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Resumo: O objeto da presente pesquisa é a formação da aluna pesquisadora sob a perspectiva 

desses atores. Teve por objetivo geral analisar a formação sob a perspectiva das alunas 

pesquisadoras de três Instituições de Educação Superior parceiras do Programa Ler e 

Escrever/Escola Pública e Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização do Governo do 

Estado de São Paulo. Como objetivos específicos, elencamos os seguintes: verificar se a aluna 

pesquisadora desenvolve atividades para serem entregues nos encontros de formação e 

verificar com as alunas pesquisadoras se os professores formadores possibilitam momentos de 

troca de conhecimentos advindos da prática nos encontros de formação. Partimos da hipótese 

de que a formação da aluna pesquisadora não ocorre de maneira efetiva por parte de algumas 

IESs contrariando as diretrizes estabelecidas pelo Programa oficial e, assim, buscamos 

responder as seguintes perguntas: Como ocorre a formação das alunas pesquisadoras nas 

universidades? Com qual frequência? Quais os temas abordados nessa formação? As 

discussões permitem que a aluna pesquisadora relacione teoria e prática pedagógica e se 

aproprie dos fundamentos da alfabetização? A formação permite que o estágio em salas de 

alfabetização seja vivenciado sob outra ótica? Qual? O universo da pesquisa foram três IESs 

privadas localizadas na cidade de São Paulo cujos sujeitos foram seis alunas pesquisadoras 

que cursam Pedagogia, sendo duas de cada instituição. Utilizou-se metodologia de cunho 

qualitativo, utilizando a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, além 

de análise dos documentos oficiais que regem o referido Programa, a saber: Comunicado SE – 

86 de 2007, Resolução SE – 86 de 2007, Decreto nº 51627 de 2007 e Resolução SE – 90 de 

2008. Analisamos as entrevistas utilizando a Análise de conteúdo segundo Bardin (2011). A 

pesquisa se fundamentou nos seguintes autores: Ferreiro (1995, 2003); Lerner (1995 e 2002) e 

Soares (1985, 2009 e 2011) para fundamentar as categorias alfabetização e letramento; 

Contreras (2012), Nóvoa (1992) e Tardif (2002) para referendar a categoria formação inicial 

de professores. 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.   

 

 

Palavras-chave: Projeto Ler e Escrever, Formação de Alunos Pesquisadores, Formação 

inicial de professores, Instituição de Educação Superior, Curso de Pedagogia. 

 

 

 

 



Program Read and Write: The training under the perspective of the students 

researchers    

Abstract: The object of this research is the formation of the student researcher under the 

perspective of these actors. The general purpose was to analyze the formation under the 

perspective of students’ researchers in three Institutions of Higher Education (IHE) partners 

of the Program Read and Write / Public School and University in Literacy / Literacy 

Exchange of the Government of the State of São Paulo. As specific objectives we listed the 

following:  check if the student researcher develops activities to be delivered in training 

meetings and verify the students researchers if the advisor professors allow moments of 

exchange of knowledge coming from the practice in training meetings. Our hypothesis is that 

the formation of the student researcher does not occur effectively by some IHEs contrary the 

guidelines established by the official program and thus we seek to answer the following 

questions: How goes the training of students researchers in universities? How often? What are 

the topics covered in this training? Discussions allow the student researcher relates theory and 

teaching practice and takes ownership of the fundamentals of literacy? The training allows the 

stage in literacy courses is experienced from another viewpoint? Which? The universe of the 

research were three private IHEs located in São Paulo city whose subjects were six students 

researchers  that study Pedagogy, from  two of each institution. We used qualitative matrix 

method using a semi-structured interview as data collection instrument, as well as analysis of 

official documents governing this Program, namely: Communication SE 86, 2007; Resolution 

SE 86, 2007; Decree No. 51627, 2007, and Resolution SE 90, 2008. We have analyzed the 

interviews using the content analysis according to Bardin (2011). The research was based on 

the following authors: Ferreiro (1995 and 2003); Lerner (1995 and 2002) and Smith (1985, 

2009 and 2011) in order to support the categories alphabetization and literacy; Contreras 

(2012), Nóvoa (1992) and Tardiff (2002) to reference the initial category of teacher education. 

As a result the researchers found that students in school A and B receive training more 

focused on administrative aspects, with  few hours of study and reflection hindering the 

assessment of the basic concepts related to the literacy process, showing unsafe when 

immersed in school while the students researchers of the university C receive more geared to 

the pedagogical aspects of training, enabling them to have greater contact with the authors 

who discuss literacy in a constructivist perspective leading them to a better understanding of 

the concepts and therefore the procedures adopted by the regents teachers. We conclude that 

the students researchers from colleges A and B require theoretical study about the concepts 

related to literacy for better performance in the classroom. 

 

 

Keywords:  Initial Teacher Education. Institution of Higher Education. The Pedagogy 

Course.  Read and Write Project. Training Students Researchers.  

 

 

 

 



Projeto Ler e Escrever (Proyecto Leer y Escribir): La formación desde la perspectiva de 

las estudiantes investigadoras 

 

Resumen: El objeto de esta investigación es la formación de la estudiante investigadora desde 

la perspectiva de estos actores. El objetivo general fue analizar la formación desde la 

perspectiva de las estudiantes investigadoras de tres Instituciones de Educación Superior 

socias del Programa Ler e Escrever/Escola Pública (Programa Leer y Escribir/Escuela 

Pública) y Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização (Universidad en 

Alfabetización/Subvención de Alfabetización) del Gobierno del Estado de São Paulo. Como 

objetivos específicos, enumeramos los siguientes: verificar que la estudiante investigadora 

desarrolla actividades para la entrega en las sesiones de formación y verificar com las 

estudiantes investigadoras que los profesores permiten momentos de intercambio de 

conocimientos procedentes de la práctica en las sesiones de entrenamiento. Nuestra hipótesis 

es que la formación de la estudiante investigadora no se produce de manera efectiva por 

algunos IES, contrario a las directrices establecidas por el programa oficial y por lo tanto 

buscamos responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo es la formación de las estudiantes 

investigadoras en las universidades? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los temas que se tratan 

en este entrenamiento? Los debates permiten al estudiante investigador relacionar la teoría y 

la práctica de la enseñanza y tomar posesión de los fundamentos de la alfabetización? La 

capacitación permite que la pasantía en los cursos de alfabetización se experimenta desde otro 

punto de vista? ¿Cuál? El universo de la investigación eran tres instituciones de educación 

superior privadas situadas en São Paulo cuyo temas eran seis estudiantes investigadoras que 

asisten a la Pedagogía, dos de cada institución. Se utilizó el método de matriz cualitativa 

mediante una entrevista semi-estructurada como instrumento de recolección de datos y 

análisis de los documentos oficiales que rigen este Programa, a saber: Comunicado SE - 86 de 

2007, Resolución SE – 86 de 2007, Decreto 51627 de 2007 y la Resolución SE – 90 de 2008. 

Se analizaron las entrevistas utilizando el análisis de contenido de acuerdo con Bardin (2011). 

La investigación se basó en los siguientes autores: Ferreiro (1995, 2003); Lerner (1995 y 

2002) y Soares (1985, 2009 y 2011) para apoyar la alfabetización; Contreras (2012), Nóvoa 

(1992) y Tardif (2002) como referencia a la categoría de formación inicial del profesorado. 

Como resultado nos encontramos con que las estudiantes investigadoras de la universidad A y 

B reciben una formación más enfocada a los aspectos administrativos, con unas cuantas horas 

de estudio y reflexión que dificulta la evaluación de los conceptos básicos relacionados con el 

proceso de alfabetización, siendo insegura cuando se sumerge en la escuela, mientras que las 

estudiantes de la universidad C reciben más orientado a los aspectos pedagógicos de la 

formación, lo que les permite tener un mayor contacto con los autores que hablan de la 

alfabetización en una perspectiva constructivista, lo que lleva a una mejor comprensión de los 

conceptos y, en consecuencia, de los procedimientos adoptados por las profesoras regentes. 

Llegamos a la conclusión de que los estudiantes investigadores de universidades de A y B 

requieren un estudio teórico sobre los conceptos relacionados con la alfabetización para un 

mejor rendimiento en el aula. 

 

 

Palabras clave: Programa Ler e Escrever (Proyecto Leer y Escribir), Formación de 

Estudiantes Investigadores, Formación Inicial del Profesorado, Institución de Educación 

Superior, Escuela de Pedagogía. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 

da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática [...]”. 

FREIRE (2004, p. 39) 

 

A epígrafe de Paulo Freire vem ao encontro daquilo que acredito ser o papel de um 

professor, principalmente, do professor alfabetizador. Para escrever essa apresentação recorro 

às minhas vivências de criança, de aluna do curso de Pedagogia e de professora alfabetizadora 

para que, nesse momento, como pesquisadora, me permita delinear meu objeto de pesquisa.  

Meu gosto pela educação iniciou muito cedo, aos 5 anos de idade, ainda durante a 

socialização primária, pois sou filha de mãe pedagoga e, em função disso, sempre acompanhei 

sua trajetória, principalmente, quando ela ministrava aulas particulares em casa. 

A maioria de seus alunos eram crianças que encontravam dificuldade no processo de 

alfabetização e, assim, muitas vezes, eu largava o que estava fazendo para observá-la nestes 

momentos. Sempre tinha um caderno por perto, a fim de escrever tudo que me interessava, 

embora conhecesse poucas letras do alfabeto e misturasse com garatujas.  

Minha mãe foi de certa forma, a primeira professora que me inspirou. Desse modo, 

nos momentos de brincadeira, minha escolha era evidente: brincava de “escolinha” e eu era a 

professora que ensinava minhas bonecas a ler e a escrever, passando atividades e corrigindo-

as. 

Na mesma época, minha tia era proprietária de um bazar e, sempre que eu estava lá, e 

com a permissão dela, atendia os fregueses, pois já sabia os preços e os locais onde os 

produtos ficavam expostos. Muitas vezes, auxiliava no troco, fato este que me despertou o 

interesse pela matemática sendo, essa vivência prática, a que me ajudou para que eu fosse 

alfabetizada numericamente.  

Minha formação escolar teve início no ano de 1989, na pré-escola do Colégio 

Olivetano, instituição católica e privada, situada na zona leste da cidade de São Paulo na qual 

estudei até o 3º ano do Ensino Médio. 

Durante meu percurso escolar tive o privilégio de ser aluna de excelentes 

professores, mas dois deles, por sinal alfabetizadores, tiveram grande importância na minha 
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formação, haja vista que ambos me despertaram o interesse e a curiosidade pelos estudos em 

função da maneira como ministravam suas aulas. Lembro-me, principalmente, da alegria ao 

ler as primeiras palavras e das leituras realizadas em sala. Para mim, a aprendizagem da 

leitura e da escrita se deu de forma muito tranquila, em função desses professores e da 

presença constante dos meus pais durante este processo inicial. Recordo-me também que 

durante as lições de casa, meu pai segurava meu cotovelo para que eu conseguisse “desenhar” 

a letra cursiva. Todo esse apoio que a meu ver é fundamental para que a aprendizagem ocorra 

foram essenciais para que eu começasse a vislumbrar o magistério como carreira profissional. 

Todo esse processo facilitou meu estudo. O papel dos professores foi de suma 

importância, já que me espelhava em muitos deles. Desde os 12 anos de idade ajudo meus 

amigos nos trabalhos escolares, pesquisas e, principalmente, nos estudos para as avaliações. 

Esses momentos tornaram-se significativos para mim, uma vez que me empenhava em 

elaborar atividades e me preocupava em como ensiná-las. Fazia a leitura dos livros 

paradidáticos indicados e, muitas vezes, resumia para aqueles que não haviam entendido.  

