
PPG: Educação

formação sob a perspectiva das
alunas pesquisadoras

Universidade de São
Paulo
PPG:Psicologia:
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano
Universidade Nove de
Julho
PPG: Gestão e Práticas
Educacionais
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Os
16

MEYER, Karin

2016

M

gêneros

textuais

na

alfabetização: uma análise da
proposta apresentada no "Ler e
Escrever"

Universidade

Estadual

Paulista
PPG: Educação Escolar

Base de dados: Banco de teses e dissertações da Capes < http://bancodeteses.capes.gov.br/bancoteses/#/>

Atendendo ao critério de inclusão, todos os trabalhos possuem no título o
Programa Ler e Escrever. Os estudos foram numerados para facilitar a análise e
discussões posteriores e serão identificados com letra "P", inicial de pesquisa,
antes do número, a saber: P1, P2....P16.
Os 16 trabalhos foram concluídos entre os anos 2010-2016. Na figura
abaixo apresenta-se a distribuição temporal .

Figura 2 - Distribuição temporal das dissertações e teses sobre Programa Ler e
Escrever, 2010-2016

Verifica-se que o ano de 2012 foi aquele em que ocorreu o maior número
de dissertações sobre o Programa Ler e Escrever na Rede Estadual de Estadual
de Ensino de São Paulo. Foram 6 em 16 trabalhos. Na sequência, temos o ano
de 2014 com 3 trabalhos em 16, e os anos 2013 e 2015 com 2 trabalhos em 16
dissertações. É provável que, se não todos, parte dos trabalhos de 2012 tenham
realizado a produção de informação no ano de 2011, ano este que o Programa já
estava sendo gradativamente reduzido. Em 2011, por exemplo, foram
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interrompidas as formações mensais com o trio gestor, grupo do qual faziam
parte supervisores de ensino, diretores e coordenadores pedagógicos.
Na próxima figura é apresentada a distribuição das pesquisas de acordo
com o tipo de Universidade, se pública ou privada.

Figura 3 - Tipo de Universidade

As universidades privadas realizaram o maior número de pesquisas sobre
Programa; no total foram 13 em 16. Na figura abaixo relacionamos as
universidades e o quantitativo de pesquisas defendidas em cada uma delas.

Figura 4 - Distribuição das teses em universidades privadas
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As Universidades Católicas foram as que mais realizaram pesquisas sobre
o Programa, coincidentemente 3 em 16 em cada uma delas. Em relação às
universidades públicas, temos a seguinte distribuição:

Figura 5 - Distribuição das teses em universidades públicas

Deve-se considerar que, apesar da ocorrência de apenas três pesquisas
realizadas em universidades públicas, sendo que a UNESP aparece com apenas um
trabalho, esta foi a que mais pesquisou dentre as universidades públicas. As
pesquisas foram excluídas em virtude de terem sido realizadas em escolas
municipais; portanto excluídas nesta pesquisa.
Fundamental mencionar que o Programa de Pós-graduação em Educação da
Faculdade de Ciências e Tecnologia em Presidente Prudente possui um grupo de
pesquisa chamado Ciranda do saber linguagens literárias e educacionais,
coordenado pela Dra. Ana Maria Martins da Costa Santos, do qual participam
mestres em Educação, alunos egressos do Programa, doutorandos, professores,
coordenadores e supervisores da Rede Estadual e Municipal da região. Em 2013,
publicou-se o livro Programa de Formação de Professores Ler e Escrever - avanços
e desafios do trabalho docente no processo de alfabetização e letramento, resultado
da pesquisa levada a cabo pelo grupo.
Quanto ao grau do trabalho acadêmico apresenta-se a seguinte
distribuição:
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Figura 6 - Distribuição do grau dos trabalhos acadêmicos

Em relação às áreas de concentração das pesquisas, verificam-se que
essas distribuem-se em sete áreas, com significativa concentração.

Figura 7 - Áreas de concentração

A Educação é a área de concentração com o maior número de pesquisas,
13 em 16 no total.
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Por sua vez, ao se analisar as linhas de pesquisa é possível inferir que
elas permitem uma gama de possibilidades investigativas que podem abranger
diversos conteúdos relacionados: da formação inicial e continuada às políticas
públicas, os processos de ensino e aprendizagem, currículo e didática.
Apresenta-se a seguir as universidades, segmentadas em públicas e
privadas e suas correspondentes linhas de pesquisa, observando que há de 1 a 3
linhas por Universidade.

Quadro 6 - Linhas de pesquisa
Linhas de Pesquisa

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"

Teorias Pedagógicas, Trabalho
Educativo e Sociedade
Desenvolvimento e Aprendizagem

Universidade de São Paulo

Didática, Teorias de Ensino e
Práticas Escolares

Públicas

Universidade

Centro Universitário Salesiano de São Paulo Americana
Centro Universitário Moura Lacerda

Privadas

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Análise
histórica
da
práxis
educativa
nas
experiências
sociocomunitárias e institucionais
Currículo, Cultura e práticas
Escolares
Centro de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas
Docência: Saberes e Práticas
Processos
Psicossociais
na
Formação
e
no
Exercício
Profissional de Educadores

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Leitura, Escrita e Ensino de Língua
Portuguesa

Universidade Católica de Santos

Escola e Cultura: Perspectivas das
Ciências Sociais
Formação e Profissionalização
Docente
Política e Gestão Educacional

Universidade Metodista de São Paulo

Universidade Nove de Julho

Linha
de
pesquisa
e
de
intervenção
metodologias
da
aprendizagem e práticas de ensino
(LIMAPE)

A esta breve caracterização dos aspectos mais gerais e quantitativos,
segue-se a análise qualitativa dos dados nos seus aspectos interpretativos e de
compreensão.
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A proposta é a de cotejar-se os conteúdos das pesquisas, propondo
diferentes níveis de análise, estabelecendo as relações metodológicas entre
esses componentes. Como critério adotado, nesta fase da análise, serão
confrontados os objetivos com os diferentes elementos da pesquisa. Partiu-se do
pressuposto de que todas as etapas das pesquisas buscam respostas ao
problema proposto. Consequentemente, a seleção das fontes de informação,
assim como dos procedimentos de produção de dados, não podem perder sua
relação com o problema de pesquisa.
Com relação às fontes de informação, todas as pesquisas são de
abordagem qualitativa e a maioria fez uso do relato verbal direto ou indireto como
fonte de informação.

Figura 8 - Tipo de pesquisa: fontes de informação

Observa-se que a maioria das pesquisas, 11 em 16, utilizou o relato verbal
direto e indireto (escrito) como fonte de informação. Das pesquisas em estudo, 5 em
16 são de tipo documental. Sendo que as pesquisas P10, P14 e P16, 3 em 16,
utilizaram exclusivamente como fonte primária de informação

o material do

Programa Ler e Escrever. Mais adiante detalharemos as características das fontes
de informação.
Dando continuidade, iniciaremos a análise dos dados. Antes, porém, é
importante mencionar que o tratamento dado às informações foi organizado de
maneira a dar visibilidade aos conteúdos das investigações selecionadas para este
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estudo, visando oferecer uma panorama geral a partir do cruzamento de dados,
principalmente dos procedimentos metodológicos.
Apresenta-se no quadro a seguir os objetivos e os sujeitos da pesquisa.

Quadro 7 - Objetivos e sujeitos da pesquisa
Nº
pesquisa
P1
P2

P3

Objetivos

34

(resumidos)

Apontar "possíveis benefícios e principais
problemas do Programa"
Analisar "as concepções e práticas de
professores alfabetizadores participantes
do Programa"
"Verificar [...] se os professores utilizam o
material do Programa"

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10
P11

P12

34

Compreender "as relações que os
professores estabelecem com os saberes
instituídos por essa Política Pública"
Investigar "como a leitura é tratada no
Programa Ler e Escrever"
"Analisar
como
as
professoras
alfabetizadoras da rede pública estadual
paulista lidam com o modo de alfabetizar
proposto pelo programa"
Verificar, analisar e avaliar as contribuições
do Programa Ler e Escrever no processo
ensino-aprendizagem, dos alunos segundo
ano, da escola estadual E. E Profª. Cecília
de Negri"
"Investigar o quanto o Programa investe na
construção da autonomia
Do PC como formador de professores"
Investigar "como se dá a apropriação das
diretrizes por uma professora do 1º ano"
Identificar "como a consciência fonológica é
tratada
nas atividades propostas pelo
material didático"
Investigar "como a proposta contida no
material didático do Programa Ler e
Escrever (PLE) foi vivenciada pelos alunos
e pela professora de uma sala de 1º ano do
Ensino Fundamental em uma Escola
Estadual da Região Metropolitana de
Campinas"
"Analisar as atribuições do supervisor de
ensino na implantação do Programa"

Sujeitos
8 professores
3 coordenadores
4 professores do 2º ano
(não se aplica; pesquisa
documental)
3 professoras do Projeto
Intensivo de Ciclo (PIC)
Professores

10 professoras

4 professoras do 2º ano

75 PC
3 PC selecionadas de acordo
com perfil
1 professora do 1º ano
(não se aplica; pesquisa
documental)

1 professora de 1º ano e 25
alunos

(não se aplica;
pesquisa documental)

Os verbos dos objetivos, quando necessário, foram escritos no seu modo infinitivo para dar uniformidade
textual.
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P13

P14

P15

P16

Investigar "o processo de formação
proposto pelo Programa LE do estado de
São Paulo, com foco na figura do professor
coordenador como formador"
"Analisar a relação entre conhecimento
implícito e explícito em quatro atividades do
material abordam o uso do dicionário"
"Analisar a formação sob a perspectiva das
alunas pesquisadoras de três IES parceira
do Ler e Escrever/Bolsa Alfabetização"
"Estudar os "gêneros discursivos na
alfabetização, por meio da análise de parte
do material do programa"

5 Professores e 1 PC

(não se aplica; pesquisa
documental)
6 alunas do curso de pedagogia
de 3 instituições privadas: duas
faculdades e 1 universidade
(não se aplica; pesquisa
documental)

Constata-se que as pesquisas apresentam diferentes objetivos, o que

é

bastante significativo, pois permite investigar o Programa Ler e Escrever sob
diferentes aspectos. São investigações que têm como objetivo compreender a
atuação, no Programa Ler e Escrever, na perspectiva de diferentes atores:
professores, coordenadores, professor coordenador (PC), alunos pesquisadores
e alunos da rede. Há algumas pesquisas que têm como foco o material didático
e seus conteúdos. Finalmente, percebe-se que os alunos da rede praticamente
não têm sido sujeitos das pesquisas. Apenas a P11 têm alunos como sujeitos.
Das pesquisas selecionadas, 7 em 16 têm professores como sujeitos da
pesquisa, 2 em 16 pesquisas têm o professor, também com o coordenador
pedagógico, apenas 1 em 16 com o coordenador e mais uma pesquisa tendo
alunas pesquisadoras como sujeito da pesquisa, 1 em 16.
A distribuição desses quantitativos é apresentada na figura a seguir:

Figura 9 - Caracterização dos sujeitos das pesquisas
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Percebe-se a ausência de investigações que contemplem diretores, equipe
técnico-pedagógica dos anos iniciais da SEESP e da DE, além de formadoras
externas como fonte de informação. A inclusão desses novos sujeitos em futuras
investigações pode ser apontada como uma sugestão, favorecendo a
compreensão da complexidade da estrutura e do funcionamento do programa.
No quesito relação de coerência entre o objetivo e o sujeito da pesquisa
chamou-nos atenção as pesquisas P7 e P16.

Quadro 8 - Objetivos e sujeitos de pesquisas selecionadas
Nº

Objetivos (resumido)

Sujeito

pesquisa
"Verificar, analisar e avaliar as
contribuições
do
Programa Ler e Escrever no
processo
ensino-aprendizagem, dos alunos do
segundo ano, da escola estadual E. E
Profª. Cecília de Negri."

P7

P16

Estudar os "gêneros discursivos na
alfabetização, por meio da análise
de parte do material do programa."

4 professoras do 2º ano

(não se aplica; pesquisa
documental)

Em relação à pesquisa P7, no intuito de "Verificar, analisar e avaliar as
contribuições do Programa Ler e Escrever no processo ensino-aprendizagem, dos
alunos", é necessário avaliar o processo da interação do professor e dos alunos.
Nesse sentido, não seria nem o aluno e nem a professora o objeto de
observação, isoladamente, e sim a interação deles. Portanto, a observação
dessa interação deveria ocorrer na sala de aula, dentro do contexto da atividade
dos sujeitos.
Em relação à pesquisa P16, analisar parte do material pode produzir
dados parciais. Se se pretende estudar como a questão de gênero discursivo é
tratada no material é recomendável analisá-lo por inteiro, principalmente se o
material em questão for do 1º ao 3º ano, em vez de conteúdos de alfabetização
inicial, cujo enfoque é mais voltado para aprender a ler e escrever. Já os projetos
didáticos tratam especificamente da aprendizagem da linguagem escrita, por
meio da leitura e produção de texto. Neste caso, os projetos didáticos são os
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mais indicados para estudar-se o conteúdo proposto como objeto da pesquisa
P16.

Quadro 9 - Objetivos e método
Nº
pesquisa

Objetivos (resumidos)

Método

Apontar "possíveis benefícios e principais
problemas do Programa"

Pares de categorias dialéticas do
referencial
teórico-metodológico
construído por Alves (2000):
a. Instituinte/Instituído
b. Relação teoria/prática
c. Ruptura/Continuidade
d.Tempo/espaço de construção
e. Rejeição/sedução

P1

P2

P3
P4

P5

P6

P7

Analisar "as concepções e práticas de
professores
alfabetizadores
participantes do Programa"
"Verificar [...] se o professores utilizam ao
material do Programa"
Compreender "as relações que os
professores
estabelecem
com
os
saberes instituídos por essa Política
Pública"
Investigar "como a leitura é tratada no
Programa Ler e Escrever"
"Analisar
como
as
professoras
alfabetizadoras da rede pública estadual
paulista lidam com o modo de alfabetizar
proposto pelo programa"
"Verificar,
analisar
e
avaliar
as
contribuições
do
Programa Ler e Escrever no
processo
ensino-aprendizagem,
dos
alunos
segundo ano, da escola estadual E. E
Profª. Cecília de Negri"

Método (auto)biográfico

Não foi identificado
Método autobiográfico na coleta de
informação.
Núcleos de significação como
metodologia de análise.
Bibliográfico,
documental
e
observação sistemática.