No ano 2000, comecei a participar ativamente de um grupo de jovens, no qual 

ministrava aulas para outros jovens que seriam crismados. Para tal, organizava dinâmicas de 

grupo, bem como apresentava palestras sobre temas relevantes à Crisma, juntamente com 

outros jovens e com a coordenadora do grupo, fato este fundamental para o desenvolvimento 

de minha arguição oral. Esse espaço de educação não formal foi a mola propulsora para que 

eu reafirmasse meu desejo pelo magistério. Trabalhei neste grupo até 2003 e, durante esses 

três anos, aprendi muito, principalmente, com a coordenadora, uma vez que ela tinha 

formação em Psicologia e em Neurolinguística. Os conceitos e autores dessas áreas do 

conhecimento sempre permearam nossas discussões nas reuniões previamente estabelecidas 

por ela para que eu pudesse desenvolver meu trabalho com o grupo de jovens. 

No ano de 2007, ingressei no curso de Pedagogia na Universidade Nove de Julho 

(Uninove) realizando assim um sonho antigo. A partir do segundo semestre, quando comecei 

a estudar as disciplinas pedagógicas me encantei e me identifiquei com o curso.  No terceiro 

semestre cursei a disciplina Fundamentos da Alfabetização, a qual foi de vital importância na 

minha trajetória acadêmica, uma vez que me despertou o interesse em atuar como professora 

alfabetizadora.   

  Em fevereiro de 2008, participei de um processo seletivo ocorrido na universidade 

para ingressar como aluna pesquisadora no Programa Ler e Escrever que fazia parceria com o 
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Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização, conhecido como Bolsa Alfabetização 

do Governo do Estado de São Paulo. 

Nesse mesmo ano, iniciei como aluna pesquisadora na E.E. Professor José Bartocci, 

pertencente à Diretoria Leste 1 e lá permaneci por dois anos. Nessa época, tive a oportunidade 

de trabalhar com diversas professoras, com diferentes posturas profissionais. Uma delas tinha 

muito conhecimento sobre o Programa em questão, bem como em alfabetização. Ela me 

possibilitou participar ativamente das atividades do cotidiano e, em função disso, minha 

relação com os alunos foi se estreitando. Todas as ações realizadas junto às crianças e as 

vivências do cotidiano de uma sala de alfabetização reafirmaram minha escolha pela 

docência. 

 Na universidade, participei ativamente das reuniões de formação do projeto Ler e 

Escrever que, inicialmente, ocorriam mensalmente e eram ministradas por diferentes 

docentes, fato este, que contribuiu para meu crescimento pessoal e profissional, haja vista que 

o nosso maior aprendizado ocorre quando podemos trocar experiências com outras pessoas.  

No segundo semestre de 2009, as reuniões passaram a ser semanais. Nelas, tive a 

oportunidade de discutir diferentes teóricos que embasam a alfabetização e, 

concomitantemente, a prática, além de atividades de registro e observação que foram a base 

para o desenvolvimento do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Seguindo orientações da Fundação do Desenvolvimento da Educação (FDE), a então 

coordenadora do projeto na Instituição de Ensino Superior (IES) me orientou a escrever um 

artigo sobre minha vivência. À época, o tema por mim escolhido foi a sala de aula como 

ambiente alfabetizador e o cinema como um recurso que enriquece esse ambiente. Em minha 

pesquisa demonstrei a importância do uso adequado de filmes infantis como ferramenta no 

processo de alfabetização, uma vez que a imagem fílmica se bem planejada, pode auxiliar o 

professor em suas aulas. Tal artigo foi enviado a uma revista para publicação assim que iniciei 

o mestrado e foi publicado na edição de dezembro de 2014. Sempre gostei de cinema e minha 

atração por esse recurso no ambiente escolar surgiu quando eu cursava o Ensino Médio, pois 

tive um professor de História que tinha o hábito de ilustrar suas aulas com filmes pertinentes 

aos temas estudados.  

Em dezembro de 2009 concluí a graduação e, neste mesmo ano, participei do 

concurso de professor Ocupante de Função Atividade (OFA) que fora ofertado pelo governo 
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do Estado de São Paulo e ingressei na mesma escola na qual fui aluna pesquisadora. 

Permaneço nessa instituição até o momento, portanto, há seis anos.  

Em 2010, tive o privilégio de lecionar para os alunos com os quais iniciei meu 

trabalho como aluna pesquisadora. Foi uma felicidade ímpar entregar o diploma às crianças 

que tive a oportunidade de contribuir com o processo de alfabetização. Mais uma vez, 

certifiquei-me que valia a pena enfrentar todos os percalços que o magistério impõe. 

No mesmo ano cursei pós-graduação Lato Sensu, também na Uninove, em 

Alfabetização Escrita e Numérica, finalizado em 2011. Apresentei uma monografia de 

conclusão de curso, discorrendo sobre a importância da Literatura Infantil no processo de 

alfabetização, aproveitando as observações realizadas in loco durante minha participação no 

projeto Ler e Escrever. 

Ainda em 2010, participei do Programa Formação do Futuro Professor (PFFP), 

desenvolvido pela Uninove. Tratava-se de reuniões semanais, nas quais eu trocava 

experiências com os demais participantes e as questões apresentadas pelos formadores iam ao 

encontro das leituras que eu realizava em meus estudos. Foi uma grande aprendizagem, haja 

vista que as formações traziam à tona assuntos relevantes para minha prática cotidiana. 

Em novembro de 2012, a Uninove realizou o I Seminário Investigativo do Programa 

Ler e Escrever/Bolsa Alfabetização com o objetivo de os alunos e ex alunos pesquisadores 

apresentarem os resultados obtidos até aquele momento. Fui convidada a compor a mesa para 

que eu pudesse contar minha experiência aos alunos pesquisadores iniciantes e aos 

professores da universidade, experientes em alfabetização. Relatei como ocorreu meu contato 

com as crianças durante o tempo em que permaneci nessa função. Também foi apresentado 

um vídeo produzido pela FDE no qual eu dou meu depoimento sobre o cargo.   

Em 2014, com o intuito de aprofundar meus estudos referentes à alfabetização e ao 

Programa Ler e Escrever ingressei no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais também na Uninove - Linha de Pesquisa e de Intervenção em Metodologias da 

Aprendizagem e práticas de Ensino (LIMAPE). Busco, nesse momento, analisar como as 

universidades parceiras do Programa Ler e Escrever do Governo do Estado de São Paulo 

desenvolvem a formação dos alunos pesquisadores, uma vez que para mim esses encontros 

foram fundantes para minha prática atual. Esse viés de minha pesquisa vem ao encontro do 

que vivenciei e ainda vivencio a esse respeito. Como aluna pesquisadora, trabalhei com 

colegas que, sequer, recebiam formação por parte das universidades nas quais estudavam. 
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Atualmente, como profissional, vivencio a mesma situação. Trata-se, portanto, de algo 

extremamente preocupante uma vez que são estes alunos que, em breve, irão alfabetizar.  

Entendo que o relato acima justifique minhas escolhas anteriores, tais como: formar-

me pedagoga, atuar em salas de alfabetização, cursar Lato Sensu em Alfabetização Escrita e 

Numérica tal como a escolha, nesse momento, de meu objeto de pesquisa. Minha trajetória de 

vida e profissional apontam o quanto o processo de alfabetização se bem conduzido pelo 

professor auxilia na continuidade dos estudos de uma criança. Minha preocupação nesse 

sentido é fomentar discussões a respeito da formação inicial de professores que irão atuar com 

crianças de 6 a 8 anos de idade, portanto, em idade de alfabetização.  

Desta forma, as disciplinas cursadas no decorrer do mestrado foram de grande valia 

para a escrita dessa dissertação. No primeiro semestre de 2014, foram as seguintes: 

Metodologia da Pesquisa e da Intervenção, ministrada pelos professores doutores Roberta 

Stangherlim, Ligia de Carvalho Abões Vercelli, Jason Ferreira Mafra e José Eduardo de 

Oliveira; Fundamentos da Gestão Educacional ministrada pela professora Dra Rosemary 

Roggero e Políticas Públicas em Educação, ministrada pela professora Dra Francisca 

Eleonora Severino.  

A primeira possibilitou maior entendimento quanto à elaboração de um projeto de 

pesquisa, sua estrutura e especificidades, sendo este base para essa dissertação, pois 

oportunizou o estudo das metodologias qualitativas e quantitativas, seus tipos e 

procedimentos de coleta de dados. 

As trocas de ideias entre docentes e mestrandos foram de suma importância para que 

o objeto de pesquisa fosse lapidado, uma vez que cada mestrando teve a oportunidade de 

apresentar seu projeto e discuti-lo com a mediação dos professores e dos demais colegas.

 As disciplinas de Fundamentos da Gestão Educacional e Políticas Públicas em 

Educação contribuíram para embasar meu texto no contexto histórico, permitindo um olhar 

diferenciado, nesse âmbito para meu objeto de pesquisa. Todas as leituras e discussões, de 

alguma forma, agregaram conhecimento à minha formação, permitindo, assim, que eu 

aprofundasse o referencial teórico. 

No segundo semestre de 2014, cursei as disciplinas profissionais da educação: 

formação e trabalho, ministrada pelas professoras doutoras Roberta Stangherlim e Rosemary 

Roggero e, Paulo Freire: educação e práxis ministrada pelos professores doutores Ligia de 

Carvalho Abões Vercelli, Jason Ferreira Mafra e Adriano Salmar Nogueira e Taveira. A 
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primeira disciplina contribuiu para o aprofundamento da categoria formação inicial, pois 

trouxe discussões pertinentes e atuais, partindo das concepções dos autores da Teoria Crítica 

e, também, das vivências do grupo de estudo nas suas diversas funções na Educação Básica. 

Durante a disciplina, em parceria com a colega Verônica Cosmo Barbosa escrevi o capítulo 

“Professor “Categoria O”: um olhar crítico frente ao Estatuto do Magistério Paulista”, que 

compõe o livro “Profissionalidade Docente: gestão pública em análise.” organizado pelas 

professoras doutoras Roberta Stangherlim e Rosemary Roggero, lançado em novembro de 

2015. 

A disciplina Paulo Freire: educação e práxis contribuiu para o aprofundamento dos 

conceitos cunhados por Paulo Freire, uma vez que trata-se de um autor que faz parte do 

referencial teórico dessa dissertação. Foi possível estabelecer conexões com meu fazer 

pedagógico e vislumbrar a possibilidade de que é possível uma educação libertadora e 

problematizadora. 

Em setembro de 2014, participei do IX Fórum Paulo Freire, em Turim, na Itália, cujo 

tema foi “Caminhos de emancipação para além da crise – Temas geradores do pensamento de 

Paulo Freire”. Apresentei o trabalho denominado “Formação do aluno pesquisador por meio 

da extensão universitária: uma experiência emancipadora e transformadora”, escrito em 

parceria com a professora Dra. Ligia de Carvalho Abões Vercelli. Foi uma experiência ímpar, 

pois me possibilitou conhecer diversos educadores preocupados em alcançar uma educação 

emancipadora que contribua para a formação plena dos indivíduos. O texto apresentado foi 

publicado na edição de dezembro de 2014 da Revista Unifreire. 

Em setembro de 2014, participei do Círculo de Cultura Paulo Freire. O evento 

ocorreu no Memorial da América Latina, em São Paulo, cujo tema foi “Arte, mídia e cultura”. 

Apresentei o trabalho denominado “A literatura caminhando ao lado de Paulo Freire no 

processo de alfabetização”, escrito em parceria com as mestrandas Cristiane Pinholi Gregorin 

e Vânia Marques Cardoso. Participar deste evento foi um momento enriquecedor, pois 

agregou conhecimento à minha formação por conta das discussões que ocorreram durante o 

Círculo de Cultura.   

Em novembro de 2014, participei do XVII Encontro Nacional de Didática e Prática 

de Ensino (ENDIPE) que ocorreu na Universidade Federal de Fortaleza, no Ceará. O evento 

propiciou em suas variadas palestras discussões problematizadoras que me fizeram refletir 

sobre a escrita desta dissertação, além de contribuir com a minha formação enquanto docente. 
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Apresentei um pôster, sendo uma experiência significativa e diferente das apresentações 

anteriores.  

Ao longo do ano de 2014, participei dos seminários de pesquisa, junto com outras 

duas colegas, também orientandas da professora Ligia. Fizemos discussões de diferentes 

textos que vinham ao encontro de nossas pesquisas para que cada uma pudesse colaborar na 

construção do projeto e da dissertação da colega. Essa dinâmica me permitiu identificar nas 

demais pesquisas pontos que mereciam ser acrescentados, retirados e/ou reelaborados.  

Em novembro de 2015, participei do IX Seminário Nacional de Pesquisa da 

Universidade Nove de Julho (Uninove) e apresentei o trabalho intitulado “Projeto Ler e 

Escrever: práticas de alfabetização com crianças de 6 anos”, escrito em parceria com a 

professor doutora Ligia de Carvalho Abões Vercelli.   
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INTRODUÇÃO 

 

Até os anos 1920 e 1930 a escola era acessível somente para a elite. Com a ascensão 

do período industrial, emerge na sociedade uma nova burguesia e, esta, por sua vez, reivindica 

o acesso à educação. Segundo Aranha (1993) os operários anseiam uma educação acadêmica 

e elitista, uma vez que consideram inferior a formação técnica ora oferecida. Desta maneira, 

começam a pressionar as autoridades em prol da expansão da oferta de ensino. “A situação é 

grave, já que na década de 1920, o índice de analfabetismo atinge a alta cifra de 80%” 

(ARANHA, 1993, p. 198).  

Segundo Penin (2009), as concepções fordistas e tayloristas influenciaram a 

organização da escola, uma vez que esta foi estruturada como uma linha de produção 

industrial. “[...] se a escola mantiver bons professores em cada etapa do processo escolar, cada 

um realizando de forma competente a sua parte do trabalho previsto, o produto final – o aluno 

formado – será garantido.” (PENIN, 2009, p. 50). Entendemos, então, a educação pela lógica 

capitalista, cujo modelo revolucionou a produção industrial e, no início do século XX, foi 

adaptado à organização das escolas, ou seja, uma linha de montagem norteada pelas 

coordenadas estabelecidas no currículo. 

O professor, por sua vez, faz parte desta linha de montagem, ficando alienado ao 

reproduzir o que lhe é imposto, tendo uma visão fragmentada da realidade escolar.  

Neste cenário, surgem intelectuais e educadores, preocupados com os rumos da 

educação no país. Promovem debates e propostas de reforma com o objetivo de recuperar o 

atraso na educação brasileira.  

Observando o panorama de conflitos, em 1932, encabeçado por Fernando de 

Azevedo, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros. “O documento defende a educação 

obrigatória, pública, gratuita e laica como um dever do Estado, a ser implantada em programa 

de âmbito nacional. Critica o sistema dual que destina uma escola para os ricos e outra para os 

pobres, reivindicando a escola básica única.” (ARANHA, 1993, p.198).  

A grande massa da população só teve acesso à educação por volta dos anos 1940, 

uma vez que ficou estabelecido na Constituição de 1934 que o ensino deveria ser gratuito e 

obrigatório. Nesta década, a escola primária abriu suas portas para toda população, embora os 

currículos ainda fossem distantes da realidade das camadas populares. 
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Com o golpe do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas buscou elaborar uma 

regulamentação federal válida para todo o país que abrangesse os diferentes graus e 

modalidades de ensino. 

De 1945 a 1964 houve avanços no campo educacional, entre eles a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional promulgada em 1961, discussões de ampliação ao acesso à 

escola pública e gratuita, campanhas e movimentos de educação popular, principalmente, a 

alfabetização de adultos. (PILETTI, 2003) 

O autor complementa que de 1964 a 1985, o país passa a viver o autoritarismo 

instalado pela ditadura militar e efetuou-se reformas verticalizadas em todos os níveis de 

ensino e como resultado obteve-se elevados índices de repetência e evasão escolar, escolas 

com deficiências de recursos humanos materiais e professores mal remunerados. 

Em 1988, a nova Constituição, em seu artigo 205, reafirma que a educação é direito 

de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, bem 

como prepará-la para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional. Desta forma, as 

classes populares começam a vislumbrar um crescimento, haja vista a oportunidade de 

capacitação profissional, outrora negada. 

Com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 20 de 

dezembro de 1996 (LDBEN – Lei nº 9394/96), a preocupação com a qualificação profissional 

fica evidente. 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.  

 § 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  

 § 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. 

  

Mesmo com a Constituição de 1988 e a LDBEN de 1996, ainda há uma separação 

muito grande no que diz respeito à educação das diferentes classes sociais. Entende-se que 

apenas pelo fato da escola ser direito de todos, pressupõe uma educação de qualidade, mas na 

verdade, a prática é diferente.  

De acordo com PENIN (2009), embora frequentando as escolas no início dos anos 

1980, a grande maioria da população brasileira não conseguia concluir o Ensino Fundamental 

nos oito anos previstos e somente 10% dos alunos matriculados conseguiam chegar ao ensino 
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médio. “Apenas no final do século (1999) é que se alcançou o índice de 97% das crianças de 7 

a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental de oito anos. Contudo, a repetência e o atraso 

escolar têm caminhado mais lentamente, e ainda representam um problema” (PENIN, 2009, 

p.18).  

A autora aponta, também, que entre os anos de 1997 e 2007, de acordo com dados do 

IBGE, “a taxa média de conclusão na 4ª série do Ensino Fundamental chegou a 89%, ainda 

que na 8ª série ela fosse de 54%. Em 2006, a média para terminar a 4ª série foi de cinco anos, 

e a 8ª série, de dez anos.” (PENIN, 2009, p.18). 

Penin (2009) afirma que a sociedade entende a importância do processo de 

alfabetização, bem como reconhece tratar-se de um desafio para a educação brasileira.  

 

Desafio não só porque a erradicação do analfabetismo no país, anunciada 

pela Constituição de 1988, ainda é uma conquista a ser feita, como também 

porque, nas avaliações da condição leitora da população, dos alunos e dos 

resultados do ensino (Saresp, Saeb, Prova Brasil, Enem, Inaf e Pisa), fica 

evidente a necessidade de uma ação pedagógica mais efetiva para formar 

sujeitos leitores e escritores. (PENIN, 2009, p. 75-76) 

 

 

Dos instrumentos que são utilizados para apontar o desempenho acadêmico dos 

alunos, podemos destacar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os 

dados obtidos nestas avaliações permitem acompanhar a evolução do desempenho dos alunos 

e, principalmente, conhecer os diversos fatores associados à qualidade e à efetividade do 

ensino destas escolas. “A partir das informações do SAEB, o Ministério da Educação (MEC) 

e as Secretarias Estaduais e Municipais podem definir ações voltadas para a correção das 

distorções e debilidades identificadas e dirigir seu apoio técnico e financeiro para o 

desenvolvimento e a redução das desigualdades ainda existentes no sistema educacional 

brasileiro.” (Resultados do SAEB, 2005)    

Por meio destas avaliações observa-se o nível de aprendizagem dos alunos, uma vez 

que são tabulados os resultados com a finalidade de oferecer subsídios para mudanças nas 

políticas públicas, cujo intuito é o de universalizar o acesso à educação, bem como torná-la 

igualmente de qualidade a todos. 

Analisando os resultados obtidos nas provas aplicadas pelo SAEB entre os anos de 

1995 e 2005, sendo que estas avaliações acontecem bienalmente, podemos observar que 

houve uma queda dos índices de aprendizagem na educação brasileira. E, este fato, também é 

verdadeiro quando analisamos apenas o Estado de São Paulo. 
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TABELA 1 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://download.inep.gov.br/ educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/SAEB1995_2005 

                                                                                          

Outro instrumento utilizado como avaliação externa é o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Vale ressaltar que no ano de 2005, no 

que diz respeito às escolas da Rede Estadual da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

cerca de 30% dos alunos chegavam ao final a 1ª série sem saber escrever convencionalmente. 

Por conta dos dados apontados acima e de alguns pontos críticos no que diz respeito 

à alfabetização, entre eles: os alunos frequentam a escola, mas aprendem pouco; a escola, por 

vezes, forma analfabetos funcionais; os alunos se alfabetizam tardiamente, acabam por se 

desmotivar e muitos não concluem o Ensino Fundamental (evasão escolar); foram instituídas, 

desde os anos 1980, diferentes políticas públicas de alfabetização com o objetivo de 

minimizar os problemas acima apresentados, entre elas: a implantação do Ciclo Básico 

(Decreto 21.833, de 28 de dezembro de 1983); Projeto Ipê (entre os anos de 1983 e 1984); Por 

trás das letras (década de 1980); Projeto de Classes de Reforço (década de 1990); Circuito 

Gestão (entre os anos de 1996 a 1998); Ensinar pra Valer e Aprender pra Valer: 

Reorganização da Trajetória Escolar (1996); Implantado no Estado de São Paulo o regime de 

progressão continuada no ensino fundamental (Deliberação CEE Nº 09/97); Letra e Vida: 
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Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (2003); Ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos de duração (Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006); Programa 

Ler e Escrever (2007), foco desta pesquisa e o Pacto Nacional pela Alfabetização na idade 

certa (2012). 

Muitas destas políticas foram instituídas com a preocupação de formação de 

professores, a saber: Projeto Ipê (entre os anos de 1983 e 1984), cujo objetivo foi capacitar 

professores de 1º e 2º graus, formou mais de 400 mil professores alfabetizadores do Estado de 

São Paulo entre os anos de 1984 e 1992 e o Letra e Vida: Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (2003), cujo objetivo era oferecer formação continuada aos 

professores que trabalham com a leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental e 

pretendeu melhorar os resultados da alfabetização no sistema de ensino estadual. Portanto, o 

Programa Ler e Escrever é um precursor no que diz respeito a alfabetização de todas as 

crianças da rede estadual de ensino de São Paulo. Atualmente o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na idade certa (2012) segue a mesma proposta, ou seja, tem por objetivo 

alfabetizar todas as crianças até o final do chamado ciclo de alfabetização (do 1º ao 3º ano do 

Ciclo I). 

Destacamos que algumas políticas de alfabetização apresentam o slogan 

“Alfabetização na idade certa” e, este, é um termo muito discutido no meio acadêmico. 

Miguel Arroyo1, em palestra proferida no XVII Encontro Nacional de didática e prática de 

ensino (ENDIPE - 2014), questiona que escola é essa que reproduz a cultura da segregação na 

nossa sociedade, uma vez que se todos os alunos não se alfabetizam na idade dita certa, estão 

fadados a não se alfabetizarem mais?  

 Segundo Souza (2003, p. 13), política pública é: 

o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 

em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e/ou entender 

por que e como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro (variável 

dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de política 

pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em 

programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no 

mundo real. 

 

                                                 
1 Palestra apresentada em 14 de novembro de 2014 no XVII ENDIPE que ocorreu no Estado do Ceará, intitulada 

“O cotidiano escolar como espaço de formação”. Também estavam presentes, na mesa, as professoras Vera 

Maria Ferrão Candau e Pura Lucia Oliveira Martins. 
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Entendemos, então, que as políticas públicas são implantadas pelo Estado, ou seja, 

trata-se de “um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores 

específicos da sociedade.” (Höfling, 2001, p. 30), no nosso caso, ações que possam contribuir 

para a melhoria da formação de professores alfabetizadores e, consequentemente, para a 

escolarização de nossas crianças. Destacamos que o Estado de São Paulo é governado há mais 

de vinte anos pelo mesmo partido político (Partido da Social Democracia - PSDB), portanto, 

muitas políticas implementadas têm propostas semelhantes, embora com nomenclaturas 

diferentes. 