Não foi identificado

Não foi identificado

Análise de conteúdo (Bardin)
P8

P9

P10

P11

"Investigar o quanto o Programa investe
na construção da autonomia
do PC como formador de professores"

Investigar "como se dá a apropriação de
das diretrizes por uma professora do 1º
ano"
Identificar "como
a consciência
fonológica é tratada
nas atividades
propostas pelo material didático"
Investigar "como a proposta contida no
material didático do Programa Ler e
Escrever (PLE) foi vivenciada pelos
alunos e pela professora de uma sala de

Tecnologias propostas por
Ball
(forma de mercado, gerencialismo
e
performatividade)
como
categorias de análise.
Psicologia sócio-histórica e Clínica
da atividade

Documental

Não foi identificado
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P12

P13

P14

P15

P16

1º ano do Ensino Fundamental em uma
Escola Estadual da Região Metropolitana
de Campinas"
"Analisar as atribuições do supervisor de
ensino na implantação do Programa"
Investigar "o processo de formação
proposto pelo Programa LE do estado de
São Paulo, com foco na figura do
professor coordenador como formador"
Analisar a relação entre conhecimento
implícito e explícito em quatro atividades
do material que abordam o uso do
dicionário
Analisar a formação sob a perspectiva
das alunas pesquisadoras de três IES
parceiras do Ler e Escrever/Bolsa
Alfabetização
Estudar os "gêneros discursivos na
alfabetização, por meio da análise de
parte do material do programa"

Documental

Não foi identificado

Análise das instâncias linguísticas:
fonológica, morfológica, sintática e
ortográfica
Análise de conteúdo (Bardin )

Não foi identificado

Do conjunto de pesquisas selecionadas para este estudo, 10 em 16 apresentam
referência explícita ao método de pesquisa, incluindo métodos autobiográficos,
bibliográficos e de análise de conteúdo.

Referência ao método de pesquisa no
estudo

Sem
referência Com
6
referência
10

Figura 10 - Referência ao método de pesquisa no estudo

Sabemos que a escolha do método de pesquisa não pode ser feita
desarticuladamente do problema (de pesquisa). André (2001) enfatiza que eram
visíveis os problemas de método nas pesquisas de pós-graduação. Gatti (1999,
p.72) expõe que o método é uma forma de construir conhecimento, oferecendo
suporte às hipóteses de trabalho e as condições para investigá-las.
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O método nasce do embate de ideias, perspectivas e teorias, com a prática.
Ele não é somente um conjunto de regras que ditam um caminho. É
também um conjunto de crenças, valores e atitudes. Há que se considerar o
aspecto interiorizado do método, seu lado intersubjetivo, e, até em parte
personalizado pelas mediações do investigador. Ou seja, o método, para
além da lógica, é vivência do próprio pesquisador com o pesquisado. Não é
externo, independente de quem lhe dá existência no ato de praticá-lo. No
exercício da pesquisa certas orientações e regras existem e são úteis e
necessárias como referentes de validação e plausibilidade das análises.
Mas se não forem apropriadas e integradas pelo pesquisador em suas
formas de pensar e agir, num certo conjunto lógico-vivencial, num estado de
espírito que leva a um certo tipo de olhar, de perspectiva ante os eventos,
estas orientações e regras se tornam estéreis, porque mecânicas: levam tão
somente à repetição, à imitação e não à apreensão criativa e consistente do
entrelaçamento de fatos e dados em seus significados. Isto só é possível
pela apropriação transformadora, personalizada, das regras, formas de
trabalho e orientações já formalizadas. Ou seja, o método de trabalho
precisa ser vivenciado em toda a sua extensão, pela experiência
continuada, pelas trocas, pelos tropeços, pelas críticas, pela sua integração
mediada pelo próprio modo de ser do pesquisador enquanto pessoa.(Gatti,
1999; p.72)

Na compreensão de Gatti (1999), método é exercício, é práxis e reflexão
sistemática. O método de pesquisa, portanto, precisa ser apropriado e vivenciado
pelo pesquisador, de forma a garantir os critérios de plausibilidade, credibilidade
e, quando possível, a transferência, sendo estes critérios importantes de
legitimação das pesquisas de caráter qualitativo. Mais do que isso, a escolha de
um tema e de um problema de pesquisa implica escolha metodológica. A não
explicitação do método ou pelo menos dos procedimentos metodológicos põe em
questão a qualidade da pesquisa.

Figura 11 - Procedimentos utilizados na produção de informação
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Dos estudos, 8 em 16 privilegiaram a análise de documentos como
ferramenta metodológica de obtenção de informação. A entrevista, 7 em 16, foi a
segunda modalidade mais utilizada; na sequência temos a observação, 6 em 16
das pesquisas. O questionário foi empregado em 4 das 16 e o grupo focal teve
apenas uma ocorrência. É importante observar que algumas pesquisas utilizaram
mais de um procedimento, 7 em 16 (P2, P5, P6, P7, P8, P11, P13).
Na figura abaixo são apresentados os tipos de observação realizadas
tendo em vista a produção dos dados.

Figura 12 – Tipos de observação como procedimento de produção de dados

A observação submete o pesquisador ao contato com a realidade. Para
Lakatos e Marconi (2003, p.190), a observação auxilia o pesquisador a identificar e
obter as informações sobre procedimentos e comportamentos dos quais os sujeitos
da pesquisa não têm consciência. As pesquisas P5 e P7 utilizaram a observação
assistemática ou não estruturada, que consiste em coletar e registrar os fatos da
realidade a partir de uma experiência casual, sem que se tenha estabelecido
previamente quais aspectos relevantes da realidade se quer observar.
Na observação sistemática ou estruturada ( P13, P2, P4 e P11) o pesquisador
tem objetivos bem definidos do que pretende observar. Nessa técnica, podem ser
utilizados vários instrumentos tais como: quadros, anotações, filmadoras etc.
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Figura 13 - Documentos utilizados na produção de informação

A análise documental utilizada como procedimento de pesquisa centrou-se
na legislação concernente ao Programa e no material didático em 3 das 16
pesquisas. Os registros realizados pelo professor seguem-se como documentosfonte mais utilizados em 2 das 16 pesquisas.

4.1 Sistematização dos Resultados das Pesquisas

Os resultados alcançados em cada uma das pesquisas analisadas são
sistematizados a seguir.
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Quadro 10 - Professor: relação com o saber
Nº

Resultados

Pesquisa
Coordenadores

Professores

"A meta de alfabetização de todos
os alunos até 2010"
"Material excelente, baseado em
teoria conceituada e respeitada"
"Reuniões
de
capacitação
maravilhosas,
consegue
ver
resultado nas salas de aula de 1ª
série"

P1

"Nos dois anos de aplicação veem
resultados positivos. O programa é
bom. A teoria que o embasa é nova
e tem que continuar"
"Resistência de alguns professores
que
passaram
por
outras
experiências
que
foram
interrompidas que deixaram de lado
a valorização profissional"
"O programa é de grande valia mas
seria ótimo se tivesse mais material
de apoio"

"Tempo insuficiente ou mal utilizado para a
formação"
"Atuação dos coordenadores inadequada"
"Nem sempre o HTPC é utilizado para a
formação"
"Necessidade de aumentar formação e
intervenções dos professores
coordenadores"

"Desenvolvimento dos alunos principalmente
na leitura"
"Ao final do ano estão todos os alunos lendo
e escrevendo"
"Os alunos gostam do material, bonito e de
qualidade, eles percebem isso"
"As atividades são criativas e tornam os
alunos leitores e escritores"

"Falta interesse
do professor
colocar a proposta em ação, muitos
continuam com práticas tradicionais"
"Os alunos estão com mais gosto de
fazer as atividades, por isso o
número de alfabéticos está
aumentando"
PCs realizam a formação de maneira repetitiva e tradicional.
Tendência de um profissional responsabilizar o outro.
Maior parte dos depoentes a favor do Ler e Escrever.
Reconhecimento do Ler e Escrever como indispensável para o exercício da
cidadania crítica é considerado um meio para o desenvolvimento social.

Quadro 11 - Relação dos professores com o saber
Nº
Pesquisa

Resultados

"Foi possível correlacionar as práticas na sala de aula com a história de vida do
sujeito"
"Há uma relação contraditória e ambígua dos professores com os conhecimentos do
Programa, que se expressam em atitudes de submissão e resistência na tentativa de
afirmar uma identidade própria de seu fazer profissional, identidade essa latente na

82

história de vida de cada um"
"O que inferia-se como equívoco, resistência, falta de entendimento da proposta
manifestou-se no relato como forma de ensino e aprendizagem necessárias naquele
momento, apoiadas nas suas vivências como estudantes"
P2

"Programa é um grande estimulador para aqueles que tiveram pais que facilitaram a
aprendizagem e o hábito de leitura "
"Necessidade de propiciar aos professores: tematização da prática; momentos de
reflexão correlacionando como foram alfabetizados e como alfabetizam"
"Formação interfere menos na prática do que dos que as experiências vividas na
trajetória de vida"
"[...] os processos de formação de educadores, da maneira que ocorrem em
programas prescritos, como no caso desse estudo, interfere de forma nem sempre
producente na construção da autonomia do professor. No cruzamento dos dados
coletados, percebeu-se que os mesmos professores, em alguns momentos,
submetem-se; em outros, resistem; em outros, hesitam ou tentam reproduzir a
proposta do Programa Ler e Escrever sem ter consciência para a justificativa desse
procedimento"

Quadro 12 - Padronização do trabalho docente
"o uso do material didático do Programa Ler e Escrever para o planejamento das aulas não
é quantitativamente superior às atividades planejadas que utilizam outros materiais
didáticos, revelando que há uma possível resistência crítica do professor ao material que
lhe é imposto"
"Parte do "pressuposto teórico de que a obrigatoriedade do uso de materiais didáticos específicos,
rigidamente organizados e padronizados sob a forma de rotina, para o planejamento das aulas
favorece a homogeneização, impossibilitando a reflexão do professor sobre o seu próprio trabalho e
forçando-o, assim, a submeter-se ao aparato tecnológico que impõem a padronização"
"Professores recorrem ao uso do material do LE de modo distinto"

P3

"A coleta de dados de algumas rotinas mostrou que os professores não utilizam o material do LE, em
virtude das datas comemorativas"
"O sistema obriga os professores a utilizar o material do LE que tem "atividades prontas, com a
indicação do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos a serem atingidos e encaminhamentos a serem
seguidos"
"Planejamento reduzido à rotina, simplificado sem registro detalhado, pois encontra-se pronto no
material"
"Favorece o trabalho alienado. Professores meros executores"
"Professores utilizam outros materiais no planejamento: livros didáticos do PNLD, gibis, livros de
literatura e atividades xerocopiadas"
"Sugestão próximas pesquisas:se os professores ao ministrarem as aulas seguem as instruções
contidas no material, se não o fizerem "revela resistência, mesmo que inconsciente, contra o controle
do sistema"
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Quadro 13 - O professor alfabetizador bem-sucedido
Nº
Pesquisa

Resultados: professor
"[..] os fatores que acontecem na história de vidas das professoras determinam, de
maneira mais efetiva que a formação acadêmica, a postura perante os alunos e aos
saberes da profissão"

P4

"[...] mesmo com os HTPC os professores mencionaram dificuldades para trocar
experiências"
"[...] coordenadoras, não são preparadas para dar suporte ao professor."
"Apesar o programa LE visar homogeneizar as práticas a partir dos materiais e
orientações padronizadas, cada professor em diferentes contextos, com alunos
distintos imprime ás suas práticas a suas singularidades, carregada de vivências e
experiências da sua trajetória pessoal"
"Atividades prescritas poderão ocorrer de formas distintas, pois os sujeitos (alunos e
professores) são singulares"
"Programa faz com que o professor se torne um executor de procedimentos"
"Material pensado para um aluno hipotético"
"Preocupação das professoras com a política de resultados do programa"
"O que contribui efetivamente para a formação do professor são os aspectos
relacionados a sua história de vida e a experiência vivenciada por cada sujeito em
sua infância"
"Necessidade de considerar as singularidades na formação"

Quadro 14 - Análise do tratamento da leitura
Nº
Pesquisa

Resultados: professor
Pontos positivos:

P5

"Tornar exequível o conhecimento teórico, subjacente ao Programa configurando a
sua singularidade"
"Oferecer formação continuada sólida utilizando homologia de processos"
"Estratégias de acompanhamento em todas as esferas"
"Material de apoio"
"Consultoria no campo pedagógico e da linguística"
"Dificuldades iniciais do uso do material são gradativamente superadas quando
professores realizam e observam a os impactos positivos na aprendizagem dos
alunos
Pontos negativos:
"Falta de estratégia para modificar a cultura reinante na rede que rejeita a ideia de
uma base curricular comum"
"Dificuldade de chegar aos docentes os conteúdos da formação continuada"
"Superestimação do papel do coordenador desconsiderando as condições de
trabalho"
"Inexistência de normas legais para definir o perfil do profissional adequado para
atuar na coordenação"
"Professores reivindicam mais espaços de formação, mas contraditoriamente
apresentam obstáculos para participar"
"Professores não tem contato com formadores da equipe central, só professor
coordenador"
Avanços dos alunos seria mais rápido se a formação dos professores ficasse a
cargo da equipe central"
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Quadro 15 - Várias dimensões do trabalho do professor
Nº
Pesquisa

P6

Resultados: professores
"[...] ainda que essas professoras tenham tido a mesma formação continuada,
recebido as mesmas orientações e os mesmos materiais didáticos, cada qual
apropriou-se de forma particular e única dos conceitos e concepções ali
veiculados, ressignificando um saber já existente"
"Contradições do Programa:
política de cobrança de resultados atrelada à
bonificação a partir dos resultados do IDESP; contradição gerada pela aquisição de
diversos materiais didáticos entre eles o Guia do Programa Ler e Escrever e o
PNLD[...] que induz um trabalho em seus conteúdos, os quais muitas vezes
organizam a alfabetização em aportes contrários"

"Material muito bom, muito bom mesmo, só que o professor tem que estar sempre
estudado porque o trabalho com o aluno é muito lado a lado, de você estar junto com
o aluno auxiliando. Se você entender como funciona tudo isso dá resultado, mas
exige o estudo do professor"
"Formação no HTPC deveria ter mais atividades práticas, troca de conhecimento e
experiências"
"O Programa é adequado, enriquece e alimenta, mas não esta de acordo com as
condições de aprender dos alunos. [...] recebem alunos condições diversas para
aprender"

Quadro 16- Alcances e limites do Ler e Escrever
Resultados: professor
"[...] precisamos dentro do ciclo que trabalhamos aproveitar as oportunidades que as
políticas publicam fornecem, e ir em busca de aprimorar nosso conhecimento e
refletir na pratica de alfabetizar nossos alunos com objetivo de abrir caminhos no uso
de suas funções sociais., e também construir autonomia social"
P7
"necessidade também na formação de professores, leitores e escritores, para
também serem nas referências em orientar os usos e funções da leitura e da escrita"
"O desenvolvimento na competência da leitura e escrita, não encerra quando o aluno
se torna alfabético, prolonga por toda a sua vivencia o letramento, quanto mais
acesso a cultura escrita, maior a possibilidade de construção de conhecimento da
língua"
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Quadro 17- Autonomia ou reprodução?
Resultados
"a investigação mostra que o contraponto que se buscava entre reprodução X
autoria precisa ser relativizado, já que não é possível polarizar essa realidade, bem
como evidencia-se a utopia de pensar em uma autonomia absoluta ou em uma
reprodução total"
"Contradições entre pressupostos teóricos (construtivismo) e pressupostos políticos
(Lógica neo liberal ou terceira via)"
"São discursos que não convergem mais tem a ideia da inclusão, progresso,
desenvolvimento, democracia, igualdade e qualidade de vida."
"Lógica mercadológica da educação requer que os sujeitos se auto regulem"