No ano de 2007, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE) iniciou 

uma ação com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino. No mesmo ano, o Governo do 

Estado de São Paulo instituiu o Programa Ler e Escrever, cujo objetivo era alfabetizar todas 

as crianças de oito anos de idade matriculadas regularmente nas escolas estaduais até o final 

de 2010, bem como oferecer todo o suporte necessário para a recuperação dos demais alunos 

da rede, visando autonomia na leitura e na escrita. Comunhamos com uma educação que 

esteja pautada no pressuposto da ação-reflexão-ação de Paulo Freire, assim, os encontros de 

formação com os alunos pesquisadores (APs)2 no nosso entendimento, devem acontecer nessa 

direção, possibilitando ao futuro professor alfabetizador uma leitura da realidade na qual irá 

atuar.  

Diante do exposto, a relevância social deste estudo está em ampliar as discussões em 

como as Instituições de Educação Superior parceiras do Programa Ler e Escrever do Governo 

do Estado de São Paulo têm desenvolvido o trabalho de formação dos alunos pesquisadores, 

uma vez que são elas as responsáveis em enviar às escolas futuros professores que possam 

fazer uma análise crítica da situação enfrentada atualmente nas salas de alfabetização.  

Dessa forma, como nenhuma pesquisa acadêmica inicia-se do zero, há sempre um 

conhecimento precedente apresentado por outros pesquisadores que estudam o mesmo tema. 

Em função disso, fizemos um levantamento de teses e dissertações que vêm ao encontro do 

nosso objeto no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) bem como 

um levantamento no site da Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e, outros periódicos 

no período de 2010 a 2014, somente na área da Educação. 

                                                 
2 Estudantes dos cursos de Pedagogia e Letras que atuam, em parceria com os professores regentes, nas salas de 

alfabetização em escolas da rede pública. 

 



 

31 

 

Pesquisamos, também, no GT 8 da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED). Neste período aconteceram 3 edições, e não encontramos 

nenhum trabalho sobre a formação do aluno pesquisador. Esse resultado pode estar 

relacionado ao fato de que o Programa Ler e Escrever se consolidou no cenário educacional 

no ano de 2010. 

Para tanto, utilizamos as seguintes palavras-chave: Programa Ler e Escrever; Projeto 

Ler e Escrever; Projeto Bolsa Alfabetização; formação do aluno pesquisador; aluno 

pesquisador, projetos sociais e universidades.  

Encontramos 64 trabalhos digitando a expressão Programa Ler e Escrever; 7 

trabalhos com a expressão Projeto Ler e Escrever; 1 trabalho digitando Projeto Bolsa 

Alfabetização; 22 com a expressão aluno pesquisador, 14 com a expressão projetos sociais e 

universidades e 17 trabalhos digitando formação do aluno pesquisador, totalizando, assim, 61. 

Ao ler os resumos verificamos que somente 9 trabalhos têm mais proximidade com a 

nossa pesquisa, isto é, que abordam o Programa Ler e Escrever.  Quatro destes trabalhos não 

estão disponíveis para leitura na íntegra, portanto, apenas 5 nortearão nosso estudo, sendo 4 

dissertações e 1 tese.  Para conhecimento, destacamo-nos no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Trabalhos levantados que vêm ao encontro do nosso tema, disponíveis na íntegra. 

TÍTULO DO TRABALHO AUTOR 
UNIVERSIDADE – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

A padronização do trabalho 

docente: crítica do Programa Ler 

e Escrever 

Alexandra Regina 

Constâncio                                                                         

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC –

SP) - 2012 

(dissertação) 

Programa Ler e Escrever: análise 

de uma proposta oficial para o 

tratamento da leitura 

Thais Inácio Negrão 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – 

(PUC/SP) - 2012 

(dissertação) 

Alcances e limites do Programa 

Ler e Escrever: um estudo de caso 

na escola estadual Professora 

Cecília de Negri 

Helena Prestes dos Reis 

Centro Universitário Salesiano 

de São Paulo (UNISAL) - 2012 

(dissertação) 

Políticas públicas de educação e 

formação do professor 

alfabetizador: o Projeto Bolsa 

Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização Inicial 

Edna Julio 

Universidade Cidade de São 

Paulo (UNICID) – 2012 

(dissertação) 

Projetos sociais desenvolvidos em 

universidades da cidade de São 

Paulo: mapeamento e análise. 

 

Ligia de Carvalho Abões 

Vercelli 

Universidade Nove de Julho 

(Uninove) - 2012. 

(tese) 
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Os trabalhos não disponíveis na íntegra são todos dissertações, apontados no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 2 – Trabalhos levantados que vêm ao encontro do nosso tema, não disponíveis na 

íntegra. 

 
O aprender a ler e a escrever: 

práticas de um 1º ano do ensino 

fundamental. 

Priscila Pellegrini de 

Almeida Bueno 

Universidade Metodista de 

Piracicaba - 2011 

Autoria ou reprodução? O 

cotidiano pedagógico de 

professores coordenadores no 

contexto do Programa Ler e 

Escrever. 

Luana Serra Elias Tavares 
Universidade Católica de Santos 

(Unisantos) – 2012 

O professor alfabetizador bem 

sucedido: uma análise da relação 

com os saberes da prática do 

programa Ler e Escrever – SEE - 

SP 

Claudia Moreno Zaniti 
Universidade Católica de Santos 

(Unisantos) – 2012 

A relação dos professores 

alfabetizadores com o saber no 

contexto do Programa Ler e 

Escrever. 

Sirlei Ivo Leite Zoccal 
Universidade Católica de Santos/ 

(Unisantos) – 2011 

  

A dissertação de Constancio (2012) intitulada “A padronização do trabalho docente: 

crítica do Programa Ler e Escrever” desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) contribui com elementos históricos sobre a educação, traçando um panorama 

desde a década de 1990 até a implantação do Programa Ler e Escrever em 2007, por isso 

nosso interesse em discuti-lo.  

A autora teve por objetivo identificar em que medida os professores do Ciclo I do 

Ensino Fundamental da rede estadual paulista utilizam o material didático do Programa Ler e 

Escrever para o planejamento das aulas. A autora faz uma crítica aos materiais didáticos 

oferecidos pela Secretaria da Educação, uma vez que entende que eles sugerem que o 

professor não sabe ensinar e, tão pouco, tem autonomia para elaborar seu próprio material 

didático. A ação desvaloriza a profissão docente, reduzindo o professor a mero executor dos 

conteúdos e atividades propostas. 

Como metodologia, a autora analisou as rotinas semanais elaboradas pelos 

professores do Ciclo I do Ensino Fundamental da rede estadual paulista. O referencial teórico 

utilizado foi baseado em estudos desenvolvidos por alguns autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, entre eles Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Por meio da 
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pesquisa, Constancio (2012) concluiu que os professores recorrem a diferentes materiais 

didáticos para o planejamento das aulas, como por exemplo: atividades xerocopiadas, livros 

didáticos oferecidos pelo governo federal, material dourado, entre outros, incluindo o material 

do Programa Ler e Escrever.  No entanto, o último não é quantitativamente superior às 

atividades planejadas por outros materiais didáticos já mencionados, revelando que há uma 

possível resistência crítica do professor ao material que lhe é imposto. 

No que diz respeito ao aluno pesquisador, Constancio (2012), o entende como um 

mecanismo político-ideológico, já que este é inserido em uma classe regular, muitas vezes 

numerosa, para exercer uma função que lhe é atribuída, na qual muitos deles não estão aptos a 

exercê-la.  

Outra dissertação encontrada é a de Negrão (2012) intitulada “Programa Ler e 

Escrever: análise de uma proposta oficial para o tratamento da leitura” desenvolvida na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A autora buscou responder se as 

práticas de leitura, sob as orientações do Programa Ler e Escrever, contribuem para a 

formação do leitor proficiente. 

Para tanto, adotou, como metodologia, a abordagem qualitativa, combinando a 

pesquisa exploratório-descritiva com a documental, cujas principais fontes acham-se nas 

obras tornadas públicas pela SEE/SP. Buscou responder à seguinte questão: as práticas de 

leitura implementadas pelo professor do ciclo I do Ensino Fundamental da rede estadual de 

São Paulo, sob as orientações do Programa Ler e Escrever contribuem, de fato, para a 

formação de um leitor proficiente? O estudo também se propõe não só a verificar em que 

medida os pressupostos teóricos do Programa Ler e Escrever subsidiam o trabalho do docente, 

como também comparar as práticas de leitura utilizadas pelos professores do ciclo I do Ensino 

Fundamental com as sugeridas pelo Programa. A pesquisadora fundamentou-se em estudos 

baseado na Psicogênese da Língua Escrita e da Linguística Textual, relacionando-as com a 

observação empírica em uma escola de Taubaté, interior de São Paulo. 

Negrão (2012) concluiu que é necessário propiciar aos professores dos anos iniciais 

momentos de reflexão sobre a teoria e a prática, a fim de instrumentalizá-los para lidar com 

questões pertinentes do processo de ensino / aprendizagem da leitura, pois alguns professores 

ainda veem a leitura como uma prática de decodificação e não como uma prática significativa 

para os alunos. A autora aponta isso como um dos fatores para o baixo desempenho dos 

alunos nas avaliações externas. Afirma, também, que, no que diz respeito à leitura, os 
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professores compreendem a necessidade de trabalhar com diferentes gêneros textuais a fim de 

ampliar o vocabulário das crianças. Destacamos que a utilização do material do Programa não 

significa abandonar as velhas práticas, mas de reorientá-los a fim de construir novos saberes.      

Negrão (2012) apresenta um panorama da educação brasileira desde a década de 

1920 até os dias atuais, que nos possibilitou compreender as fases que a educação passou ao 

longo dos anos, bem como apresenta informações pertinentes após análise dos documentos 

oficiais do Programa Ler e Escrever.   

 O estudo de Reis (2012) intitulado “Alcance e limites do Programa Ler e Escrever: 

um estudo de caso na Escola Estadual Professora Cecília de Negri” desenvolvido no Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) teve por objetivo analisar e avaliar as 

contribuições do Programa Ler e Escrever no processo de ensino / aprendizagem através de 

uma pesquisa qualitativa e estudo de caso nos 2os anos das series iniciais da Escola Estadual 

Professora Cecília de Negri.  

Reis (2012) afirma que para entendermos as mudanças na educação brasileira, faz-se 

necessário compreender o desenvolvimento da sociedade civil, portanto, apresenta as 

concepções de alguns filósofos que corroboraram com estas mudanças no âmbito social, a 

saber: John Locke; Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Karl Heinrich Marx.  

 No âmbito da educação, Reis (2012), apresenta as concepções de dois estudiosos, a 

saber: o construtivismo de Piaget e o sócio - construtivismo de Vygotsky. No que diz respeito 

à alfabetização, traz as contribuições de Paulo Freire, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. A 

pesquisadora apresenta um panorama das mudanças da educação até a implantação do 

Programa Ler e Escrever, o que contribuiu muito para o nosso estudo.  

A autora concluiu que o Programa Ler e Escrever contribui para a alfabetização dos 

alunos de 2º ano, pois entende a escrita como uma linguagem social, portanto, atribuindo 

significado à vida dos alunos. Possibilita um acompanhamento, através das avaliações 

diagnósticas (sondagens), da evolução de aprendizagem dos alunos, propiciando que os 

professores reflitam sobre a prática e, consequentemente sobre as ações que auxiliarão no 

processo de ensino / aprendizagem dos alunos.   

A dissertação de Julio (2012) intitulada “Políticas públicas de educação e formação 

do professor alfabetizador: o Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização 

Inicial”, desenvolvida na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), teve por objetivo 



 

35 

 

entender como os alunos pesquisadores enxergam sua participação no Programa, já que eles 

têm a oportunidade da vivência empírica nas salas de aula com as crianças.  

Para tanto, a pesquisadora faz uma breve apresentação histórica da alfabetização no 

Brasil, destacando a importância da concepção sócio construtivista e também algumas 

políticas públicas que julga importante para o período. 

Julio (2012) apresenta o Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização, 

destacando o papel do aluno pesquisador, embasado nos documentos que regem o Programa 

Ler e Escrever. Utilizou metodologia de cunho qualitativo de natureza fenomenológica e 

como procedimento de análise utilizou pesquisa de campo com os alunos pesquisadores, 

observando sua atuação na sala de aula.   

A pesquisadora conclui que o AP necessita de uma formação que dialogue teoria e 

prática, para que ao se deparar com os alunos nas salas de aula, possa auxiliar em seu 

processo de alfabetização. Para tanto, enfatiza que sua pesquisa não deu conta de responder 

todos os questionamentos por ela levantados, incentivando que novas pesquisas sejam 

realizadas neste tema. 

 A tese de Vercelli (2012) intitulada “Projetos sociais desenvolvidos em 

universidades da cidade de São Paulo: mapeamento e análise”, desenvolvida na Universidade 

Nove de Julho (Uninove), apresenta uma análise de quatro projetos sociais, desenvolvidos em 

duas universidades privadas, a saber: Universidade Nove de Julho (Uninove) e Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), cuja finalidade foi investigar se os projetos 

exerciam ações de responsabilidade social ou de compromisso social. 

A autora faz uma distinção entre essas duas categorias uma vez que a primeira foi 

cunhada na área da administração e está pautada numa ordem mercadológica. Para a autora, o 

termo Compromisso Social possui nuances que ultrapassa este último. Ela se apoiou em Paulo 

Freire para explicá-lo. Esta expressão implica que haja uma tomada de posição de todos os 

envolvidos; engloba decisões de todos os atores sociais e ocorre no plano das ações, da 

realidade concreta. Isso significa que: “A primeira condição para que um ser possa assumir 

um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. (FREIRE, 2012, p. 16 In 

VERCELLI, 2012, p. 32) 

 Para tanto, destacamos que um dos projetos analisados pela autora foi o Ler e 

Escrever tal como é desenvolvido pela Universidade Nove de Julho. Vercelli (2012) apresenta 

os objetivos, finalidades, justificativas e as ações que impulsionaram a implantação do 
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Programa Ler e Escrever no Estado de São Paulo. Apresenta, também, o Projeto Escola 

Pública e Universidade na Alfabetização, caracterizando o aluno pesquisador, destacando sua 

importância como coadjuvante nas salas de alfabetização e um dado relevante apontado nesse 

estudo é que os APs apresentaram melhor desempenho nas disciplinas cursadas na graduação. 

Apresenta relatos dos alunos pesquisadores participantes do projeto, concluindo que 

trata-se de uma ação de compromisso social, uma vez que enriquece a formação deste 

estudante, além de instrumentalizá-lo para atuar como professor alfabetizador, pois a 

formação permite a reflexão da prática e, sobretudo, estabelece a relação entre ensino, 

pesquisa e extensão, tripé fundamental da universidade. 

No que diz respeito aos artigos publicados no site da Scielo, nenhum foi encontrado, 

em função disso, fizemos uma busca pela internet em outros periódicos, conforme apontado o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Artigos levantados que vêm ao encontro do nosso tema, disponíveis na íntegra. 

 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR 
PERIÓDICO – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Políticas Públicas e formação 

docente: a possibilidade de 

investigação didática no 

Programa Bolsa Alfabetização 

Luci Ana Santos da 

Cunha 

Revista Internacional  d’Humanitats 

/  Universidade Autònoma de  

Barcelona, 2012 

O Programa Bolsa Alfabetização 

e a ressignificação dos estágios 

na Pedagogia 

Maria de Fátima Ramos 

de Andrade 

Revista Educação e Políticas 

Públicas – Fundação Carlos Chagas 

– v. 24; nº 55, São Paulo, 2013 

Formação docente: Reflexões de 

alunos de pedagogia no programa 

Bolsa alfabetização 

Ana Silvia Moço Aparício 

Revista Educação e Políticas 

Públicas – Fundação Carlos Chagas 

– v. 24; nº 55, São Paulo, 2013 

 

O artigo de Cunha (2012) intitulado “Políticas Públicas e formação docente: a 

possibilidade de investigação didática no Programa Bolsa Alfabetização”, publicado pela 

Revista Internacional d’Humanitats da Universidade Autònoma de Barcelona, discute as 

contribuições do Programa Bolsa Alfabetização na formação inicial do aluno pesquisador, 

bem como a contribuição destes alunos no processo de alfabetização. 

A pesquisadora entende o Programa como um estágio supervisionado, já que este 

proporciona aos alunos pesquisadores a vivência empírica, além da teoria estudada nos 
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momentos de formação nas universidades. Cunha (2012) partilha das inquietações que 

permeiam a formação docente, inicial ou continuada, enfatizando a importância da construção 

de uma prática reflexiva. 

O artigo de Andrade (2013) intitulado “O Programa Bolsa Alfabetização e a 

ressignificação dos estágios na Pedagogia”, publicado pela Revista Educação e Políticas 

Públicas da Fundação Carlos Chagas, tem por objetivo repensar o papel dos estágios 

supervisionados do curso de Pedagogia e do estágio realizado pelos participantes do Programa 

Bolsa Alfabetização.  

A pesquisadora discute a relação dicotômica entre a teoria e a prática no que diz 

respeito ao estágio proposto na maioria dos cursos, apontando elementos que propiciem um 

diálogo eficaz entre a universidade e a escola de Educação Básica, pois o estágio perde seu 

sentido sem esta relação. 

Entende que o Programa Bolsa Alfabetização caminha no sentido de aproximar a 

universidade e as escolas públicas, mas aponta lacunas neste diálogo, evidenciando que não 

ocorre uma reflexão conjunta entre os envolvidos. Propõe desta forma, uma comunicação 

efetiva entre o professor da universidade e a equipe escolar, pois é esta parceria que trará 

instrumentos necessários à formação deste aluno pesquisador.  

O artigo de Aparício (2013) intitulado “Formação docente: reflexões de alunos de 

Pedagogia no Programa Bolsa Alfabetização”, publicado pela Revista Educação e Políticas 

Públicas da Fundação Carlos Chagas, tem por objetivo compreender o processo de formação 

docente dos alunos de Pedagogia da Universidade Municipal de São Caetano, participantes do 

Programa Bolsa Alfabetização. 

A pesquisadora analisou os relatos destes alunos pesquisadores, baseados nas 

vivências nas salas de alfabetização em parceria com o professor regente, pois, à medida que a 

reflexão acontece, os alunos pesquisadores constituem sua identidade profissional. 

Aparicio (2013) ressalta a importância de o Programa Bolsa Alfabetização incluir a 

perspectiva da investigação didática no que diz respeito à formação do aluno pesquisador, ao 

mesmo tempo em que aponta a importância do diálogo entre as universidades e a equipe 

escolar. Esse aspecto vem ao encontro do artigo de Andrade (2013), pois ambas entendem que 

a comunicação efetiva contribuiria, e muito, na formação deste futuro alfabetizador. 
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Diante do exposto, notamos que somente os trabalhos de Vercelli (2012) e Aparício 

(2013) mencionam como é realizada a formação do aluno pesquisador. Assim, a relevância 

acadêmica desse estudo encontra-se no fato de divulgar o trabalho que as IESs têm realizado 

com as APs uma vez que para alfabetizar crianças não basta somente ter conhecimentos 

teóricos das diferentes correntes que envolvem o processo de alfabetização, mas também 

conhecer as técnicas necessárias e, para tal, entendemos que a formação dos APs deve estar 

pautada na perspectiva freiriana que envolve a ação-reflexão-ação. 

Após esse levantamento dos trabalhos realizados sobre o Programa Ler e Escrever 

notamos que a maioria aborda diferentes aspectos relacionados ao Programa, deixando de 

apontar estudos sobre a formação do aluno pesquisador. Portanto, o objeto da presente 

pesquisa é a formação da aluna pesquisadora sob a perspectiva desses atores. 

 O aluno pesquisador tem a oportunidade de atuar em salas de alfabetização durante sua 

formação inicial, além de ter a possibilidade, por meio da troca de saberes entre seus pares 

durante os encontros de formação, constituir sua identidade docente. Porém, percebemos no 

cotidiano escolar que muitos alunos pesquisadores desconhecem sua função. Diante disso, 

busca-se responder as seguintes perguntas, a saber: Como ocorre a formação dos alunos 

pesquisadores nas Instituições de Educação Superior? Com qual frequência? Quais os temas 

abordados nessa formação? As discussões permitem que o aluno pesquisador relacione teoria 

e prática pedagógica e se aproprie dos fundamentos da alfabetização? 

 Nosso objetivo geral é analisar a formação sob a perspectiva das alunas pesquisadoras 

em três Instituições de Educação Superior parceiras do Programa Ler e Escrever/Escola 

Pública e Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização do Governo do Estado de São 

Paulo. E, como objetivos específicos, elencamos os seguintes: Verificar se a aluna 

pesquisadora desenvolve atividades para serem entregues nos encontros de formação; 

Investigar com as alunas pesquisadoras se os professores formadores possibilitam momentos 

de troca de conhecimentos advindos da prática nos encontros de formação. se os professores 

formadores possibilitam momentos de troca de conhecimentos advindos da prática nesses 

encontros; Verificar se a formação disponibiliza suporte teórico específico sobre alfabetização 

para que os alunos pesquisadores possam atuar em sala de aula. 

 Os alunos pesquisadores que são encaminhados às escolas estaduais têm formação nas 

Instituições de Educação Superior nas quais estudam para atuarem como segundo professor 

em salas de alfabetização conforme aponta a legislação que rege o Programa Ler e 



 

39 

 

Escrever/Bolsa Alfabetização do Governo do Estado de São Paulo, porém a realidade aponta 

fragilidades no que tange a esse aspecto, tais como: desconhecimento das hipóteses da escrita, 

desconhecimento da diferença entre alfabetização e letramento e desconhecimento sobre a 

sondagem, além de aprofundamento teórico sobre o processo. Desse modo, partimos da 

hipótese de que a formação do aluno pesquisador não ocorre, por parte de algumas IESs, da 

maneira como estabelecem as diretrizes que regem o Programa oficial. 

 O universo da pesquisa foram três Instituições de Ensino Superior privadas, sendo 

duas faculdades e uma universidade, localizadas na cidade de São Paulo cujos sujeitos foram 

seis alunas pesquisadoras que cursam Pedagogia, sendo duas de cada IES. 

No que diz respeito à metodologia, optamos por uma pesquisa de cunho qualitativo. 

Escolheu-se esse tipo de pesquisa, pois segundo Bogdan e Biklen apresentam cinco 

características básicas. São elas:  

 

1- A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. A pesquisa 

qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada. [...] 

2- Os dados coletados são predominantemente descritivos, uma vez que 

todos esses dados empíricos são importantes. [...] O pesquisador deve, assim, 

atentar para o maior número possível de elementos presentes na situação 

estudada. [...] 

3- A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

O interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar 

como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas. [...] 

4- O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador. [...] Ao considerar os diferentes pontos de 

vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o 

dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador 

externo. [...] 

5- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 

pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem 

hipóteses definidas antes do início dos estudos. [...] O fato de não existirem 

hipóteses ou questões específicas formuladas a priori não implica a 

inexistência de um quadro teórico que oriente a coleta e a análise dos dados. 

(BOGDAN e BIKLEN (1982) In LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11-13) 

 

Lüdke e André (1986) citando os mesmos autores complementam que a pesquisa 

qualitativa pode ser também chamada de naturalística, uma vez que os dados descritivos são 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, assim, dá mais ênfase ao 

processo do que ao produto, retratando a ótica do pesquisado. 
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 Para coletar os dados, fizemos entrevista semiestruturada com seis alunas 

pesquisadoras, sendo duas de cada instituição. Escolhemos esse tipo de entrevista, pois, 

segundo Lüdke e André (1986, p.34) “as informações que se quer obter, e os informantes que 

se quer contatar, em geral, professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um instrumento flexível.” 