P8

"Responsabilização (accountabilitty, Ball) X irresponsabilização relativa dos
docentes (Gimeno Sacristán: "quase todos os processos pedagógicos não deixam
de ser reprodutores e veículos de outras determinações da prática )"
"As pedagogias construtivistas são tendência de governos neoliberais."
"Defesa pela autonomização nos discursos oficiais. Vítimas dos discursos os PCs
acreditam que lhes foi concedido autonomia. Falta posicionamento crítico aos PCs"
"processo de didatização dos conhecimentos, escolha de estratégias, planejamento
dos encontros, a construção das pautas, a mediação dos conhecimentos, ente
outros elementos, orienta-se em função daquilo que é preconizado pela formadora
da equipe central ou pela diretoria de ensino"
"De posse de tais considerações, então, compreendemos que o contraponto que
buscávamos entre reprodução X autoria precisa ser relativizado. Passamos a nos
questionar sobre de que autoria estávamos falando ou, ainda, sobre que tipo de
autonomia esperávamos encontrar. Percebemos que não é possível polarizar essa
realidade, uma vez ser utópico pensar em autonomia absoluta ou em reprodução
total. Se entendemos que a subjetividade não faz frente às relações de poder e
opressão, mas, ao mesmo tempo, sempre há margens para uma autoria na
conjugação entre práticas institucionais, organizativas e didáticas (GIMENO
SACRISTÁN, 1999b), é ingênuo e ilusório pensar num profissional absolutamente
autônomo ou absolutamente reprodutor"
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Quadro 18 - Análise da apropriação e emprego da proposta do Programa
Nº
Pesquisa

P9

Resultados : professores
"Foi possível perceber que os sentidos que a professora atribuía à atividade docente
estavam fortemente atrelados ao prazer sentido em lecionar e à segurança que a
profissão lhe proporcionava. Contudo, encontrava dificuldades para articular a teoria
que embasava o Programa com suas práticas cotidianas. Apesar de almejar uma
prática construtivista, suas atividades ainda eram marcadas pela mescla entre ensino
tradicional e construtivista. Esses entraves estavam ligados, também, às dificuldades
encontradas pela docente nos momentos de formação continuada, em razão do
despreparo da coordenadora pedagógica. A autoconfrontação permitiu que a
professora, se observasse e discutisse sua atuação com a pesquisadora, o que
resultou num processo reflexivo sobre sua conduta, suas posturas e suas atitudes
frente aos alunos, oportunizando uma ocasião para ressignificar sua prática, rumo à
constituição de novos sentidos para sua atividade profissional"
[professora] "estabelece, portanto, uma relação instrumental com o programa,
buscando 'receitas prontas' que lhe permitem chegar ao objetivo principal: ensinar
todos os alunos"
Ao que tudo indica [...] o programa têm como pano de fundo a racionalidade técnica"
(material prescritivo e formação e monitoramento"
[...] "ao garantir o conteúdo mínimo a ser ministrado por todos os professores da rede
pública de ensino, homogeneizando seus discursos e suas práticas, cria-se uma
contradição ainda não resolvida com os próprios princípios que regem a concepção
construtivista de ensino"
"Na formação continuada é necessário conhecer as experiências prévias dos
professores, o momento em que se encontram em seu ciclo de vida profissional e os
recursos que utilizam par lidar com o cotidiano escolar"
" [...] seria interessante que os professores pudessem confiar uns nos outros [...]. [...]
Aprender com os pares e construir comunidades colaborativas de aprendizagem"

Quadro 19 - Consciência fonológica
"[...]existem indícios no material didático do Programa de um trabalho que favoreça a
fonetização da escrita e o desenvolvimento da consciência fonológica são as orientações e
as sugestões escritas para os professores nos Guias"

P10

"[...] a reflexão dos fonemas e grafemas possibilita o desenvolvimento da consciência
fonológica no nível da consciência fonêmica"
"[...] as atividades do material didático do Programa Ler e Escrever operam basicamente
na questão da sensibilidade fonêmica uma vez que não foram encontradas atividades no
nível da consciência silábica e intrassilábica"
"A análise do material do Programa Ler e Escrever evidenciou que embora exista nos
Guias uma série de sugestões e orientações aos professores que contribuem para o
desenvolvimento da consciência fonológica, este se dá de maneira superficial, podendo
comprometer a meta de alfabetizar plenamente os alunos até os oito anos de idade"
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Quadro 20 - Contos e contrapontos do material do 1º ano
Nº

Resultados

Pesquisa
Professores

Alunos

"Os resultados evidenciam as formas
como os alunos se relacionam com as
atividades de leitura e escrita no
processo
de
alfabetização
contribuindo para maior compreensão
da criança de seis anos"
"O atraso no recebimento do material
influência
o
envolvimento
do
professor com o próprio material"

P11

" mal se apropria de uma proposta e
já chega outra (Pacto pela Educação
na Idade Certa, muito parecido com
LE)
"Esta ocorrendo mera reprodução de
atividade"
"Planejar estratégias para trabalhar
com texto longos"
"Necessidade de viabilizar a formação
dos professores para promover a
compreensão da proposta"
"Gêneros próprios do universo infantil,
parlendas
explorados"

e

músicas

devem

ser

Aprenderam novas brincadeiras
Alunos destacam atividades que mais
gostaram: cruzadinha, caça-palavras, bingo
de nomes
"Cantigas
e
Pindorama"

parlendas.

A

música

Atividades de leitura para ordenação das
palavras no texto
Escrita do nome das brincadeiras
"Aprender sobre povos indígenas"
"Dificuldade de interpretação de texto"
"Difícil desenhar a música"
"Material possui muita coisa e alguns
alunos ficam atrasados"
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Quadro 21 - As atribuições do supervisor de ensino

P12

"As considerações finais demonstraram que o supervisor foi um dos responsáveis pela
implementação do Programa “Ler e Escrever”, garantindo a utilização dos materiais do
Programa pelas escolas, controlando e fiscalizando o trabalho realizado por seus
profissionais e o cumprimento das determinações proferidas pela Diretoria de Ensino, a
Secretaria da Educação e o Governo do Estado de São Paulo, sob o enfoque da
responsabilização pelos resultados. Apesar das críticas fundamentadas nos aspectos
prescritivos dos Guias de Planejamento e Orientações Didáticas e do caráter de
imposição aos profissionais por meio de controle e fiscalização, considerou-se que foi
intensificado o trabalho de leitura e intervenções diante das dificuldades de alfabetização
dos alunos"
"Os estudos e as leituras proporcionaram intensas reflexões e discussões sobre os
materiais do “Ler e Escrever”, a atuação dos professores regentes, dos professores
coordenadores, dos assistentes técnicos pedagógicos (ATPs) e até mesmo sobre as
políticas públicas que antecederam o Programa, como o “PROFA” e o “Letra e Vida”. No
entanto, intrigava-nos o fato de o papel do supervisor de ensino ser tão pouco
investigado, embora este profissional fosse oficialmente responsável pela implantação de
políticas públicas educacionais, assim como fomos surpreendidos pelo receio dos
supervisores de ensino em oferecer os termos de visita para a pesquisa"
"Portanto, há por parte das escolas o desenvolvimento de “microrregulações” que são
apontadas como sinônimo de “resistências”. Embora o supervisor de ensino tenha
cumprido seu papel do ponto de vista oficial, as “resistências” dos professores podem ser
compreendidas como estratégias para “burlar” de forma velada o currículo imposto e o
controle estabelecido sobre as escolas e o trabalho de seus profissionais, como, por
exemplo, citamos: os professores utilizam o material do “Ler e Escrever” três vezes por
semana; realizam atividades “avulsas” selecionando aquelas que julgarem mais
adequadas; apresentam as rotinas e projetos estabelecidos pelo Programa e continuam
a trabalhar a sua maneira; mesclam seu trabalho com a concepção teórica do
construtivismo"
"Ao analisarmos as legislações que regulamentaram as atribuições do supervisor de
ensino no transcorrer da história, verificamos o forte viés voltado para a fiscalização, a
vigilância e o controle que interferem sobremaneira nas ações desenvolvidas pelos
supervisores, em sua atuação com os professores e gestores, nas orientações proferidas
à equipe escolar e na ênfase dada ao trabalho pedagógico e administrativo resultante
das contradições e indefinição do papel do supervisor. Tais constatações também foram
observadas no estudo das legislações que nortearam as atribuições do supervisor de
ensino no
período da implementação do Programa “Ler e Escrever"
"Existe uma contradição entre o que preconizam os dispositivos legais e a realidade, pois
nesse contexto o supervisor atua como implementador de políticas educacionais e não
como propositor delas. O supervisor de ensino também é responsabilizado pelos
resultados das escolas e ainda é alvo do controle dos órgãos centrais, além de ter que
prestar contas de sua atuação como implementador e executor de políticas públicas,
tanto quanto os demais profissionais da educação. Portanto, é urgente e necessário que
os supervisores de ensino sejam ouvidos no processo de definição e proposição das
políticas públicas educacionais e que sua participação não fique apenas na execução e
no cumprimento das normas e legislações"
"Em conformidade com os estudos realizados, podemos constatar que o supervisor de
ensino foi o agente fundamental para a implantação do Programa “Ler e Escrever” nas
escolas, cumprindo com as atribuições e os deveres inerentes ao cargo que ocupa na
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Esse profissional exerceu a liderança
no processo de implementação do Programa “Ler e Escrever”; sua atuação, muito mais
de articulação e mediação da política pública do que de propositora dela, foi acompanhar
e orientar as escolas quanto à execução e a identificação dos aspectos a serem
aperfeiçoados ou revistos. Por exemplo, em nenhum momento verificamos o
consentimento do supervisor para que a equipe escolar utilizasse outros materiais
pedagógicos divergentes aos do Programa “Ler e Escrever”; pelo contrário, o supervisor
fez cumprir seu papel como implementador dessa política pública"
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Quadro 22 - Análise da rede de formação
Nº

Resultados

Pesquisa
Coordenadores

Professores

"Coordenador como formador,
fortalecimento e especificação de
suas funções."
Assumir a escola como locus de
formação"
"Formação se dá numa espécie de
rede de formadores."
P13

"Entraves: tempo PC recebe 8/sem
de formação e tem 1h40/sem de
formação com os professores"
"Relações
de
poder:
pelo
conhecimento e pela estabilidade
que o cargo que se ocupa"
"Conteúdo de formação tende a ser
reproduzido em todos os âmbitos"
"Engessamento
formação"

das

práticas

de

"O trabalho do PC fica num campo
de contradições e tensões entre
supervisor e diretor"
"A visão do PC sobre o seu trabalho
é carregada de importância e
valorização, ainda que não tenha
estabilidade funcional"

"Na formação, questões teóricas
ficam para 2º plano"
"As palavras utilizadas na formação,
vivenciar e passar, trazem a
concepção do modelo de formação
do Programa"

"Modelo de formação centrado nas vivências
de atividades práticas para serem aplicadas
com os alunos. As propostas vem prontas de
São Paulo em forma de prescrição ainda que
mascaradas pela forma de "sugestão"

"Transmissão de algo pronto, selecionado
como verdade para ser desenvolvida em
todos os âmbitos do Programa"
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Quadro 23 - Análise das atividades para aprender a usar o dicionário
"Constatou-se que não há menção explícita às quatro instâncias linguísticas nas
orientações e encaminhamentos didáticos quanto às atividades analisadas. A hipótese
que justifica a contribuição do presente trabalho é que se professores que orientam e
encaminham tais atividades conhecerem tal explicitação eles poderão ter mais
intencionalidade e realizar questionamentos que otimizem seu fazer pedagógico. Disso
se conclui que, ainda que na etapa da escolarização correspondente ao terceiro ano do
Ensino Fundamental os alunos não necessitem da explicitação dos conhecimentos
linguísticos desses conteúdos podem promover um ensino da língua com maior nível de
intencionalidade e, portanto, qualidade"

P14

"Em resumo, os conhecimentos que estão atrás das ações propostas nessa etapa
dizem respeito a aspectos ortográficos, morfológicos e fonológicos da língua. Ainda que
o objetivo da atividade seja prático, isto é, saber encontrar uma palavra no dicionário,
entendendo sua organização, conhecimentos linguísticos são a base de reflexão que
favorecem esse tipo de aprendizagem. Saber isso é, portanto, muito relevante para o
papel mediador do professor"
"Em resumo, analisar a organização alfabética de um objeto em si mesmo, por exemplo
o dicionário, é diferente de compará-lo coma de um outro, por exemplo, uma lista ou
agenda de telefone, ainda que os mesmos critérios sejam considerados. Ou seja, uma
coisa é observar a ordem alfabética para encontrar palavras no dicionário, outra é fazer
o mesmo para encontrar o endereço de uma pessoa em uma agenda. A forma é a
mesma, mas os conteúdos são diferentes. O que se ganha nessa análise comparativa,
é um maior nível de explicitação do que caracteriza esse gênero textual, uma habilidade
a ser desenvolvida a nível meta textual"
"Reunir crianças em quarteto ou discutir com a classe toda possibilita, de fato, uma
troca interpessoal, que favorece a discussão e a socialização das descobertas, ou seja,
que promove a construção do conhecimento do tipo explícito. Considerando-se a
importância de atividades interativas sugerimos o jogo Para Frente Para Trás como
atividade complementar. O jogo foi elaborado pela autora deste trabalho e tem o
mesmo objetivo da quarta etapa da Atividade 25, que os alunos desenvolvam a
competência de realizar as buscas rápidas e eficazes no dicionário. Este serve de
exemplo também para o potencial que o material dispõe, mediante seus objetivos,
oferece para a elaboração de novas atividades pelo professor"
"Ainda que os alunos que hoje cursam o Ensino Fundamental provavelmente não
usaram dicionários impressos em suas vidas pessoais e profissionais, conhecimentos
provenientes de atividades escolares que usam essa material são relevantes e devem
permanecer no currículo escolar. Esta ideia é justificada pela importância do domínio
explícito por parte do usuário implicitamente. Esses conhecimentos permitem ao aluno
ou ao adulto que manipulam o dicionário digital que dominem conhecimentos
fonológicos, ortográficos e sintáticos das palavras a serem descobertas"
"O trabalho escolar sobre aprendizagens relacionadas ao uso do dicionário pode ser
enriquecido com a exploração das duas possibilidades de manuseio dos dicionários, a
versão impressa e a digital. A comparação entre os procedimentos de busca,
características das informações encontradas, agilidade de encontrar palavras, entre
outros aspectos, favorece o uso autônomo de ambos os portadores e o reconhecimento
de características específicas dos textos impressos e digitais"
"Para concluir, acreditamos que este estudo possa fornecer elementos que reafirmem
a importância da formação continuada do professor"
"Ao estudar, aprender e adquirir de maneira crescente conhecimentos explícitos sobre
fonologia, morfologia, ortografia e sintaxe, poderá mapear de maneira eficiente os
saberes de seus alunos e planejar atividades e intervenções que os façam avançar em
seus conhecimentos, indo igualmente a um crescente nível de explicitação de seus
conhecimentos"
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Quadro 24 - A formação sob a perspectiva das alunas pesquisadoras
Nº