Embora semiestruturada, o preparo para a entrevista deve ser muito bem elaborado, 

com base em um roteiro, mesmo que flexível, haja vista a importância de seguir uma ordem 

das perguntas mais simples para as mais complexas, a fim de não coibir o entrevistado. 

 As entrevistas foram baseadas em um roteiro pré-estabelecido 3e áudio-gravadas com a 

permissão das alunas pesquisadoras e, posteriormente, transcrita pela pesquisadora para 

análise. Para tanto, as APs assinaram um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 4 

ficando cientes da pesquisa, bem como autorizando a divulgação dos dados coletados. 

As entrevistas com a AP1 e com a AP2 tiveram duração de 45 minutos e foram 

realizadas nas dependências da Escola Estadual Professor José Bartocci, localizada no Bairro 

Vila Ré da Zona Leste da Cidade de São Paulo, unidade na qual as entrevistadas atuam como 

alunas pesquisadoras, uma no período matutino e outra no período vespertino. A referida 

escola pertence à diretoria de ensino Leste 1. As entrevistas ocorreram, respectivamente, nos 

dias 15 de outubro e 4 de dezembro de 2014. A primeira foi realizada às 10 horas e a segunda 

às 12 horas.  

As entrevistas com a AP3 e com a AP4 tiveram duração de 40 minutos e foram 

realizadas na biblioteca da faculdade B, campus Leste, localizada na Zona Leste da Cidade de 

São Paulo. As entrevistas ocorreram, respectivamente, nos dias 01 de Junho e 02 de Junho, no 

horário das 18 horas. 

As entrevistas com a AP5 e com a AP6 tiveram duração de 45 minutos e foram 

realizadas na biblioteca da universidade C, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. 

As entrevistas ocorreram, respectivamente, nos dias 02 e 09 de Setembro de 2015, no horário 

das 18 horas.  

Analisamos também os documentos oficiais que regem o Programa, bem como outros 

materiais indicados abaixo no item análise de documentos, pertinentes à formação.  A análise 

dos dados obtidos foi feita por meio da análise de conteúdo segundo Bardin (2011). 

                                                 
3 Consultar Apêndice A para ler roteiro na íntegra 
4 Consultar Apêndice B para ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido na íntegra 
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 A análise documental é uma técnica riquíssima de abordagem dos dados qualitativos, 

embora pouco explorada nas áreas de ação social. Segundo Phillips (1974), são considerados 

documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação 

sobre o comportamento humano” (PHILLIPS (1974) In LÜDKE e ANDRÉ (1986, p. 38). 

 Esta técnica tem o objetivo de identificar informações pontuais nos diferentes 

materiais disponíveis de acordo com as necessidades do pesquisador. É uma fonte de pesquisa 

que solicita somente disponibilidade de tempo para que o pesquisador selecione e analise as 

informações relevantes para sua pesquisa. 

 Desta forma, analisamos a legislação, resoluções, comunicados e regulamentos que 

regem o Programa Ler e Escrever – Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização – 

Bolsa Alfabetização do Governo do Estado de São Paulo, bem como os referenciais para 

formação de professores, os Guias de Orientações Didáticas e demais materiais utilizados para 

formação das alunas pesquisadoras envolvidos no Programa, além de consulta de documentos 

os quais foram retirados dados referentes aos resultados do SAEB e SARESP entre os anos de 

1995 e 2013.  

Quadro 4 - Documentos analisados 

 

DOCUMENTOS ANALISADOS 

Comunicado SE - 86 de 19 de Dezembro de 2007 

Dispõe sobre a implantação do Programa Ler e 

Escrever para a rede Metropolitana da Grande São 

Paulo 

Resolução SE – 86 de 19 de Dezembro de 2007 

Dispõe sobre a instituição do Programa Ler e 

Escrever para a rede Metropolitana da Grande São 

Paulo 

Decreto nº 51.627 de 1º de março de 2007 
Dispõe sobre a instituição do Projeto Bolsa Escola 

Pública e Universidade na Alfabetização. 

Resolução SE – 90 de 08 de dezembro de 2008 

Dispõe sobre a expansão e aperfeiçoamento do 

Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização. 

LDBEN nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 
Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional 

Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006 

Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições 

de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de 

ensino. 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006. 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
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 O presente trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, dentre as 

políticas públicas de alfabetização, destacamos o Programa Ler e Escrever, principalmente o 

Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização do Governo do 

Estado de São Paulo, apontado como a principal ação do Programa Ler e Escrever e, também, 

o papel das alunas pesquisadoras e sua função nas escolas públicas estaduais.  

No segundo capítulo, discutimos as categorias alfabetização e letramento, uma vez que 

são elementos fundantes do Programa Ler e Escrever. Em seguida, abordamos a concepção de 

formação, com ênfase na formação inicial.  

No terceiro capítulo, apresentamos as análises dos dados, relacionando-as com os 

documentos, teses, dissertações e artigos encontrados sobre a temática. Por fim, tecemos as 

considerações finais sobre a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

  

CAPÍTULO I 

 

PROGRAMA LER E ESCREVER E PROJETO BOLSA ALFABETIZAÇÃO: O 

PAPEL DO ALUNO PESQUISADOR 

 

“Estamos tão acostumados a considerar a aprendizagem da leitura e da 

escrita como um processo de aprendizagem escolar que se torna difícil 

reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito 

antes da escolarização [...]”. 

(FERREIRO, 2011, p. 63) 

  

 Este capítulo tem por objetivo apresentar o Programa Ler e Escrever e sua principal 

ação que é o Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização – Bolsa Alfabetização 

assim como o papel do aluno pesquisador e sua função nas escolas públicas estaduais. 

 

1.1. O Programa Ler e Escrever 

 

 Conforme mencionado na introdução, o Programa Ler e Escrever, na rede estadual, 

teve início no ano de 2007, nas escolas da capital paulista e está sob a coordenação da 

pesquisadora argentina Delia Lerner, referência no que diz respeito à alfabetização. A 

princípio, foram realizadas algumas ações a fim de envolver as Diretorias de Ensino da 

Capital, destacamos, então: 

 

a) Formação de gestores: encontros mensais de formação dos quais 

participaram Supervisores, assistentes técnico-pedagógicos (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; 

b) 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.  (fonte:  www.lereescrever.fde.sp.gov.br) 

 

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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 Em 2008, por meio da Resolução SE – 86, de 19 de Dezembro de 2007, o Programa 

foi ampliado para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), levando em consideração os 

resultados apresentados pelos alunos de Ciclo I na avaliação do SARESP 2005, onde se 

observou baixo desempenho no que diz respeito à leitura e a escrita, sendo importante maiores 

investimentos para a melhoria da qualidade de ensino nas séries iniciais. Para tanto, 

apresentamos a Resolução SE – 86 na íntegra: 

  

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. (fonte:  

www.lereescrever.fde.sp.gov.br) 

 

 No segundo semestre do ano de 2007, adotou-se o Bolsa Alfabetização cuja finalidade 

era formar professores alfabetizadores para que o Programa se estendesse para todas as salas 

de aula no ano de 2008. Por iniciativa do governo estadual, nesse mesmo ano, o Programa foi 

ampliado para a Região Metropolitana de São Paulo e, em 2009, para o interior e o litoral 

paulista. Atualmente, o Ler e Escrever atinge todas as escolas da rede estadual, bem como 

disponibiliza a todas elas os materiais necessários para a ação do projeto.  

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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 Negrão (2012, p. 86), em sua dissertação “Programa Ler e Escrever: análise de uma 

proposta oficial para o tratamento da leitura” aponta que: 

 

A forma pela qual foi implantado o Programa, com grande divulgação e 

investimentos financeiros, indicava a intenção do Governo Paulista de 

legitimá-lo perante os profissionais da rede estadual e a sociedade, como 

uma iniciativa sólida e consistente em relação à educação das primeiras 

letras. [...] 

 

 Vale destacar que também no ano de 2007, o então governador do estado de São 

Paulo, José Serra5, lançou um plano para a educação paulista que apresentava 10 ações para 

atingir 10 metas até o ano de 2010. As metas 1 (Todos alunos de 8 anos plenamente 

alfabetizados) e 4 (Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries finais de 

todos ciclos (2 a , 4 a e 8 a séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio), corroboram 

com os objetivos do Programa Ler e Escrever, dessa maneira, Negrão (2012, p. 86) afirma que o 

Programa Ler e Escrever tem a função de também “contribuir diretamente com o alcance das 

metas educacionais do próprio poder central do Estado”. 

 Para tanto, destacamos os objetivos que regem o Programa Ler e Escrever:  

 

1. Apoiar o professor coordenador em seu papel de formador de professores 

dentro da escola;  

2. Apoiar os professores regentes na complexa ação pedagógica de garantir 

aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até o final da 2ª série do 

Ciclo I / EF;  

3. Criar condições institucionais adequadas para mudanças em sala de aula, 

recuperando a dimensão pedagógica da gestão;  

4. Comprometer as universidades com o ensino público;  

5. Possibilitar a futuros profissionais da Educação (estudantes de cursos de 

Pedagogia e Letras), experiências e conhecimentos necessários sobre a 

natureza da função docente, no processo de alfabetização de alunos do Ciclo 

I / EF. (fonte:  www.lereescrever.fde.sp.gov.br) 

 

 O Ler e Escrever não se limita a um programa de formação, ele é acima de tudo, um 

conjunto de ações que inclui a formação dos APs, além do acompanhamento em sala de aula, 

elaboração e distribuição de materiais didáticos, constituindo-se uma política pública do 

Ensino Fundamental I com objetivo de promover melhorias no processo de alfabetização da 

                                                 
5 José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) assumiu o governo do Estado de São Paulo no 

ano de 2006. 

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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rede estadual paulista. Nesse sentido, Weisz (2010, p. 21) aponta que o Programa Ler e 

Escrever difere dos anteriores, pois,  

 

[...] foi oficialmente assumido como política pública desde o seu início. Isto 

é, não era mais um grupo de educadores que se dispunha a, voluntariamente, 

fazer a diferença. Houve, por exemplo, a necessidade de mudar normas e 

legislação para garantir as condições de funcionamento minimamente 

necessárias. Só uma política pública poderia produzir material didático 

impresso (a tradição no Brasil é o Estado comprar material didático das 

editoras privadas para distribuir gratuitamente) para professores e alunos, 

tanto os das escolas estaduais como os das escolas municipais que se 

integraram ao Programa. E, como cabe a uma política pública, o Ler e 

Escrever não está focado na formação em serviço dos professores 

individualmente, mas foi pensado como um conjunto de ações cujo objetivo 

é fazer avançar a qualidade do ensino oferecido em cada escola.  

 

 

O Projeto Ler e Escrever elaborou materiais didáticos e pedagógicos para professores 

e alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, comumente conhecidos como Guia de 

Orientações Didáticas (professores) e Coletânea de Atividades (alunos), além de desenvolver 

formação continuada a fim de acompanhar o trabalho pedagógico das escolas, por intermédio 

dos coordenadores, gestores e pela equipe de formadores das Diretorias Regionais de Ensino. 

Por outro lado, Constancio (2012, p. 18) em sua dissertação “A padronização do 

trabalho docente: crítica do Programa Ler e Escrever” aponta que: 

 

[...] A intensa ingerência da Secretaria de Estado da Educação acerca da 

utilização do material didático do Programa Ler e Escrever [...] para a 

preparação das aulas pode ser justificada a partir da compreensão de que o 

governo, em nome de promover a qualidade do ensino, faz com que o 

professor não pense com a necessária profundidade para preparar as aulas, 

impondo-o a apenas executar o que foi elaborado pelo próprio governo, 

definido como o ideal. 

 

Entendemos, então que a obrigatoriedade da utilização de materiais didáticos “controla 

e manipula os professores e os torna mero instrumento de trabalho”, pois utilizar os materiais 

sem reflexão crítica sobre a proposta e/ou atividades, contribui para a alienação do professor 

no que diz respeito à sua própria prática. (CONSTANCIO, 2012, p. 18) 

Nesse sentido, Freire (2015, p. 36) entende que cabe aos professores recusarem os: 
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[...] pacotes que sabichões e sabichonas produzem em seus gabinetes numa 

demonstração inequívoca, primeiro, de seu autoritarismo, segundo, como 

alongamento do autoritarismo, de sua absoluta descrença na possibilidade 

que têm as professoras de saber e criar. [...] E a extravagância de uma tal 

expectativa está exatamente na contradição chocante entre o comportamento 

apassivado da professora, escrava do pacote, domesticada em seus guias, 

limitada na aventura de criar, contida em sua autonomia e na autonomia de 

sua escola e o que se espera da prática dos pacotes: crianças livres, críticas, 

criadoras. (grifos do autor) 

 

Portanto, o uso de materiais pré-estabelecidos tornou-se uma prática constante nas 

escolas, e, tal prática, é apoiada pelos responsáveis pela coordenação das escolas, o que 

enfatiza o fato de o professor não ter liberdade na escolha dos materiais que utilizará com seus 

alunos. Constancio (2012, p. 20) afirma que: 

 

[...] O controle será eliminado quando for conhecimento de todos que as 

soluções fáceis, práticas e técnicas, como os materiais didáticos oferecidos 

pelo governo, não proporcionam mudanças, mas predominantemente 

conformam os indivíduos; as mudanças só ocorrerão quando negarmos as 

soluções fáceis, argumentando que elas são insuficientes, pois apenas 

atingem as consequências e não as causas. [...] 

 

 De acordo com o Programa Ler e Escrever, para que ocorra uma ação em prol da 

melhoria da alfabetização, o referido Programa envolve a estrutura da Secretaria do Estado da 

Educação (SEE), a saber: Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), 

Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP) e as 

Diretorias Regionais de Ensino (DRE), além da equipe gestora: supervisores, professores 

coordenadores das oficinas pedagógicas (PCOPs) e diretores de escolas. Assim, o 

envolvimento de todos os membros da escola, participando de reuniões mensais, discutindo 

conteúdos que ampliem as possibilidades de compreensão, apoio, acompanhamento e 

avaliação para a tomada de decisões voltadas à aprendizagem dos alunos, colabora com o 

corpo docente e com o professor coordenador (PC) na árdua tarefa de alfabetizar.  

 Constancio (2012, p. 19) compreende que a melhoria na qualidade do ensino ocorre 

“[...] quando as escolas proporcionam aos alunos experiência formativa, a qual pressupõe um 

processo de reflexão do sujeito em relação ao objeto, de modo a proporcionar uma formação 

que amplie seu repertório cultural [...]”, desenvolvendo, assim, a autorreflexão, o pensamento 
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lógico e a compreensão de que teoria e prática são práticas que se complementam e não 

dicotômicas. 

  O professor coordenador participa de reuniões de formação ministradas pela 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) / Fundação do Desenvolvimento da 

Educação (FDE) e pelas Diretorias Regionais de Ensino (DREs), com a tarefa de formar os 

professores regentes de ciclo I de suas respectivas escolas, alternando momentos de formação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação dos alunos ao longo do ano letivo. 

 Entretanto Constancio (2012, p. 29): 

No que diz respeito à formação oferecida aos professores coordenadores 

pedagógicos, é possível afirmar que tem caráter de treinamento, visto que a 

“formação” pauta-se exclusivamente em orientações sobre a utilização do 

material didático do Programa Ler e Escrever, com ênfase nos 

procedimentos corretos a serem desenvolvidos para que as expectativas 

propostas no currículo unificado sejam atingidas; não há momentos de 

reflexão sobre o conteúdo do material didático ou um estudo acerca da sua 

organização; em suma, ele é considerado como o ideal. [...] 

[...] O objetivo dessa formação está voltado exclusivamente para o 

reconhecimento do material didático, entretanto, reconhecer não possibilita 

conhecer algo novo, possibilita apenas o contato com elementos previamente 

conhecidos, não proporcionando uma experiência formativa aos professores 

e muito menos aos alunos. [...]  

  

 Desta forma, é fundamental que o professor regente articule a formação que ocorre nas 

reuniões de ATPC6, mediadas pelo PC, com sua prática pedagógica, principalmente, 

refletindo criticamente sobre o que lhe é proposto. Destacamos que é papel do professor 

regente trazer questões relevantes para serem discutidas sobre a realidade vivenciada nas salas 

de aula e do PC mediar essas reflexões para que as práticas pedagógicas possam ser 

reorientadas de forma a promover o aprendizado dos alunos.              

 Vale ressaltar a importância desta formação continuada, uma vez que nos cursos de 

graduação, conforme aponta pesquisa realizada por Gatti (2009) apoiada pela Fundação 

Carlos Chagas, predominam os referenciais teóricos sociológicos, psicológicos, entre outros e, 

pouco se tem abordado sobre as práticas educacionais. A autora complementa ressaltando que 

os conteúdos ensinados aos professores, que dizem respeito à alfabetização, são abordados 

superficialmente, na maioria dos cursos analisados, contribuindo assim, para a fragilidade das 

práticas docentes. 

                                                 
6 ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) são as horas complementares que devem ser cumpridas pelo 

professor com duração de 50 minutos cada hora aula. 
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A autora analisou ementas dos cursos de Pedagogia e afirma que:  

 

[...] A análise do conteúdo das ementas indica, no entanto, que nas 

disciplinas referentes aos conhecimentos relativos à formação profissional 

específica também predominam enfoques que buscam fundamentar os 

conhecimentos de diversas áreas, mas pouco exploram seus desdobramentos 

em termos das práticas educacionais. Suas ementas frequentemente 

expressam preocupação com as justificativas, com o porquê ensinar, o que 

pode contribuir para evitar que os conteúdos se transformem em meros 

receituários. Entretanto, só de forma muito incipiente registram o quê e 

como ensinar [...] (GATTI, 2009, p. 121)  

 

 

 Diante do exposto, podemos concluir que faltam, na formação inicial de professores, 

disciplinas que venham ao encontro das práticas pedagógicas, uma vez que sabemos a 

fragilidade neste âmbito no processo de formação inicial. Diante dessa análise, 

compreendemos a importância da formação permanente destes educadores, portanto, o 

Programa Ler e Escrever, se desenvolvido numa perspectiva da ação-reflexão-ação como 

propõe Freire (2004), assume um papel fundamental na formação destes futuros professores. 

No que diz respeito à formação inicial, apontamos o Projeto Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização – Bolsa Alfabetização como um meio que propicia ao futuro professor 

participar de atividades práticas dentro de uma sala de alfabetização. 

 

1.2.  Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização e o 

papel do aluno pesquisador 

 

 O Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização – Bolsa Alfabetização 

criado pelo Decreto 51.627 de 1º de março de 2007, consiste em uma das principais ações do 

Programa Ler e Escrever, cuja proposta prevê a participação de estudantes dos cursos de 

Pedagogia e Letras nas salas de alfabetização (classes de PIC e 2º ano / 1ª série), comumente 

conhecidos como aluno pesquisadores, em conjunto com professores da rede pública estadual. 

Os alunos pesquisadores auxiliam os professores regentes no atendimento às crianças em 

processo de alfabetização e na organização das aulas, caracterizando, assim, o segundo 

professor em sala de aula. 
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O Projeto Bolsa Alfabetização foi estruturado com o propósito de discutir, 

junto às instituições formadoras, problemas relacionados à didática de 

alfabetização, que trazem questões vivas e candentes da prática educativa em 

sala de aula, para que se constituam conteúdos da formação inicial dos 

professores. (fonte:  www.lereescrever.fde.sp.gov.br)  

 

  

 Constancio (2012, p. 30) afirma que: 

 

 
[...] Compreendemos esse projeto como um mecanismo político-ideológico 

porque em vez de a Secretaria de Estado da Educação diminuir o número de 

alunos por sala, a fim de possibilitar ao professor ocupar-se utilmente de 

cada aluno, dando a atenção necessária para que o processo de alfabetização 

seja eficiente, ela insere alunos universitários atribuindo a eles uma função 

para qual, muitas vezes, podem não estar preparados. Além disso, há de 

apontar para o fato de que a presença do aluno universitário nas salas do 2º 

ano não está garantida para toda a rede, pois depende dos convênios 

assinados com as universidades e do interesse dos alunos em participar do 

projeto. 

 

 

 Assim, o governo, em seu discurso, refere-se ao aluno pesquisador como sendo um 

segundo professor nas salas de alfabetização, e, no entanto, a realidade é diferente, pois os 

APs chegam às salas de alfabetização sem conhecimento prévio da prática docente, uma vez 

que alguns deles ainda estão no início da graduação e desconhecem as disciplinas voltadas à 

didática e metodologia do ensino.  

 De acordo com a legislação vigente, os objetivos do Projeto são: 

 
a)      aprimorar a formação inicial dos estudantes dos cursos de Pedagogia e 

de Letras, possibilitando-lhes atuar como docentes da rede pública de ensino, 

tendo  conhecimento de tal realidade; 

b)      favorecer o acesso à leitura e à escrita a todos os alunos do 2º ano ou 

de classes do mesmo ciclo, voltadas à recuperação da aprendizagem; 

c)       comprometer as Instituição de Ensino Superior (IES) com a causa do 

ensino público. 

 

 Nesse sentido, reafirmamos que o Projeto Ler e Escrever teria papel fundamental na 

formação dos futuros professores alfabetizadores, caso eles discutissem os conceitos teóricos 

referentes à alfabetização vinculados à prática pedagógica vivenciada no cotidiano em suas 

reuniões de formação nas IES, para que possam auxiliar as crianças no processo de aquisição 

da leitura e da escrita. Além disso, o diálogo entre as IES e a escola pública seria importante 

para a formação das APs e aprimoramento da prática do professor regente. Porém, esta é uma 

das fragilidades do Programa, uma vez que não há essa interlocução.  

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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Destacamos o Projeto Intensivo do Ciclo I (PIC), cujo objetivo é alfabetizar as 

crianças, de 3º a 5º ano, que estão em defasagem, uma vez que não desenvolveram as 

competências de leitura e escrita nos anos iniciais. Essa iniciativa visa garantir que todos os 

alunos concluam o Ciclo I do Ensino Fundamental alfabetizados. Destacamos que se trata de 

um projeto emergencial, uma vez que o Programa Ler e Escrever, se realizado efetivamente, 

torna o PIC desnecessário. 

 De acordo com os resultados divulgados pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM), 

vinculado ao Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE), que compara os anos de 

2007 e 2009, observamos que houve uma redução no percentual de analfabetos funcionais, ou 

seja, alunos que não têm autonomia na leitura e na escrita, mas, ainda assim, o número é 

alarmante quando destacamos a 4ª série / 5º ano do Ciclo I. 

Tabela 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/avaliacao/uma-lenta-caminhada-

analfabetismo-funcional-alfabetismo-inaf-instituto-paulo-montenegro-leitura-escrita-518768.shtml 

 

 O PIC existe somente em poucas escolas da rede estadual, porém, as instituições, por 

conta do grande número de crianças não alfabetizadas, conforme aponta tabela acima, estão 

propondo um programa de recuperação paralela, cuja finalidade é auxiliar estas crianças no 

processo de alfabetização, bem como subsidiar os professores regentes neste processo. Dessa 

forma, não entendemos o porquê da extinção do PIC se existe necessidade de um trabalho 

pontual com os alunos que ainda não estão alfabéticos. 