Resultados

Pesquisa

P15

"Como resultados constatamos que as alunas pesquisadoras da faculdade A e B
recebem formação mais voltada aos aspectos administrativos, com poucas horas
de estudo e reflexão dificultando a apreensão dos conceitos básicos referentes ao
processo de alfabetização, mostrando-se inseguras quando imersas na escola,
enquanto que as alunas pesquisadoras da universidade C recebem formação mais
voltada aos aspectos pedagógicos, possibilitando que elas tenham maior contato
com os autores que discutem a alfabetização numa perspectiva construtivista,
levando-as a melhor compreensão dos conceitos e, consequentemente, dos
procedimentos adotados pelas professoras regentes. Conclui-se que as alunas
pesquisadoras das faculdades A e B necessitam de aprofundamento teórico a
respeito dos conceitos referentes à alfabetização para melhor atuação em sala de
aula"
"Observando as falas das APs, elas não se apropriaram dos fundamentos da
alfabetização, fato este que, provavelmente pode ter sido prejudicado pela
formação que receberam por parte das instituições de ensino e/ou pelo grau de
interesse delas em relação ao projeto"
" As APs 1, 2, 3 e 4 afirmaram que as discussões durante as reuniões não eram
pautadas em nenhum autor específico, enquanto que as APs 5 e 6, citam nomes
que embasam a concepção construtivista tais como: Emilia Ferreiro, Delia Lerner e
Ana Teberosky. Não sabemos como as discussões ocorreram nas instituições,
mas conhecer os autores que dialogam com a nossa prática é importante para a
nossa formação como docentes alfabetizadoras"
APs 3., 4 e 5. aponta, que a formação contribuiu, de certa forma para a prática
delas. Já as Aps 1 e 2, da faculdade A , afirmam que a formação foi insuficiente, e
que ainda tem dificuldades para entender alguns conceitos pertinentes ao processo
de alfabetização"
"As falas das Aps apontam que nenhuma delas buscava momentos de estudo
autônomos ou pesquisar em outras fontes .Apenas a AP 6 menciona o fato de
gostar de estudar e pesquisar. Assim nos questionamos, até que ponto as
formadoras instigaram a curiosidades das APs durante a formação?"
"Os artigos de Andrade (2013) e Aparício (2013) apontam a importância do diálogo
entre as IES e equipe escolar, pois ambas entendem que essa relação contribuiria
na formação do futuro alfabetizador "
"Observando as análises, entendemos que o Programa Ler e Escrever tem
fragilidades em alguns aspectos tais como: o Programa foi implementado nas
escolas estaduais sem que os professores tivessem formação; os professores
regentes não recebem formação para orientar as APs e nem mesmo remuneração
para tal função, mas conforme a ponta a Legislação do Ler e Escrever que os
professores tem deveres; na implantação do Programa as APs eram inseridas nas
salas das 1ª serie, com a promulgação da Lei nº 11 274, as APs foram inseridas
nas salas de 2º ano, fato este que não está de acordo com as diretrizes do projeto,
pois este visa a participação das APs, durante o processo de alfabetização e, este
ocorre nas salas dos 1º anos; o Programa não prevê estabelecer diálogo entre
professor e regente, o professor formador e o Coordenador Pedagógico, em que a
AP está inserida, portanto fragiliza a formação destas alunas, pois não se
estabelece vínculo para que as discussões sejam realizadas de forma a contribuir
na formação profissional das futuras alfabetizadoras"
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Quadro 25 - Averiguar se a definição de gênero, no Programa segue a
orientação bakhtiniana
"A partir da análise realizada, pode-se perceber que a definição de gênero que orienta
o trabalho do professor neste programa está centrada na forma que o mesmo assume,
sendo desconsiderada a concepção de gênero proposta por Bakhtin, em que a
situação de enunciação é fundamental para a compreensão do gênero, expresso como
unidade entre forma de enunciação, forma de comunicação e o tema. Percebe-se
ainda que, em virtude das bases teóricas que orientam o programa, há uma ausência
de trabalho sistemático com os conteúdos específicos da alfabetização"

P16

"[...]buscou-se mostrar que os gêneros discursivos utilizados em outras esferas da
prática social, quando trazidos para a sala de aula, não estão na mesma situação de
enunciação em que normalmente se inserem, e isso é fundamental do ponto de vista
do ensino. A escola não imita a vida, ela deve fazer a mediação entre o cotidiano e o
não cotidiano. O ensino deve caracterizar-se por tornar consciente aquilo que, no
cotidiano, é utilizado e visto de forma espontânea"

"Para verificar como esse conceito de gênero tem chegado aos professores que atuam
na alfabetização e em que medida tem levado em conta esses dois requisitos,
procedeu-se a uma análise do material do Programa Ler e Escrever, material este
amplamente divulgado e utilizado nas escolas públicas paulistas"
"Percebeu-se que há uma ênfase na forma enquanto aspecto central do gênero, e que
quando a situação de enunciação aparece, o faz de forma simplificada. As atividades
da coletânea dos alunos trazem propostas pobres até mesmo do ponto de vista da
forma, uma vez que exploram um único aspecto em detrimento da multiplicidade de
aspectos possíveis"
"Em virtude da abordagem construtivista trazida pelo material, percebeu-se uma
ênfase no texto em detrimento dos aspectos específicos da alfabetização"
"A análise confirmou a hipótese de que esse material não atende ao trabalho com os
gêneros nem com a alfabetização, na medida em que traz uma ênfase nos gêneros
descolada do ensino sistemático dos conteúdos específicos da alfabetização e aponta
ainda uma concepção de gênero distante daquela apresentada por Bakhtin, visto que a
situação de enunciação e sua relação com o gênero é pouquíssimo ou nada explorada
e, quando o é, isso é feito estabelecendo-se relações apenas com a situação imediata
de enunciação. Pode-se concluir que o uso desse material dissemina um conceito
empobrecido sobre os gêneros textuais e secundariza conteúdos centrais do processo
de alfabetização"
"A demanda que se nota a partir deste estudo é no sentido de avançar na elaboração
de propostas de alfabetização a partir do referencial teórico materialista históricodialético, pois esse referencial fornece subsídios para superar as limitações apontadas
e sustentar uma prática de alfabetização que atinja de modo mais pleno os seus
objetivos. Neste sentido, estudos e pesquisas futuros poderão elucidar melhor quais os
gêneros que poderiam contribuir para o processo de apropriação da escrita pela
criança e como textos desses gêneros poderiam ser trabalhados no contexto da sala
de aula, a fim de que sua utilização contribuísse para o domínio dos mecanismos
básicos da relação entre a fala e a escrita"
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4. 2 Análise e Discussão dos Resultados
Nesta seção analisaremos os resultados das pesquisas. Organizamos a
apresentação da análise em três momentos. No primeiro, realizaremos a síntese
e interpretação dos resultados das pesquisas documentais e empíricas. No
segundo, apresentaremos a síntese dos resultados das pesquisas empíricas de
acordo com as fontes de produção de dados: professores, professores e alunos,
professor e coordenador pedagógico, coordenadores e alunos pesquisadores. E,
por último discutiremos os pontos favoráveis e desfavoráveis explicitados nos
resultados das pesquisas em relação ao Programa Ler e Escrever.

4.3 Síntese dos resultados: pesquisas documentais
Foram cinco as pesquisas (P3, P10, P12, P14, P16) que tiveram como
fonte de informação a documentação, principalmente a legislação e os materiais
do Programa Ler e Escrever.
Dessas pesquisas três delas tiveram como objeto de estudo a análise de
atividades e/ou concepções propostas no material: P10, P14 e P16.
Encontra-se uma pesquisa sobre as atribuições do supervisor de ensino, a
P12. E outra pesquisa, P3, que averiguou a incidência do uso do material do
Programa na rotina do professor. As pesquisas que abordaram atividades e/ou
concepções do material do Programa chegaram à seguintes conclusões:

94

Quadro 26 - Análise do material do Programa
Pesquisa

Resultados
"A análise do material do Programa Ler e Escrever evidenciou que embora exista nos
Guias uma série de sugestões e orientações aos professores que contribuem para o
desenvolvimento da consciência fonológica, este se dá de maneira superficial,
podendo comprometer a meta de alfabetizar plenamente os alunos até os oito anos
de idade"
"Constatou-se que não há menção explícita às quatro instâncias linguísticas nas
orientações e encaminhamentos didáticos quanto às atividades analisadas. A
hipótese que justifica a contribuição do presente trabalho é que se professores que
orientam e encaminham tais atividades conhecerem tal explicitação eles poderão ter
mais intencionalidade e realizar questionamentos que otimizem seu fazer pedagógico.
Disso se conclui que, ainda que na etapa da escolarização correspondente ao terceiro
ano do Ensino Fundamental os alunos não necessitem da explicitação dos
conhecimentos linguísticos desses conteúdos podem promover um ensino da língua
com maior nível de intencionalidade e, portanto, qualidade"
"A partir da análise realizada, pode-se perceber que a definição de gênero que orienta
o trabalho do professor neste programa está centrada na forma que o mesmo
assume, sendo desconsiderada a concepção de gênero proposta por Bakhtin, em que
a situação de enunciação é fundamental para a compreensão do gênero, expresso
como unidade entre forma de enunciação, forma de comunicação e o tema. Percebese ainda que, em virtude das bases teóricas que orientam o programa, há uma
ausência de trabalho sistemático com os conteúdos específicos da alfabetização"

P10

P14

P16

Os resultados das pesquisas P10 e P14 indicam que as orientações
didáticas no campo da fundamentação teórica são superficiais ou não estão
explícitas no Guia do Professor.
Já os resultados da P16 apontam para uma ausência de trabalho
sistemático com os conteúdos específicos da alfabetização. A esse respeito,
Bolivar (2005, p. 1) realiza uma extensa análise do trabalho de Shluman, sobre
os conteúdos necessários aos professores, que envolvem o conhecimento do
conteúdo

da matéria a ser ensinada,além do conhecimento didático do

conteúdo, bem como o conhecimento sobre como os alunos aprendem. O
conhecimento didático depende do conhecimento do conteúdo e, por sua vez, é
influenciado diretamente pelo conhecimento sobre como os alunos aprendem.
Do ponto de vista do conhecimento da Língua Portuguesa, por exemplo, é
essencial que os professores tenham conhecimentos de duas naturezas: um de
natureza epilinguística e outro de natureza metalinguística. Geraldi (1991, p.190)
explica
[as atividades epilinguísticas] refletem sobre a linguagem, e a direção
dessa reflexão tem por objetivos usos destes recursos expressivos
em função da atividade linguística que está engajado. (Geraldi 1991,
p.p.190).
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Explicando de outra maneira, é necessário saber usar a Língua nos seus
diferentes contextos de uso oral e escrito. Por sua vez, em relação à
metalinguagem, Geraldi (1991, p.p.190-191) explica

[...] considero as atividades metalinguísticas como uma
reflexão analítica sobre os recursos expressivos, que levam à
construção de noções com as quais se torna possível
categorizar tais recursos. Assim, estas atividades produzem
uma linguagem (a metalinguagem) mais ou menos coerente
que permite falar sobre a linguagem seu funcionamento, as
configurações textuais e, no interior destas o léxico, as
estruturas morfossintáticas e entonacionais. (Geraldi 1991,
pp.190-191)

Em outras palavras é necessário saber falar sobre a Língua. Além do
conhecimento do objeto de ensino, são importantes os conhecimentos sobre as
investigações didáticas. Nesse sentido, a ausência de informações no Guia do
professor acerca dos conteúdos da Língua pode dificultar a apreensão dos
conteúdos didáticos, segundo as pesquisas citadas.
Ainda sobre o material do Programa, a pesquisa P16 conclui que "A partir
da análise realizada, pode-se perceber que a definição de gênero que orienta o
trabalho do professor neste programa35 está centrada na forma que o mesmo
assume, sendo desconsiderada a concepção de gênero proposta por Bakhtin
[...]".
Esta pesquisa em particular analisa, minuciosamente, seis atividades do
livro do aluno do 2º ano, que se caracteriza como sendo ainda uma etapa inicial
da alfabetização. A constatação de que o "programa desconsidera a concepção
de gênero proposta por Bakhtin", é uma generalização que não se apoia com
rigor na concepção daquele autor.
Para que a avaliação da concepção de gênero textual, como indicada pelo
Programa, seja realizada, seria mais coerente coletar dados nos materiais do
Programa destinados ao 1º até o 5º ano, ou mesmo uma coleta de uma atividade
de cada ano, a fim de averiguar como a concepção de gênero é, ou não,
explicitada. Vale ressaltar que são os projetos didáticos os que oferecem as
atividades mais adequadas para se analisar a concepção de gênero, sem correr
o risco de abordar o tema de maneira reducionista.
35

Grifo nosso
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Quadro 27 - Uso do material didático
Pesquisa

Resultados

P3

"o uso do material didático do Programa Ler e Escrever para o planejamento das aulas
não é quantitativamente superior às atividades planejadas que utilizam outros
materiais didáticos, revelando que há uma possível resistência crítica do professor ao
material que lhe é imposto"

A resistência dos professores ao uso do material didático aparece como
resultado também em outras pesquisas. Dada a sua relevância para este
trabalho, a resistência dos professores será discutida na subseção "Aspectos
negativos do Programa Ler e Escrever."

Quadro 28 - Atribuições do supervisor de ensino
Pesquisa

P12

Resultados
"As considerações finais demonstraram que o supervisor foi um dos responsáveis
pela implementação do Programa “Ler e Escrever”, garantindo a utilização dos
materiais do Programa pelas escolas, controlando e fiscalizando o trabalho realizado
por seus profissionais e o cumprimento das determinações proferidas pela Diretoria
de Ensino, a Secretaria da Educação e o Governo do Estado de São Paulo, sob o
enfoque da responsabilização pelos resultados. Apesar das críticas fundamentadas
nos aspectos prescritivos dos Guias de Planejamento e Orientações Didáticas e do
caráter de imposição aos profissionais por meio de controle e fiscalização,
considerou-se que foi intensificado o trabalho de leitura e intervenções diante das
dificuldades de alfabetização dos alunos"

Foram explicitados por esse estudo, a única pesquisa que contempla
resultados sobre o supervisor de ensino, indicativos de que há espaço para novas
pesquisas sobre o tema. A pesquisa utilizou como fonte de dados o Termo de Visita,
que é um documento preenchido pelo supervisor descrevendo o teor da visita
realizada na escola, além de encaminhamentos, orientações e recomendações para
a equipe gestora da escola.
O Programa Ler e Escrever, ao atribuir funções ligadas à implementação e
acompanhamento ao supervisor de ensino, reacende a discussão da dicotomia entre
inspeção/fiscalização e atuação no âmbito pedagógico.
O papel do supervisor está carregado de representações relacionadas com a
fiscalização, que foram constituídas historicamente. Vieira e Faria (2011, p.79) nos
oferecem um exemplo disso
A primeira tentativa de controle do Estado sobre as escolas, ao que parece,
é de 1874, quando o governo nomeia uma comissão para inspecionar
estabelecimentos públicos e particulares. Não havendo uma tradição
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anterior de inspeção e face à inexistência de mecanismos legais de
controle, a reação não tardou (Vieira e Faria, 2011, p.79)

No caso da P12, o resultado a respeito das atribuições do supervisor de
ensino explicita as contradições do papel desse sujeito na implementação de
propostas pedagógicas nas quais o fiscalizar e o orientar se misturam. Compreender
as significações que esse profissional construiu na sua atuação no Programa
fornecerá mais dados sobre as formas que os supervisores de ensino encontraram
para superar as contradições entre: caráter administrativo X caráter pedagógico e
fiscalização X orientação.

4.4 Síntese dos resultados: pesquisas empíricas

São 11 os estudos que realizaram pesquisas empíricas, sendo que estas
tiveram como sujeitos da pesquisa:

professor, professor e aluno, professor e

coordenador pedagógico, coordenador pedagógico e alunas pesquisadoras.

4.4.1 Resultados das pesquisas com professores
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Quadro 29 - Professores
Nº
Pesquisa

P2

Resultados

"[...] os processos de formação de educadores, da maneira que ocorrem em
programas prescritos, como no caso desse estudo, interfere de forma nem sempre
producente na construção da autonomia do professor. No cruzamento dos dados
coletados, percebeu-se que os mesmos professores, em alguns momentos,
submetem-se; em outros, resistem; em outros, hesitam ou tentam reproduzir a
proposta do Programa Ler e Escrever sem ter consciência para a justificativa desse
procedimento"
"[..] os fatores que acontecem na história de vidas das professoras determinam, de
maneira mais efetiva que a formação acadêmica, a postura perante os alunos e aos
saberes da profissão"

P4
"[...] coordenadoras, não são preparadas para dar suporte ao professor."
"Apesar o programa LE visar homogeneizar as práticas a partir dos materiais e
orientações padronizadas, cada professor em diferentes contextos, com alunos
distintos imprime às suas práticas as suas singularidades, carregada de vivências e
experiências da sua trajetória pessoal"
P5

"Dificuldades iniciais do uso do material são gradativamente superadas quando
professores realizam e observam a os impactos positivos na aprendizagem dos
alunos"
"Dificuldade de chegar aos docentes os conteúdos da formação continuada "

P6

P7

P9

"[...] ainda que essas professoras tenham tido a mesma formação continuada,
recebido as mesmas orientações e os mesmos materiais didáticos, cada qual
apropriou-se de forma particular e única dos conceitos e concepções ali veiculados,
ressignificando um saber já existente"

"necessidade também na formação de professores, leitores e escritores, para
também serem referências em orientar os usos e funções da leitura e da escrita"
"Foi possível perceber que os sentidos que a professora atribuía à atividade docente
estavam fortemente atrelados ao prazer sentido em lecionar e à segurança que a
profissão lhe proporcionava. Contudo, encontrava dificuldades para articular a teoria
que embasava o Programa com suas práticas cotidianas. Apesar de almejar uma
prática construtivista, suas atividades ainda eram marcadas pela mescla entre ensino
tradicional e construtivista. Esses entraves estavam ligados, também, às dificuldades
encontradas pela docente nos momentos de formação continuada, em razão do
despreparo da coordenadora pedagógica. A autoconfrontação permitiu que a
professora se observasse e discutisse sua atuação com a pesquisadora, o que
resultou num processo reflexivo sobre sua conduta, suas posturas e suas atitudes
frente aos alunos, oportunizando uma ocasião para ressignificar sua prática, rumo à
constituição de novos sentidos para sua atividade profissional"

O resultado das pesquisas com os professores evidencia a ocorrência de
quatro conteúdos significativos. A resistência em relação ao programa,
combinada com hesitação e tentativa de reprodução das propostas do material; o
despreparo dos coordenadores na formação do professor alfabetizador, que será
discutido na subseção relativa a esses sujeitos; além da ressignificação das
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práticas em sala de aula, muito embora os professores recebam a mesma
formação na escola; e, finalmente, a superação das dificuldades iniciais à medida
em que se utilizam do material e observam a aprendizagem do aluno.
Começaremos pelo terceiro item. Esse dado nos parece muito
significativo, a ressignificação das práticas em sala de aula. Atribuir um novo
sentido ao saber-fazer requer muita coragem, pois implica travar consigo mesmo
um luta interior que implica o ato de voltar-se para si mesmo para olhar para a
própria prática de maneira crítica, porém amorosa. Ver-se na aula gravada em
vídeo, apenas à distancia de alguns metros da tela, requer um distanciamento
não somente físico, mas também simbólico. Numa situação como esta todo os
conteúdos que não são passíveis de se enxergar no dia a dia tornam-se, pelo
menos em parte, expostos, explícitos.
Propostas como a Clínica da Atividade (P9) de Yves Clot e a Tematização
da Prática de Telma Weisz, são propostas facilitadoras da ressignificação.
Freire (2008, p.39) diz que o homem torna-se sujeito por uma reflexão
sobre sua situação e complementa, quanto mais refletir sobre a realidade, sobre
sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido,
pronto a intervir na realidade para mudá-la.
Vimos que há indícios de que os sentidos atribuídos ao uso do material
também foram ressignificados, quando ao realizarem as atividades propostas
com os alunos, os professores constataram que estes aprendem, porque eles, os
professores, também aprenderam. Buscamos em Freire (2014, pp.25-26)
novamente, uma explicação para isso.
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de
vista da gramática, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que
pede um objeto direto - alguma coisa - e um objeto indireto - a alguém. Do
ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de
vista da radicalidade metafísica em que me coloco, e de que decorre minha
compreensão de homem e mulher como seres históricos e inacabados e
sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é
algo mais que um verbo transitivo relativo. Ensinar inexiste sem aprender e
vice-versa, e foi aprendendo socialmente, que mulheres e homens
descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo,
que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível
- depois, preciso - trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Freire
(2014, pp.25-26).
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Temos um exemplo dessa colocação em Miguel (2014, p.682), através da fala
de uma professora que se descobre capaz de aprender a ensinar ao mesmo tempo
em que se surpreende com a aprendizagem dos alunos.
Apesar de já ter estudado em HTPC, sobre a importância da leitura
colaborativa para a melhor compreensão do texto pelos alunos, ainda não
tinha clareza sobre os procedimentos e me perdi um pouco nesta etapa.
Mas com a intervenção da coordenadora, consegui entender, na prática,
como proceder de forma produtiva. Compreendi a importância de atrelar a
teoria à prática e me surpreendi com a participação e o interesse dos alunos
diante dos questionamentos sobre o texto. Ampliei meu conhecimento
aprendendo mais sobre a linguagem do teatro, como por exemplo, “passar o
texto”, o que são as rubricas e a sua importância dentro do texto teatral.
Também nunca tinha me ocorrido pensar que a fluência leitora está
intimamente ligada à compreensão do texto. (Professora Eva Maria Vaz
Garcia – 5º ano) (Miguel, 2014; p.682)

4.4.2 Resultados - Professores e alunos
Quadro 30 - Professores e alunos
Resultados
Pesquisa
Professores

P11

"Os resultados evidenciam as formas
como os alunos se relacionam com as
atividades de leitura e escrita no
processo de alfabetização contribuindo
para maior compreensão da criança
de seis anos"

Alunos
Aprenderam novas brincadeiras
Alunos destacam atividades que mais
gostaram:
cruzadinha,
caça-palavras,
bingo de nomes
"Material possui muita coisa e alguns
alunos ficam atrasados"

A pesquisa P11 apresenta como sujeitos da pesquisa os alunos do 1º ano e a
professora da classe. Os resultados apontados pelos professores sobre as
atividades de leitura e escrita correlacionam-se perfeitamente àqueles apresentados
pelos alunos ao destacarem entre as brincadeiras novas aprendidas as que utilizam
a leitura e a escrita aprendidas.
As crianças são diretamente afetadas pela políticas públicas, mas nem por
isso são solicitadas a avaliar o projeto ou emitir opinião sobre suas qualidades e
necessidades de melhoria. Dar voz às crianças nas pesquisas representa atribuirlhes um lugar social onde possam ser consideradas como sujeitos na sociedade.
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4.4.3 - Resultados - Professor e coordenador pedagógico
Quadro 31 - Professor e coordenador pedagógico
Nº

Resultados

Pesquisa

P1

Coordenadores

Professores

"Resistência de alguns professores
que
passaram
por
outras
experiências
que
foram
interrompidas que deixaram de lado
a valorização profissional"

"Tempo insuficiente ou mal utilizado para a
formação; "atuação dos coordenadores
inadequada; "nem sempre o HTPC é
utilizado para a formação"; "Necessidade de
aumentar formação e intervenções dos
professores coordenadores"

"Falta interesse
do professor
colocar a proposta em ação, muitos
continuam
com
práticas
tradicionais"
"Os alunos estão com mais gosto
de fazer as atividades, por isso o
número
de
alfabéticos
está
aumentando"
"Assumir a escola como locus de
formação"

"Desenvolvimento
dos
alunos
principalmente na leitura; ao final do ano
estão todos os alunos lendo e escrevendo.
"Os alunos gostam do material, bonito e de
qualidade, eles percebem isso; "As
atividades são criativas e tornam os alunos
leitores e escritores"

"As propostas vem prontas de São Paulo
em forma de prescrição ainda que
mascaradas pela forma de "sugestão"

"Formação se dá numa espécie de
rede de formadores"
P13
"Engessamento das
formação"

práticas

de

"Transmissão de algo pronto, selecionado
como verdade para ser desenvolvida em
todos os âmbitos do Programa"

"Na formação, questões teóricas
ficam para 2º plano"

As

críticas

recíprocas

entre

coordenadores

explicitamente nos resultados (P1).

e

professores

aparecem

Com relação à P13, as críticas dos

professores voltam-se contra o Programa, evidenciando uma resistência tanto às
propostas orientadoras quanto ao conteúdo do material didático em si.

4.4.4 – Resultados - Coordenadores pedagógicos
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Quadro 32- Coordenadores pedagógicos
Pesquisa

P8

Resultados
"De posse de tais considerações, então, compreendemos que o contraponto que
buscávamos entre reprodução X autoria precisa ser relativizado. Passamos a nos
questionar sobre de que autoria estávamos falando ou, ainda, sobre que tipo de
autonomia esperávamos encontrar. Percebemos que não é possível polarizar essa
realidade, uma vez ser utópico pensar em autonomia absoluta ou em reprodução
total. Se entendemos que a subjetividade não faz frente às relações de poder e
opressão, mas, ao mesmo tempo, sempre há margens para uma autoria na
conjugação entre práticas institucionais, organizativas e didáticas (GIMENO
SACRISTÁN, 1999b), é ingênuo e ilusório pensar num profissional absolutamente
autônomo ou absolutamente reprodutor"

Os resultados dessa pesquisa, P8, evidenciam um posicionamento crítico
com relação à própria posição do coordenador no âmbito do Programa e mesmo
em esferas mais amplas, como se depreende do Quadro 16, Autonomia ou
Reprodução?, onde esta mesma pesquisa P8 apresenta como resultado um
questionamento sobre pedagogia construtivista e políticas públicas.
Contreras ( 2002, p.267) discute sobre a ampliação da reflexão critica,
bem como elementos de paradoxo da autonomia
[...] quando os docentes começam a discussão sobre o seu ensino, a
reflexão pode não ter limites. Diferentemente de outros tipos de trabalho,
em que a reflexão pode ficar restrita à melhoria as técnicas de produção, na
educação iniciar a discussão sobre como ensinamos e como deveríamos
fazê-lo, tem a capacidade de colocar em andamento toda a análise acerca
da função que a escola deveria ter. Por conseguinte, a introdução de
processos coletivos de trabalho nas escolas pode se transformar em um
fator desencadeante da reflexão crítica, da mesma maneira que a
burocratização e o controle administrativo em que se define está tarefa pode
ser o fator-chave na limitação do desenvolvimento crítico da análise de
nossa prática. Igualmente, a autonomia das escolas poderia legitimar as
opções de algumas delas quanto ao compromisso social com o tipo de
alunos que acolhem e na discussão do processo educativo que
desenvolvem, da mesma forma que pode ser usada para opções elitistas,
mediante processos de seleção e exclusão.

4.4.5 Resultados - Alunas pesquisadoras
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Quadro 33 - Alunas pesquisadoras
Nº

Resultados

Pesquisa

P15

"Como resultados constatamos que as alunas pesquisadoras da faculdade A e B
recebem formação mais voltada aos aspectos administrativos, com poucas horas
de estudo e reflexão dificultando a apreensão dos conceitos básicos referentes ao
processo de alfabetização, mostrando-se inseguras quando imersas na escola,
enquanto que as alunas pesquisadoras da universidade C recebem formação mais
voltada aos aspectos pedagógicos, possibilitando que elas tenham maior contato
com os autores que discutem a alfabetização numa perspectiva construtivista,
levando-as a melhor compreensão dos conceitos e, consequentemente, dos
procedimentos adotados pelas professoras regentes. Conclui-se que as alunas
pesquisadoras das faculdades A e B necessitam de aprofundamento teórico a
respeito dos conceitos referentes à alfabetização para melhor atuação em sala de
aula"

Resultados evidenciadores de falhas na grade curricular dos cursos de
formação das graduandas aparecem na P15. Aqui os aspectos críticos são
acrescidos de uma recomendação de aprofundamento teórico para as alunas
egressas de algumas faculdades.

4.5. Pontos positivos e negativos do Programa Ler e Escrever
Esta subseção apresenta a síntese das evidências apontadas nos resultados
da pesquisa que envolveu o estudo de 16 dissertações e teses sobre o Programa
Ler e Escrever na SEESP. Os resultados das pesquisas revelam a complexidade do
Programa Ler e Escrever. Foram identificados aspectos favoráveis e contradições.

4.5.1 Aspectos Positivos do Programa Ler e Escrever
Em relação aos aspectos favoráveis ou pontos positivos, desponta a
qualidade do material didático do Programa. As pesquisas revelaram que os alunos
aprenderam mais e atribuíram isso ao fato de o material trazer atividades
interessantes e que gostam de fazê-las. Essa observação é uma constatação tanto
dos coordenadores, como dos professores e dos próprios alunos. Essa evidência é

104

respaldada por Charlot (2005, p.60) quando afirma que "as questões da atividade
intelectual, do sentido, do prazer são chaves no ensino."
Outro ponto identificado como positivo é de que o material favorece a
aprendizagem da leitura e escrita, tornando os alunos leitores e escritores. Esse
pode ser um indicativo, uma tendência de que os alunos terão êxito na trajetória
escolar, principalmente porque os professores estão proporcionando as condições
favoráveis a essa aprendizagem.
Os resultados revelaram, também, que os professores sentem-se estimulados
a utilizar o material quando realizam as atividades e verificam que os alunos estão
aprendendo. As significações construídas pelos professores passam objetivamente
pelo seu desempenho, o qual é mensurado a partir da aprendizagem dos alunos.
Essa é uma razão pela qual

os Programas de formação precisam levar em

consideração em que medida os professores poderão se ver como profissionais
competentes e capazes de aprender a ensinar de maneiras diferentes.
Outro aspecto levantado como positivo refere-se à escola como locus da
formação. A constituição do coletivo não se dá simplesmente porque se reuniram um
grupo de pessoas que aparentemente têm objetivos comuns. É na experiência
cotidiana que existe potencialmente o germe da constituição do coletivo. O coletivo
na escola agrega muito coletivos que se interconectam formando um todo chamado
comunidade escolar. A sala de aula é um coletivo, os funcionários, a gestão, os
professores, os pais e as diferentes combinações que podem ser feitas até
chegarmos na escola como representação máxima dessa unidade. E a base da
construção coletivo é o diálogo. Um diálogo entre sujeitos em formação permanente,
que ocorre na relação dialética entre formador e formando. Sobre essa relação
Freire (2014, pp.24-25) fala
Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo
por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o
objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele formado, me
considero como um paciente que recebe os conhecimentos - conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Nesta
forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora,
terei a disponibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da "formação"
do futuro objeto do meu ato formador (Freire, 2014, pp.24-25)
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Finalmente, os resultados positivos apontados pelas pesquisas são:

Pelos coordenadores:


P1 - “Material excelente, baseado em teoria conceituada e respeitada”;
"Os alunos estão com mais gosto de fazer as atividades, por isso o
número de alfabéticos está aumentando" (V.Quadro 10)

Pelos professores:


P1 - “Desenvolvimento dos alunos, principalmente na leitura”; “Ao final
do ano estão todos os alunos lendo e escrevendo”; “Os alunos gostam
do material, bonito e de qualidade, eles percebem isso”; e, “As
atividades são criativas e tornam os alunos leitores e escritores”
(V.Quadro 10)



P5 - "Tornar exequível o conhecimento teórico, subjacente ao
Programa configurando a sua singularidade"; "Oferecer formação
continuada sólida utilizando homologia de processos"; "Estratégias de
acompanhamento em todas as esferas"; "Material de apoio";
"Consultoria no campo pedagógico e da linguística"; "Dificuldades
iniciais do uso do material são gradativamente superadas quando
professores

realizam

e

observam

os

impactos

positivos

na

aprendizagem dos alunos" (V. Quadro 14)

Pelos alunos:


P11 – “Aprender novas brincadeiras”; “Alunos destacam atividades que
mais gostaram: cruzadinha, caça-palavras, bingo de nomes”; "Cantigas
e parlendas”; “A música Pindorama"; “Atividades de leitura para
ordenação das palavras no texto”; “Escrita do nome das brincadeiras”;
"Aprender sobre povos indígenas" (V. Quadro 20)
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4.5.2 Aspectos negativos do Programa Ler e Escrever
As pesquisas evidenciaram o problema da formação ser baseada no modelo
de transmissão de conteúdo. Statonato ( 2010, p.83) discute
A formação propiciada pela SEE/SP, no âmbito do Programa Ler e
Escrever, viabiliza uma formação pautada em princípios transmissivos, visto
que o Técnico da SEE-SP restringe-se, por uma série de contingências –
falta de tempo, demandas formativas – a transmitir conteúdos, que são
reproduzidos em diferentes esferas: os PCOPs transmitem para os
coordenadores, em forma de orientações técnicas, aquilo que receberam
dos técnicos da SEE, e os coordenadores, por sua vez, transmitem o que
receberam dos PCOPs para os professores nas HTPCs, na qual são
desconsiderados a articulação entre os diferentes saberes docentes e a
escola enquanto lócus de formação. Ainda que os PCOPs considerem que
a formação da SEE lhes dê subsídios prático e teórico, acreditamos que a
formação dos PCOPs pouco contribui para trabalho efetivo para melhorar a
qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas.

Na realidade, as falhas são decorrentes, entre outros aspectos, das condições
objetivas de trabalho dos coordenadores pedagógicos na escola. Estes participavam
de oito horas de formação semanal, enquanto os professores tinham em torno de
duas a uma hora e quarenta minutos; havia coordenadores iniciantes na
coordenação e no trabalho com os anos iniciais. E havia ainda o fato de que, em que
pese o interesse de alguns em aprender, havia a dificuldade em implantar o
aprendido, pois, quando chegavam na escola pouco do que era abordado

na

formação era tratado ali, com os professores. Isso nos remete ao resultado da
pesquisa que aponta o despreparo do coordenador na formação.
O tratamento dado ao conteúdo na formação do coordenador, seja com
PCNP ou com a formadora externa, não é passível de reprodução direta. Haverá
sempre a necessidade de alguns ajustes. Sem falar que é preciso estudar para
poder ensinar. E isso vale para todos os níveis de ensino.
Dos aspectos negativos, a evidência que apresentou a maior incidência foi a
resistência dos professores ao uso do material e à formação.
Para não corrermos o risco de ficarmos na aparência, vamos analisar as
possíveis dimensões da resistência dos professores, explicitada nos resultados de
algumas pesquisas. Buscamos no dicionário os significados para a palavra
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resistência.

Encontramos

no

dicionário

Houaiss

22

acepções,

das

quais

selecionamos aquelas que, acreditamos, colaborarão na nossa análise.
Substantivo feminino

1 ato ou efeito de resistir
2 qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo
3 o que se opõe ao movimento de um corpo, forçando-o à imobilidade
4 recusa de submissão à vontade de outrem; oposição, reação
5 luta que se mantém como ação de defender-se; defesa contra um ataque
6 fig. reação a uma força opressora
7 fig. aquilo que causa embaraço, que se opõe
8 força que anula os efeitos de uma ação destruidora
Temos a resistência como ação contrária a uma força, movimento
ameaçador, para algo que vem de fora, defesa contra algum tipo de ataque. E, por
sua vez, a resistência vista como "força que anula os efeitos de uma ação". Não é
uma palavra que tenha uma conotação boa ou ruim em princípio, porque resistir às
noites frias de inverno, quando se está na condição de morador de rua, é uma
mostra de força. Assim, é preciso perceber o sentido que a palavra resistência pode
adquirir.
Em educação, a palavra resistência está bastante desgastada. Nesse caso, é
preciso identificar as apropriações históricas e se o termo está em aberto para
múltiplas interpretações. É necessário construir novas significações.
Apresentou-se no decorrer deste trabalho a resistência dos professores e da
sociedade em relação à imposição do Ciclo Básico. O mesmo ocorreu quando a
SMESP decidiu elaborar material didático para

atender a uma demanda de

professores, que era também uma demanda da Rede Estadual. Temos aqui a
palavra resistência no sentido de oposição, força contrária para dificultar ou coibir as
mudanças e transformações, no caso do CB.
E há também a conotação de resistência como persistência, os professores
tanto solicitaram que foram atendidos com relação ao material didático. No entanto,
quando este chega na escola, o professor diz que o material engessa a prática; ele
reclama da falta de autonomia, da falta de formação, do fato de os alunos não
possuírem laudo médico, que ateste algum tipo de deficiência. Portanto, a palavra
resistência em educação está carregada de contradições.
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A resistência dos professores ao uso do material pode ser analisada sob as
mais diferentes perspectivas.
Um dos sentidos possíveis para a resistência ao uso do material pode ser a
de resistência política, uma reação contra a política hegemônica. Ou mesmo uma
resistência ideológica, um professor mais conservador na sua prática, na sua teoria,
em relação a outro professor que, ao contrário, se arrisca e é mais aberto a
inovações e transformações. O material didático pode tanto ser lido como uma
tradição ou como fator de empoderamento.
Existem ainda as relações pessoais no âmbito do trabalho. Quando um
professor adere ao programa, essa atitude pode ser validada ou rechaçada pelo
grupo. Qualquer mudança implica a transformação de uma prática. Pode ocorrer,
além disso, que haja um fosso na formação que chega na escola, espaço este que
cria dificuldades no entendimento dos procedimentos didáticos. Muitas vezes o
próprio professor desconhece o conteúdo que vai ensinar.
A educação paulista convive com essa contradição, porque os programas
podem ser bons para a formação do professor e aprendizagem dos alunos, contudo
eles não são concretizados e materializados na sala de aula.
Especificamente em relação ao Programa Ler e Escrever temos ainda que
considerar os aspectos dessa resistência ligada à gestão pedagógica da escola. A
metodologia do Programa é hegemônica, todos participam da mesma formação, não
havendo abertura para que as demandas e necessidades específicas sejam
tradadas na sua singularidade. Daí mais um aspecto da resistência.
Há um outro aspecto mais sutil, que vem desde a justificativa para a
implantação do Programa, claramente colocada no comunicado SE que orienta a
implantação da Resolução da SEESP, ou seja, um aspecto de crítica sutil à própria
escola e seus agentes chamando-os à responsabilidade diante da declaração
unilateral da Secretaria de que era necessário “reverter o quadro de analfabetismo e
de alfabetização precária dos alunos do Ciclo I.
Colocados os aspectos favoráveis e os críticos ao Programa depreende-se
que o Programa Ler e Escrever é complexo e dinâmico. Adaptou-se à novas
realidades, ao longo de sua história. Em consequência dessas adaptações alterou a
realidade do ensino encontrada em 2007, permitindo uma reversão na situação de
fragilidade da alfabetização e possibilitando que os alunos realmente pudessem
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tornar-se leitores e escritores, como demonstrado pelas evidências compiladas
nessa revisão integrativa das dissertações e teses sobre o Programa Ler e Escrever.
E com Weisz (2010, p.26) encerramos este capítulo
Penso que é importante deixar claro que, como bem sabemos,
transformações sólidas em educação exigem: tempo, continuidade e
coerência. E, em especial, liberdade para avançar a partir daquilo que
vamos aprendendo pelo caminho. O que cria para a equipe que
desenvolve o trabalho - como observou Mirta Castedo - uma espécie
de "estado de deliberação permanente".
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não posso estar no mundo de luvas nas mãos
constatando apenas. A acomodação em mim é
apenas caminho para a inserção, que implica
decisão, escolha, intervenção na realidade. Há
perguntas a serem feitas insistentemente para
todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade
de
estudar
por
estudar.
De
estudar
descomprometidamente
como
se
misteriosamente, de repente, nada tivéssemos
que ver com o mundo, um lá fora e distante
mundo,alheado de nós e nós dele.(Paulo Freire)

Este trabalho teve por objetivo investigar a produção de conhecimento em
relação à efetivação de ações de melhoria do ensino na rede pública estadual
paulista, por meio de uma revisão integrativa de 16 trabalhos

acadêmicos

elaborados entre 2010 e 2016, sobre o Programa Ler e Escrever da SEESP.
Para compreender o Ler e Escrever na sua complexidade, levantamos o
histórico dos projetos e programas antecessores, a partir dos anos 1980, colhidos
em fontes documentais, além de relatos colhidos em depoimentos de duas
profissionais que atuaram ativamente durante todo o processo.
O primeiro destes foi o Ciclo Básico que previu, entre outros aspectos, a
flexibilidade curricular, estratégias e métodos de ensino, além de critérios de
avaliação de aprendizagem.

Ao por fim à reprovação dos alunos na 1ª série,

funcionou como um mecanismo para corrigir uma distorção da educação pública
brasileira, a repetência e a evasão escolar que acentuavam gravemente as
desigualdades sociais.
Ferreiro (1992, p.13) discorre a esse respeito
A promoção automática tem sérios oponentes dentro e fora das fileiras do
magistério: eles sustentam que é uma medida que leva a "baixar a
qualidade do ensino" e que faz desaparecer o que seria um dos estímulos
fundamentais da aprendizagem (a promoção). A contra-argumentação é
evidente: não será porque a qualidade do ensino é tão má que tantas
crianças não conseguem aprender? Não é acaso que a partir de certas
teorias da aprendizagem (precisamente aquelas que aprender não é
satisfatório por si mesmo, senão um simples meio para obter gratificações)
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se tem uma opinião tão desvalorizada da criança? Ainda que se possa
sustentar com fundamento que a repetência é antieconômica,
antipedagógica e antipsicológica, também é certo que a promoção
automática, por si só, não faz senão deslocar o "funil da repetência",
criando, em nível da 3ª série do 1º grau, um problema novo para resolver.
Sem dúvida, a contra-argumentação é digna de ser levada em conta: em
qualquer caso teremos conseguido que a criança permaneça um ano a mais
na escola, e isto, por si só, é positivo. (Ferreiro 1992, p.13).

Não obstante, “manifestaram-se uma forte resistência por parte da escola, além
de críticas oriundas de diferentes setores da sociedade”, que viam, nessa ação, o
risco do rebaixamento da qualidade do ensino público. (Alves, Duran e Palma Filho;
2005,p.94)
Os Programas que antecederam o Ler e Escrever foram:
1. Projeto Ipê (1984-1992) - Programas de TV e rádio com material de
apoio.
2. Por uma alfabetização sem fracasso (1988-1991) - curso de formação
para professores/capacitadores.
3. Alfabetização teoria e prática (1992-1994) - curso para professores
alfabetizadores.
4. Programa de formação de professores alfabetizadores - PROFA/Letra e
Vida (2003-2008) curso de 180 horas para professores alfabetizadores.
O Programa Ler e Escrever chega à Rede Estadual de São Paulo em 2007,
tendo uma estrutura bem mais elaborada e complexa que os Programas
antecessores. O Ler e Escrever estava alicerçado nos seguintes eixos: material
didático para

professor e alunos; acompanhamento do processo de ensino e

aprendizagem; formação dos gestores e equipe técnica da DE;. convênios com
Instituições de Ensino Superior para apoio pedagógico ao professor.
Ao final de oito anos o Ler e Escrever apresentou resultados quantitativos
que demonstram o alcance dos propósitos do Programa, com cerca de 128 mil
alunos que alcançaram autonomia para ler e escrever, dentro de um total de
aproximadamente 135 mil matriculados no 3º ano, segundo dados do SARESP, em
2014. Enquanto que as expectativas de aprendizagem não foram alcançadas no
início do Programa por 12,6% dos alunos, esse número caiu para apenas 1,6% dos
alunos matriculados no 3º ano em 2014. A superação das dificuldades iniciais
durante a implantação, conforme constatado na pesquisa,

levou à melhoria
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paulatina da aprendizagem, chegando mais próxima do propósito do Programa de
reverter o quadro encontrado em 2007.
A melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos na vigência das ações
implementadas pelo Ler e Escrever suscitou questões à respeito dos resultados das
pesquisas acadêmicas sobre o Programa. Para investigar esse assunto realizou-se
a presente pesquisa.
Esta adotou uma abordagem metodológica baseada na revisão integrativa,
que busca a avaliação crítica e a síntese de evidências, de caráter quantitativo e
qualitativo, do tema pesquisado. De acordo com Crosseti (2012, p.8)
A revisão integrativa sintetiza resultados de pesquisas anteriores, ou
seja, já realizadas e mostra sobretudo as conclusões do corpus da
literatura sobre um fenômeno específico, compreende pois todos
os estudos relacionados a questão norteadora que orienta a
busca desta literatura. Os dados resumidos e comparados permitem
com que se obtenha conclusões gerais sobre o problema de
pesquisa. Segue um processo de análise sistemático e sumarizado
da literatura, o que se bem conduzido qualifica seus resultados o que
possibilita identificar as lacunas do conhecimento em relação ao
fenômeno em estudo, identificar a necessidade de futuros pesquisas,
revelar questões centrais da área em foco, identificar marcos
conceituais ou teóricos, mostrar o estado da arte da produção
cientifica resultante de pesquisas sobre um determinado tema.
(Crosseti, 2012; p.8)

As evidências quantitativas demonstraram que a maioria das pesquisas foram
realizadas na área de Educação. As linhas de pesquisa explicitam uma diversidade
que possibilita que o Programa possa ser investigado sob diferentes delimitações.
Dos 16 trabalhos acadêmicos incluídos na pesquisa, cinco utilizaram documentos
como fonte para obtenção de informação e onze pesquisas empíricas com
professores, alunos e coordenadores como sujeitos.
Os resultados das evidências documentais indicaram que há superficialidade
na fundamentação teórica no material do professor, o Guia de Planejamento e
Orientações Didáticas. Não obstante, observou-se uma contradição, ao verificar-se
uma pesquisa empírica (P5) que aponta como ponto positivo “tornar exequível o
conhecimento teórico, subjacente ao Programa, configurando a sua singularidade.”
Quanto aos resultados das pesquisas empíricas sobre os professores, estes
apontaram para a ressignificação das práticas em sala de aula (P9); havendo
inclusive uma indicação de “necessidade de propiciar aos professores [...] momentos
de reflexão correlacionando como foram alfabetizados e como alfabetizam [pois a]
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formação interfere menos na prática, do que as experiências vividas na trajetória de
vida” (P2). Holly (2000, p. 82) aborda essa questão de maneira mais ampla
Há muitos factores que influenciam o modo de pensar, sentir e de actuar
dos professores, ao longo do processo de ensino: o que são como pessoas,
os seus diferentes contextos biológicos e experienciais, isto é, as suas
histórias de vida e os contextos sociais em que crescem, aprendem e
ensinam. "Não é apenas um parte de nós que se torna professor", escreveu
36
Sylvia Ashton-Warner (Holly,2000; p. 82)

Apesar de alguns professores apontarem que o “material [foi] pensado para
um aluno hipotético (P4) e “favorece o trabalho alienado [com] professores como
meros executores” (P3), outros resultados atribuídos por professores, alunos e
coordenadores referem-se à qualidade das atividades constantes no material
didático como um fator de favorecimento à aprendizagem da leitura e da escrita,
consubstanciando o propósito geral do Programa, (P1, P11, P12).
Com relação a essas contradições quanto ao material didático foram
constatadas resistências de toda ordem, nos âmbitos político, ideológico e mesmo
relacionadas à gestão pedagógica, que não contempla o tratamento das
singularidades, indicando a necessidade de novos estudos a esse respeito.
A revisão integrativa dos trabalhos acadêmicos realizada, apresenta
resultados díspares quanto à alguns objetos e mesmo sujeitos, porém, também
apresenta uma visão que integra, sem negar os aspectos negativos, os avanços
gradativamente alcançados, refletidos na aprendizagem da leitura e da escrita,
consolidando o objetivo do Programa Ler e Escrever.
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Sylvia Constance Ashton-Warner foi uma escritora, poeta e educadora neozelandesa.
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ANEXOS

ANEXO 1

Resolução SE - 86, de 19-12-2007
Institui, para o ano de 2008, o Programa “Ler e
Escrever”, no Ciclo I das Escolas Estaduais de
Ensino Fundamental das Diretorias de Ensino da
Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana
da Grande São Paulo

Resolução SE - 86, de 19-12-2007
Institui, para o ano de 2008, o Programa “Ler e Escrever”, no Ciclo I das Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental das Diretorias de Ensino da Coordenadoria de
Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo
A Secretária de Estado da Educação, considerando:
- a urgência em solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos de Ciclo I
com relação às competências de ler e escrever, expressas nos resultados do SARESP
2005;
- a necessidade de promover a recuperação da aprendizagem de leitura e escrita
dos alunos de todas as séries do Ciclo I;
- a imprescindibilidade de se investir na efetiva melhoria da qualidade de ensino
nos anos iniciais da escolaridade,
resolve:
Art. 1º Fica instituído, a partir do ano de 2008, o Programa “Ler e Escrever“, com
os seguintes objetivos:
I – alfabetizar, até 2010, a todos os alunos com idade de até oito anos do Ensino
Fundamental da Rede Estadual de Ensino;
II – recuperar a aprendizagem de leitura e escrita dos alunos de todas as séries
do Ciclo I do Ensino Fundamental.
Art. 2º Integram o Programa mencionado no artigo anterior, os Projetos:
I – Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I;
II – Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I;
III – Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série – PIC 3ª série;
IV – Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série – PIC – 4ª série.
Parágrafo único – A atribuição das classes indicadas nos incisos deste artigo
obedecerá às normas referentes à atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do
Quadro do Magistério contidas na Res. SE nº 90/2005.
Art. 3º Os docentes, regentes de classe de 1ª a 4ª série do Ciclo I do Ensino
Fundamental, envolvidos no Programa, farão jus à atribuição de mais 4 (quatro) horas
semanais, destinadas ao trabalho de planejamento e capacitação para os projetos.
Parágrafo único – O pagamento referente à carga horária complementar a que se
refere o caput deste artigo é devido ao regente em exercício da respectiva classe, não
sendo estendido em casos de afastamento a qualquer título.
Art. 4º As orientações para implantação do Programa de que trata esta resolução
serão publicadas em Comunicado SE.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Notas:
Res. SE n.º 90/05, à pág. 148 do vol. LX;
Comunicado SE de 19/12/2007.
Acrescentado inciso III ao artigo 1º, pela Res. SE nº 46/12;
Revogados artigos 2º; 3º e 4º pela Res. SE nº 46/12.

ANEXO 2

Comunicado SE de 19 de dezembro de 2007
- DOE de 20/12/2007
A Secretária de Estado da Educação,
considerando as disposições da Res. SE nº 86/2007
torna públicas as orientações para a implantação do
Programa Ler e Escrever nas escolas da rede pública
estadual.

Comunicado SE de 19 de dezembro de 2007 - DOE de 20/12/2007
A Secretária de Estado da Educação, considerando as disposições da Res. SE nº 86/2007 torna públicas as
orientações para a implantação do Programa Ler e Escrever nas escolas da rede pública estadual.

ORIENTAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER
INTRODUÇÃO
Em 2007 a SEE iniciou uma série de ações com o propósito de melhorar a qualidade do ensino. A síntese deste propósito
foi publicada em agosto quando da divulgação das metas estipuladas pelo Governo Estadual para 2010. Para
alcançar duas destas metas — alfabetizar plenamente os alunos de oito anos até 2010 e promover a recuperação
das aprendizagens daqueles que não alcançaram as expectativas previstas ao longo do ciclo — foi elaborado o
Programa “Ler e Escrever”, que desenvolverá projetos visando a reverter o quadro de analfabetismo e de
alfabetização precária dos alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental, da Rede Estadual de Ensino.
AÇÕES DE FORMAÇÃO REALIZADAS EM 2007
O Programa “Ler e Escrever” iniciou sua primeira fase de implantação em 2007, tendo como ponto de
partida o Programa Ler e Escrever, prioridade na Escola Municipal, implantado nas escolas do município
de São Paulo em 2006 e a experiência adquirida no Programa Letra e Vida.
As ações daquele ano
envolveram as Diretorias de Ensino da Capital e compreenderam:
Formação de Gestores – Encontros mensais de formação dos quais participaram Supervisores, Assistentes TécnicoPedagógicos – ATP e Diretores de Escola da Capital. Nos encontros foram discutidos conteúdos que ampliam,
para os gestores, as possibilidades de compreenderem, apoiarem, acompanharem, avaliarem e tomarem decisões
visando à promoção da aprendizagem dos alunos;
Formação Pedagógica – Encontros quinzenais com os ATP e Professores Coordenadores das Escolas da Capital com o
objetivo de aperfeiçoar a didática de alfabetização e formação dos professores de suas escolas.

IMPLANTAÇÃO EM 2008
Em 2008, o Programa será ampliado para a Região Metropolitana de São Paulo e as ações iniciadas em 2007 terão
continuidade. Além disso, o Programa será implantado nas salas de aula por meio de projetos que incluem
materiais diversos.
As ações do Programa estarão estruturadas nos seguintes projetos:


Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I;



Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I;



Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série — PIC 3a série;



Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série — PIC 4ª série.

Nesse conjunto de projetos constam ações de caráter geral e outras de caráter específico que variam de acordo com
cada um deles, conforme a descrição que se segue.
A - Ações de caráter geral
As ações comuns são as seguintes:
a. Formação do Trio Gestor (Supervisores, Diretores, ATP);
b. Formação do Professor Coordenador, responsável pelo Ciclo I;
c. Acompanhamento pelos Dirigentes de Ensino;

d. Formação do Professor Regente;
e. Publicação e distribuição de materiais de apoio à sala de aula;
f. Critérios diferenciados para regência das turmas que participaram dos Projetos.
a. Formação do Trio Gestor – Diretores, Supervisores e ATP do Ciclo I, conforme já ocorria em 2007, mas que será
ampliada para as Diretorias de Ensino da Região Metropolitana de São Paulo.
O chamado Trio Gestor terá, mensalmente, um encontro com formadoras do programa para analisar, discutir e aprender
sobre os processos pedagógicos envolvidos na alfabetização e, principalmente, sobre sua participação no avanço
da aprendizagem dos alunos. A efetiva participação de cada um é essencial para garantir as condições
necessárias ao trabalho dos docentes e professores coordenadores e a aprendizagem dos alunos. Entre outras
ações, acompanharão a avaliação processual a ser realizada bimestralmente, em todas as classes envolvidas no
programa.
b. Formação do Professor Coordenador, responsável pelo Ciclo I - A formação contínua deste grupo de
profissionais será promovida pela CENP/FDE e pelas Diretorias de Ensino. Os Professores Coordenadores serão
preparados para atuar na formação dos professores de 1ª a 4ª séries para a complexa tarefa de fazer com que os
alunos se tornem capazes de ler e escrever com competência e autonomia. Este trabalho envolve momentos de
formação, planejamento, acompanhamento e avaliação, durante todo o ano letivo.
c. Acompanhamento pelos Dirigentes de Ensino – Os Dirigentes de Ensino serão os responsáveis pela implantação
e desenvolvimento do programa nas escolas sob sua jurisdição. Estão previstas reuniões periódicas com os Dirigentes
para promover a análise e discussão do desenvolvimento do Programa, suas dificuldades e avanços e, principalmente
para garantir a fluência da comunicação e as medidas que se fizerem necessárias.
d. Formação do Professor Regente - Nenhum projeto ou material que possa ser elaborado será eficaz sem uma
formação continuada articulada à pratica dos professores. E, para efetivá-la, a escola precisa ser tomada como o locus
dessa formação. É aí, no próprio contexto de trabalho, na relação direta com seus colegas que os professores podem, da
melhor forma, colocar suas questões, refletir sobre as práticas que desenvolvem, detectar problemas, estudar e buscar
soluções e avanços. Por isso, o Programa estabelece que a formação dos Professores será feita pelo PC, no
acompanhamento das salas de aula e na HTPC, possibilitando o atendimento às especificidades das séries. Para tanto,
os professores envolvidos nos projetos terão sua carga horária ampliada em 4 horas semanais.
e. Publicação e distribuição de materiais de apoio - Para apoiar os Professores Regentes na criação de situações
didáticas que atendam à diversidade dos alunos e às suas diferentes necessidades de aprendizagem, o Programa
disponibilizará um conjunto de materiais, específicos para cada projeto. São materiais que apoiarão o planejamento de
cada professor e servirão ainda como objetos de análise, problematização e discussão nos encontros formativos e HTPC.
f. Critérios diferenciados para regência das turmas que participaram dos Projetos - É importante que se
procure adequar o perfil profissional às características de cada Projeto. Em cada um deles há a descrição dos critérios
que deverão orientar as atribuições das turmas.
B - Ações de caráter específico - Cada projeto tem suas especificidades, de acordo com o grupo de alunos que
atendem. Para isso foram criadas ações específicas a cada um deles, a saber:
LER E ESCREVER NA 1ª SÉRIE DO CICLO I
Introdução
Os dados do SARESP de 2005 apontaram que, na Região Metropolitana, na maioria das escolas da rede estadual cercade
30% de alunos ainda não escrevem convencionalmente ao final da 1ª série. Ao longo do tempo este problema se
agrava, uma vez que os alunos que terminam o primeiro ano de escolarização sem estarem alfabetizados, acumulam
fracassos nos anos posteriores e, freqüentemente, são aqueles que ficam retidos ao final da 4ª série do Ciclo I.
Em decorrência desse problema foi criado o Projeto Ler e Escrever na 1ª série Ciclo I que envolve:
a. Formação de todos os Professores Regentes da 1ª série do Ciclo I na HTPC;
b. Material específico;

c. Convênios com Instituições de Ensino Superior para apoio pedagógico às classes de 1ª série;
d. Critérios diferenciados para regência das turmas de 1ª série.
a. Formação dos Professores Regentes -Todos os professores que atuarem na 1ª série do Ciclo I deverão participar
da formação que acontecerá na sua Unidade Escolar, nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC, sob a
responsabilidade e orientação do Professor Coordenador e em momentos específicos que venham a ser planejados pela
Diretoria de Ensino. Os Professores Coordenadores deverão organizar os horários coletivos de modo a garantir a
formação dos professores das 1as séries do Ciclo I.
O planejamento, acompanhamento e avaliação do andamento do trabalho de sala de aula serão feitos de acordo com a
orientação do Professor Coordenador e pautados no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor
Alfabetizador - 1ª série e nas Expectativas de Aprendizagem para a série.
b. Material específico - Serão publicados e/ou distribuídos os seguintes materiais:
1. Guia de Planejamento e Orientações Didáticas para o Professor Alfabetizador - 1ª série;
2. Caderno do professor alfabetizador - 1ª série;
3. Coletânea de atividades do aluno - 1ª série;
4. Livro de textos do aluno do aluno - 1ª série;
5. Acervo de 43 livros de literatura infantil por classe;
6. Letras móveis;
7. Assinatura de revistas para o público infantil.
c. Convênios com Instituições de Ensino Superior - Convênios serão firmados com Instituições de Ensino Superior,
sediados na Grande São Paulo, para a efetivação de um trabalho de parceria. Os estudantes dos cursos de Pedagogia ou
Letras, os alunos pesquisadores, ao mesmo tempo em que deverão atuar apoiando e auxiliando o trabalho dos
Professores Regentes das 1ª séries nas atividades de alfabetização, apresentarão as questões observadas na prática
pedagógica para as Instituições de Ensino Superior em que estudam para que, com o acompanhamento do professor
orientador dessa Instituição, tenham essas questões consideradas em seu processo de formação.
d. Critérios para regência das turmas do Projeto Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I - O professor de 1a série
deverá ter disponibilidade para participar de todos os momentos de formação, planejamento e avaliação do Projeto,
interagir com o aluno-pesquisador do Programa Bolsa Alfabetização que atuará em sua sala de aula. De preferência,
deverá ter participado dos cursos do Programa Letra e Vida.
Os professores efetivos que aderirem ao Projeto terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, desde
que permaneçam em regência na classe da 1a série do Ciclo I durante todo o ano letivo e alcancem os objetivos
propostos pelo Projeto, com avaliação satisfatória em relação às expectativas de aprendizagem dos alunos.

LER E ESCREVER NA 2ª SÉRIE DO CICLO I
Introdução
É no decorrer da segunda série que os alunos podem gradativamente alcançar autonomia em relação às competências
da leitura e da escrita. Para que esta e as demais expectativas de aprendizagem sejam alcançadas é essencial que o
trabalho pedagógico iniciado na primeira série não seja interrompido e avance, possibilitando que as crianças façam uso
da linguagem escrita em diferentes situações tanto escolares como extra-escolares. O trabalho continuará a ser
desenvolvido com os alunos que não tiverem alcançado plenamente as expectativas da série anterior.
O Projeto Ler e Escrever na 2ª série Ciclo I envolve:
a. Formação de todos os professores regentes da 2ª série do Ciclo I;

b. Material específico;
c. Critérios para regência das turmas de 2a série.
a. Formação dos Professores – Semelhante ao descrito anteriormente para a 1a série, o professor que atuar na 2ª
série do Ciclo I também deverá participar de formação na Unidade Escolar, nos horários destinados a HTPC, sob a
responsabilidade e orientação do Professor Coordenador e em momentos específicos que venham a ser planejados pela
Diretoria de Ensino.
Da mesma forma, o planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula
serão efetivados a partir das orientações do Professor Coordenador e pautados no Guia de Planejamento e Orientações
Didáticas para o Professor Alfabetizador - 2ª série e nas expectativas de aprendizagem.
b. Material específico - Para este projeto, será publicado e distribuído o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas
para o Professor Alfabetizador - 2ª série.
c. Critérios para regência de turmas do Projeto Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I - O professor deve ter
disponibilidade para participar de todos os momentos de formação, planejamento e avaliação do Projeto; já ter tido
experiência em alfabetização e, de preferência, ter participado dos cursos do Programa Letra e Vida.
Os professores efetivos que aderirem ao Projeto terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, desde
que permaneçam em regência da mesma classe durante todo o ano letivo e alcancem os objetivos propostos no Projeto,
com avaliação satisfatória em relação às expectativas de aprendizagem dos alunos.

PROJETO INTENSIVO NO CICLO – 3ª SÉRIE – PIC 3ª SÉRIE
Introdução
Prosseguir a escolaridade sem ter desenvolvido suficientemente as competências de ler e escrever causa prejuízos cada
vez maiores para os alunos. Este projeto tem como finalidade impedir que isso aconteça, adequando o currículo desta
série às necessidades de aprendizagem daqueles que não tiverem alcançado o nível necessário nos dois primeiros anos
de escolarização.
Este é um projeto emergencial cuja duração deve ser temporária, uma vez que a meta dos anteriores é justamente
tornálo desnecessário.
O Projeto Intensivo no Ciclo I – 3ª série envolve as seguintes estratégias:
a. Formação dos professores para atuarem nas turmas do PIC;
b. Organização administrativa e curricular diferenciada para as turmas de 3ªsérie do Ciclo I-PIC;
c. Materiais específicos;
d. Critério diferenciado para regência das turmas do PIC;
e. Critério para encaminhamento dos alunos ao PIC – 3ª série.
a. Formação dos professores para atuarem nas turmas do PIC – Os professores integrantes do projeto deverão
participar da formação que acontecerá na sua Unidade Escolar, nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo- HTPC, sob a
responsabilidade e orientação do Professor Coordenador e, em momentos específicos que venham a ser planejados pela
Diretoria de Ensino.
b. Organização administrativa e curricular diferenciada para as turmas de 3ªsérie do Ciclo I-/PIC - As
escolas poderão instalar uma turma/classe do PIC 3ª série por turno, com até 30 alunos. O trabalho a ser desenvolvido
nestas turmas do Projeto deverá ser pautado em proposta elaborada a partir do Material do Aluno e do Material do
Professor para garantir o melhor aproveitamento do tempo didático.
c. Materiais específicos - Para este projeto serão publicados/ distribuídos os seguintes materiais:

1. PIC - Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série — Material do Professor que é composto de orientações didáticas para
o trabalho a ser realizado com os alunos.
2. PIC – Projeto Intensivo no Ciclo - 3ª série — Material do Aluno que faz interface das áreas de Ciências Sociais e
Naturais e tem conteúdos específicos de Matemática.
3. Acervo de 40 livros de literatura infantil para cada classe.
d. Critério diferenciado para regência das turmas do PIC - Só poderão assumir as classes de 3ª série do PIC os
professores que tiverem disponibilidade para as ações de formação, acompanhamento, planejamento e avaliação do
Projeto Intensivo no Ciclo I - 3a série e, preferencialmente que tenham participado dos cursos do Programa Letra e
Vida. É, fundamental que tenham perfil adequado ao trabalho a ser desenvolvido com essa turma.
Esses professores também terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, desde de que permaneçam em
regência nas turmas do Projeto durante todo o ano letivo e alcancem os objetivos propostos.
e. Critério para encaminhamento dos alunos ao PIC – 3ª série - Os alunos que chegarem ao seu terceiro ano de
escolaridade básica que não tenham aprendido a ler e escrever deverão ser encaminhados para as turmas do PIC-3ª
série. Eles poderão ser selecionados a partir dos resultados do SARESP ou a partir de resultados das sondagens das
“hipóteses de escrita” que revelem que ainda não escrevem segundo “hipóteses alfabéticas de escrita”.
Os alunos que saibam ler e escrever, não devem fazer parte das turmas do PIC, pois certamente as atividades não serão
desafiadoras para eles.
PROJETO INTENSIVO NO CICLO – 4ª SÉRIE – PIC 4ª SÉRIE

Introdução
O Projeto Intensivo – PIC 4ª série substitui a Recuperação do Ciclo I e tem por objetivo garantir que nenhum aluno
conclua o Ciclo I do Ensino Fundamental sem saber ler e escrever.
Com o objetivo de reverter o quadro de alunos que, por não terem domínio da leitura e escrita, ficam alijados de usá-la
de forma autônoma, o PIC – Projeto Intensivo no Ciclo – 4ª série propõe várias estratégias que darão oportunidade a
esses alunos de avançar na aprendizagem, apropriando-se dos conteúdos básicos desse Ciclo e, assim, adquirirem
condições de continuar aprendendo no Ciclo II. São elas:
a.

Formação dos professores para atuarem nas turmas do PIC;

b.

b. Organização administrativa e curricular diferenciada para regência das turmas de 4ªsérie do Ciclo I-PIC;

c. Materiais específicos;d. Critério diferenciado para regência das turmas do PIC;
e. Critério para encaminhamento dos alunos ao PIC – 4ª série.
a. Formação dos professores para atuarem nas turmas do PIC - Os professores integrantes do projeto deverão
participar da formação que acontecerá na sua Unidade Escolar, nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo- HTPC, sob a
responsabilidade e orientação do professor coordenador e, em momentos específicos que vierem a ser planejados pela
Diretoria de Ensino.
O planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula serão efetivados a
partir da orientação do Professor Coordenador e pautados no material para o aluno e para o professor e nas
expectativas de aprendizagem.
b. Organização administrativa e curricular diferenciada para as turmas de 4ªsérie do Ciclo I/PIC - As
escolas poderão instalar uma classe/turma do PIC 4ª série por turno, com até 30 alunos. O trabalho a ser desenvolvido
nessas turmas deverá ser pautado em proposta elaborada a partir do Material do Aluno e do Material do Professor (vide
item c.) para garantir o melhor aproveitamento do tempo didático.
c. Materiais específicos - Para este projeto serão publicados/ distribuídos os seguintes materiais:
1. PIC - Projeto Intensivo no Ciclo - 4ª série — Material do Professor que é composto de orientações didáticas para o
trabalho a ser realizado com os alunos;

2. PIC – Projeto Intensivo no Ciclo - 4ª série — Material do Aluno que faz interface das áreas de Ciências Sociais e
Naturais e tem conteúdos específicos de Matemática;
3. Acervo de 40 livros de literatura infanto-juvenil para cada classe.
d. Critério diferenciado para a regência das turmas do PIC -Só poderão assumir as classes de 4ª série do PIC os
professores que tiverem disponibilidade para participar de todos os momentos de formação, planejamento e avaliação
do Projeto e, preferencialmente, que tenham participado dos cursos do Programa Letra e Vida.
Esses professores terão pontuação diferenciada para fins de evolução funcional, desde de que permaneçam em regência
dessas classes durante todo o ano letivo e alcancem os objetivos propostos no Projeto.
e. Critério para encaminhamento dos alunos ao PIC – 4ª série - Os alunos que ao término do Ciclo I, quatro
anos de escolaridade básica, não tenham domínio da leitura e da escrita deverão ser encaminhados para as turmas do
PIC-4ª série. Eles poderão ser selecionados a partir dos resultados do SARESP ou a partir de resultados das sondagens
das hipóteses de escrita que revelem que ainda não escrevem segundo “hipóteses alfabéticas de escrita”.
Os alunos que saibam ler e escrever, não devem fazer parte das turmas do PIC, pois certamente as atividades não
serão desafiadoras para eles.

ANEXO 3

Resolução SE - 66, de 21-8-2009
Dispõe sobre a implementação do disposto no
Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, que
institui o Programa de Integração Estado/Município
para o desenvolvimento de ações educacionais
conjuntas.

Resolução SE - 66, de 21-8-2009
Dispõe sobre a implementação do disposto no Decreto nº 54.553, de 15 de julho de
2009, que institui o Programa de Integração Estado/Município para o desenvolvimento de
ações educacionais conjuntas que proporcionem melhoria da qualidade da educação nas
escolas das redes públicas municipais
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no artigo 5º do Decreto
nº 54.553/09, e considerando:
o êxito alcançado pelos programas Ler e Escrever e São Paulo faz escola,
desenvolvidos na rede estadual de ensino;
o interesse manifestado pelos municípios na implementação de programas que
lograram bons resultados nas escolas da rede estadual de ensino;
a importância da troca de experiências entre as diversas redes escolares na busca
da melhoria da qualidade do ensino;
a necessidade de subsidiar as ações das autoridades interessadas na celebração
de convênio Estado/Município, resolve:
Art. 1º - O Programa de Integração Estado/Município para o desenvolvimento de
ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais visa à universalização do
ensino de qualidade, no Estado de São Paulo e será implementado de forma
descentralizada, observando-se o disposto nesta resolução.
Art. 2º - A Secretaria de Estado da Educação, representando o Estado, celebrará
convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e Municípios
paulistas, tendo por objeto a implementação dos programas e projetos desenvolvidos no
âmbito da Secretaria da Educação, nas escolas das redes públicas municipais, de forma
integrada à rede pública estadual de ensino, voltados às atividades pedagógicas, de
formação continuada, de natureza preventiva, objetivando combater a vulnerabilidade
infanto-juvenil, e de avaliação do rendimento escolar.
§ 1º - Ficam as Diretorias de Ensino encarregadas de providenciar a formalização
dos termos de convênio em suas respectivas áreas de jurisdição com os municípios
interessados, para o desenvolvimento de programas e projetos relacionados ao objeto
descrito no caput deste artigo.
§ 2º - Às Diretorias de Ensino cabe indicar um Supervisor de Ensino que
acompanhará a execução dos convênios, assegurando sua operacionalização em uma
ação conjunta com os responsáveis, em nível da Diretoria de Ensino, pelos respectivos
programas.
Art. 3º - Os convênios de que trata o artigo anterior obedecerão às minutaspadrão constantes dos anexos I, II e III, que integram o Decreto nº 54.553/09 e
observarão, no que couber, o disposto nos Decretos nºs 52.479, de 14.12.2007, e
40.722, de 20.3.1996, devendo ser instruídos com parecer da Consultoria Jurídica da
Pasta da Educação.
Art. 4º - Os Programas Ler e Escrever e São Paulo faz escola se constituirão nas
primeiras ações previstas pelo Decreto nº 54.553/09, a serem desencadeadas pelo
Estado/Município.
Art. 5º - Será constituída uma Comissão em nível central que definirá
procedimentos e indicará estratégias necessárias à execução dos acordos que forem
propostos.
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 4

Resolução SE 46, de 25-4-2012
Dispõe sobre formação em serviço do Professor
Educação Básica I

Resolução SE 46, de 25-4-2012
Dispõe sobre formação em serviço do Professor Educação Básica I, e dá providências
correlatas

O Secretário da Educação, considerando a significativa melhora do rendimento
escolar alcançada pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental no SARESP/2011,
especificamente quanto à aquisição das competências leitora e escritora, resultante da
eficácia da implementação do Programa Ler e Escrever; a importância que o
desenvolvimento de ações articuladas, de formação em serviço e de acompanhamento da
prática docente, representa para a equipe escolar, na elaboração do plano de ação; a
diversidade das condições de exequibilidade dessas ações nas escolas, que continuam a
reivindicar ampliação da reorganização dos tempos e espaços escolares de forma a
assegurar, com a eficácia desejada, na continuidade do Programa Ler e Escrever, a
aprendizagem dos demais conceitos e conhecimentos relativos às disciplinas que
integram o currículo do ensino fundamental, em especial à Matemática; resolve:
Artigo 1º - Os docentes regentes de classe do segmento de 1º a 5º anos do
ensino fundamental, interessados em ampliar sua formação profissional, com
aprofundamento de conhecimentos, poderão, opcionalmente, a partir do corrente ano,
fazer jus a mais 2 (duas) horas semanais de trabalho, para participar de ações e
reuniões voltadas à melhoria da prática docente, previstas pelo Programa Ler e Escrever,
com especial ênfase ao ensino da Matemática.
Parágrafo único – As 2 (duas) horas semanais, a serem acrescidas à carga horária
total atribuída ao Professor Educação Básica I, deverão ser cumpridas na unidade
escolar, em horas de trabalho docente, consecutivas, que serão remuneradas a título de
horas de trabalho pedagógico.
Artigo 2º - As atividades de aprofundamento de conhecimentos, desenvolvidas
nas 2 (duas) horas semanais de trabalho, a que se refere o artigo anterior, deverão:
I - integrar, obrigatoriamente, o plano de ação elaborado pela unidade escolar,
como atividades destinadas ao trabalho de planejamento e formação em serviço, a serem
explicitadas em documento específico, indicativo dos conteúdos, procedimentos
metodológicos, estratégias e recursos selecionados, bem como do horário de
desenvolvimento e da natureza dos instrumentos de acompanhamento e monitoramento
dos resultados alcançados pelos professores em sua rotina docente;
II – ser atribuídas ao professor interessado em participar dessas atividades e que
apresente condições de cumprir as normas estabelecidas.
Parágrafo único – As 2 (duas) horas semanais, de que trata esta resolução, são
devidas, exclusivamente, ao regente em exercício da respectiva classe, sendo que o
pagamento correspondente dar-se-á mediante o efetivo cumprimento dessas horas, não
podendo ser estendido a casos de ausências ou afastamentos a qualquer título.
Artigo 3º - Orientações específicas, destinadas ao desenvolvimento das atividades
de aprofundamento de conhecimentos, com ênfase ao ensino da Matemática, serão
objeto de normas complementares, a serem expedidas pela Coordenadoria de Gestão da
Educação Básica – CGEB.
Artigo 4º - Fica acrescentado ao artigo 1º da Resolução SE 86, de 19-12-2007, o
inciso III com a seguinte redação:

Artigo1º
............................................................................................................................
............................................................................................................................
“III – na continuidade, a partir do ano de 2012, assegurar a eficácia da
aprendizagem dos conteúdos programáticos das demais disciplinas integrantes do
currículo do ensino fundamental, em especial os da Matemática.” (NR)
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução
SE 86, de 19-12-2007.
Notas:
Acrescenta inciso III ao artigo 1º da Res. SE n° 86/07, à pág.194 do vol. LXIV;
Revoga artigos 2º, 3º e 4º da Res. SE nº 86/07, à pág. 194 do vol. LXIV.