 Em 08 de dezembro de 2008, a Resolução SE-90, veio aperfeiçoar e expandir o 

Programa Bolsa Alfabetização, por meio de nove artigos, a saber: o artigo primeiro afirma a 

expansão do Programa para as escolas do interior do Estado a partir de 2009; o segundo trata 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/avaliacao/uma-lenta-caminhada-analfabetismo-funcional-alfabetismo-inaf-instituto-paulo-montenegro-leitura-escrita-518768.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/avaliacao/uma-lenta-caminhada-analfabetismo-funcional-alfabetismo-inaf-instituto-paulo-montenegro-leitura-escrita-518768.shtml
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da parceria firmada entre a Secretaria da Educação e as Instituições de Ensino Superior no que 

tange a execução do Plano de Trabalho, ressalta que o plano de trabalho das IESs deve estar 

de acordo com os moldes estabelecidos pelo presente documento e aponta que a Equipe de 

Gestão Institucional do Bolsa Alfabetização é responsável pela aprovação ou não deste Plano 

de Trabalho7; o terceiro artigo trata de questões como o repasse da bolsa aos participantes e 

enfatiza a troca de experiências, avaliações, orientações, desenvolvimento e acompanhamento 

do Plano de Trabalho; o quarto, apresenta os deveres das IES; o artigo quinto aponta as 

atribuições do aluno pesquisador; os demais artigos tratam de questões burocráticas referentes 

ao Programa. 

 O Projeto Bolsa Alfabetização propicia a vivência empírica do estudante dentro de 

uma sala de aula de alfabetização, podendo relacionar a teoria aprendida na graduação com a 

prática. Para tanto, conhecer a Legislação que rege o Programa é fundamental, uma vez que 

cabe ao aluno pesquisador: 

 

a) Conhecer os documentos que regem a unidade escolar, como o 

Regimento e a Proposta Pedagógica; 

b) Informar-se sobre o perfil da comunidade atendida pela escola; 

c) Conhecer o Planejamento Anual do professor regente; 

d) Cumprir vinte horas semanais, na escola que abriga sua pesquisa 

didática – escolhida sob orientação de seu professor orientador -, sendo 

dezoito horas em sala de aula e duas em ATPC - Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletivo; 

e) Estabelecer vínculo de respeito mútuo com o diretor, vice-diretor, 

professor coordenador, professor regente, alunos e demais funcionários; 

f) Atuar, auxiliando o professor regente na elaboração de diagnósticos 

pedagógicos, quanto às hipóteses da escrita; 

                                                 

7 Para se habilitarem a participar do Projeto, as instituições de Ensino Superior deverão apresentar Plano de 

Trabalho, contendo: a. dados cadastrais da Instituição; b. relação nominal do(s) professor(es) orientador(es) 

destacados pela Instituição de Ensino Superior, com seu(s) currículo(s) anexo(s); c. indicação do interlocutor 

administrativo da Instituição; d. apresentação da matriz curricular, ementas e bibliografia dos cursos de 

Pedagogia, Letras e Pós - Graduação Stricto Sensu (didática da alfabetização); e. proposta do número de classes 

de 2º ano do ciclo I do Ensino Fundamental ou de classes do mesmo ciclo, voltadas para a recuperação da 

aprendizagem, por DE e município, a serem atendidas pela Instituição no âmbito do Projeto; f. relação nominal 

dos alunos selecionados para atuar no Projeto, com os números dos respectivos registros de matrícula; g. 

descrição dos critérios utilizados para formação das turmas de orientação na instituição, que deverão comportar, 

no máximo, até 40 (quarenta) alunos pesquisadores para cada professor orientador; h. cronograma e plano de 

desenvolvimento dos encontros semanais de formação, contendo: 1. explicação dos temas a serem abordados nos 

encontros ao longo do ano; 2. datas e horários das reuniões; i.  proposta de articulação do desenvolvimento da 

pesquisa de investigação didática, definida pela instituição; j. planilha de custos, por aluno, que demonstre a 

previsão de mensal, por classe atendida, da aplicação dos recursos a serem repassados pela Secretaria de Estado 

da Educação; k. Carta compromisso de abertura de conta bancária no Banco do Brasil; l. cronograma de 

execução; m. cronograma de desembolso. (fonte: http://lereescrever.fde.sp.gov.br) 
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g) Planejar e executar, sempre em parceria com o professor regente, 

atividades pedagógicas, para serem desenvolvidas individualmente ou em 

grupo; 

h) Participar de todos os encontros de formação promovidos pela 

Instituição de Ensino Superior, sendo que as faltas não serão permitidas e 

acarretam motivo de desligamento do aluno pesquisador do Projeto; 

i) Registrar as atividades, constatações e reflexões propiciadas pela 

prática em sala de aula ou suscitadas pelo projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido, junto à instituição de Ensino Superior; 

j) Apresentar e discutir com seu professor orientador os apontamentos 

registrados em sala de aula; 

k) Desenvolver a pesquisa formativa de orientação didática conforme os 

encaminhamentos de seu professor orientador; 

l) Participar das reuniões de formação e avaliação do Projeto, sempre 

que solicitado pelos professores coordenadores, nas unidades escolares, e 

pelos professores orientadores, nas instituições de Ensino Superior, 

respeitando sua carga horária. (fonte:  www.lereescrever.fde.sp.gov.br). 

 

 

A proposta do Programa Bolsa Alfabetização é que alunos pesquisadores façam uma 

análise crítica da realidade comparando se a formação realizada nas IES vem ao encontro das 

propostas dos documentos oficiais, o intuito é instigá-los a pensar na alfabetização como 

processo, além de oferecer os instrumentos técnicos necessários.  “[...] Portanto, além de atuar 

efetivamente na melhoria das condições de alfabetização oferecidas às crianças do ensino 

público paulista, o Programa contribui para a formação de futuros professores para o Ensino 

Fundamental. [...]”. (fonte:  www.lereescrever.fde.sp.gov.br). 

  O espaço de formação do aluno pesquisador é entendido como terceiro espaço, pela 

ótica de Zeichner (2010), pois propõe o diálogo entre a Educação Básica, na qual atuam as 

APs e, o ensino superior. Esse conceito vem ao encontro de um dos objetivos primordiais do 

Projeto Bolsa Alfabetização. Para o autor, esse conceito significa: 

 

[...] uma rejeição das binaridades tais como entre o conhecimento prático 

profissional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e a prática, assim 

como envolve a integração de novas maneiras, do que comumente é visto 

como discursos concorrentes – em que uma perspectiva do isso ou aquilo é 

transformada num ponto de vista do tanto isso, quanto aquilo (ZEICHNER 

(2010, p. 486). 
 

Assim, tal espaço deve proporcionar o diálogo entre a teoria e a prática e propor novas 

possibilidades de aprendizagem para os professores em formação inicial. Para que isso ocorra, 

entendemos que as discussões nas reuniões de formação devem apontar que os materiais 

disponíveis são apenas recursos e que não devem fazer com que o professor perca sua 

http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
http://www.lereescrever.fde.sp.gov.br/
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autonomia, pelo contrário, oferecem pistas para que ele possa elaborar outros materiais a fim 

de atingir seus objetivos. Os livros dos alunos são recursos didáticos que não se limitam em si 

mesmos.  

 O Projeto Escola Pública e Universidade na Alfabetização – Bolsa Alfabetização 

permite que o aluno pesquisador participe de atividades em sala de aula, acompanhado de 

uma professora regente. O aluno pesquisador, com a mediação da professora regente, observa 

as práticas de leitura e escrita dentro de uma sala de aula de alfabetização, o que é de grande 

valia para sua formação inicial. Segundo Vercelli (2013, p. 101): 

 

os alunos pesquisadores apontam que é por meio da experiência que os 

conceitos teóricos fazem sentido. Ressaltam que a postura da professora 

regente os leva a apreender atitudes e comportamentos que, para eles, devem 

ou não ser incorporados por uma profissional de educação [...]. 

 

 Trata-se de um momento ímpar, uma vez que grande parte dos alunos da graduação 

chegam para lecionar, depois de formados, sem um contato anterior com o ambiente escolar, 

desconhecendo a rotina e seus desafios. Desta forma, o projeto Ler e Escrever desenvolvido 

pelas IESs contribui na formação de futuros professores alfabetizadores desde que a formação 

oferecida vá ao encontro de uma prática que possibilite a reflexão sobre as questões 

relacionadas ao processo de alfabetização e que respeite a diversidade que a escola apresenta. 

 

A universidade como espaço privilegiado de difusão do conhecimento e de 

criação de novos conhecimentos deve mostrar à sociedade qual o seu papel, 

portanto, no caso do projeto Ler e Escrever, não cabe somente que os alunos 

pesquisadores participem dos encontros de formação, mas, principalmente, 

de levá-los a refletir que são suas ações que poderão suscitar mudanças no 

quadro que vivenciamos nas escolas públicas estaduais (VERCELLI, 2013, 

p. 89). 

 

 Portanto, entendemos o Programa como lócus privilegiado de formação inicial, já que 

permite ao aluno pesquisador a vivência empírica e, em contrapartida, cabe a IES, por meio 

das formações, assumir o papel de mediar a formação crítica destes futuros professores 

alfabetizadores. 

 

É preciso que desde sua formação inicial o professor possa vivenciar essa 

experiência com a pesquisa, tendo por cenário a escola real, viva e pulsante 

para poder aprender a observar, descrever e analisar as situações de 

aprendizagem, a explicitar a prática por meio de registros escritos, a tomar 

consciência do que faz, a interiorizar procedimentos, a identificar e construir 



 

55 

 

novos modelos de ação didática que se tornem produtivos para a 

aprendizagem dos alunos, a conviver com a heterogeneidade presente em 

toda sala de aula, a reformular sua prática quando necessário, enfim a 

comprometer-se com a própria formação. (LAURITI, 2013, p. 242)  

 

 

 A fala de Lauriti (2013) nos remete ao tripé que toda universidade deve se pautar: 

ensino, pesquisa e extensão, portanto é relevante que esta parceria seja realizada em prol da 

profissionalização dos futuros professores, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da 

relação teoria e prática. 

 Quanto a isso Freire (2004, p. 22) ressalta que “a reflexão crítica sobre a prática se 

torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a 

prática, ativismo”. Para que isso não ocorra, entendemos o papel primordial que têm os 

professores formadores dos alunos pesquisadores nas IESs, portanto, os encontros de 

formação devem fazer consonância com a realidade que os APs vivenciam nas escolas para 

que eles possam compreender como o aluno aprende. 

 Durante as atividades nas salas de alfabetização, o aluno pesquisador participa das 

atividades propostas que propiciem às crianças reflexão sobre o sistema de escrita e da leitura, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de sua aprendizagem, uma vez que a língua é 

objeto social de conhecimento. No que diz respeito ao processo de alfabetização, se este for 

conduzido respeitando as potencialidades e as especificidades da criança pequena trarão 

melhores resultados.  

 Negrão (2012, p. 102-103) em sua dissertação “Programa Ler e Escrever: análise de 

uma proposta oficial para o tratamento da leitura” aponta que é papel da escola: 

 

[...] proporcionar situações de práticas sociais de uso da língua escrita, aos 

quais seus alunos não têm acesso, para que, dessa forma, possam interagir 

intensamente com os textos dos mais variados gêneros, identificando e 

refletindo sobre os seus diferentes usos sociais, produzindo textos e, assim, 

construindo capacidades que lhes permitam participar das situações sociais 

pautadas pela cultura escrita.  

 

 Ferreiro (1995) entende a importância de o professor promover as mais variadas 

situações de leitura e escrita, pois, esses processos acontecem muito antes de a criança 

frequentar a escola.  
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 A autora salienta que “[...] as crianças são alfabetizáveis desde que descubram, através 

de contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que merece ser 

conhecido (como tantos outros objetos da realidade aos quais dedicam seus melhores esforços 

intelectuais)” (FERREIRO, 2003, p. 25) 

 A criança, em processo de alfabetização, necessita vivenciar esta prática e a escola é o 

espaço principal para que isto ocorra. “O acesso às práticas de leitura e de escrita é condição 

para a construção de conhecimentos sobre a língua e, para que haja aprendizagens nesse 

campo, é preciso que o aluno vivencie práticas de leitura e escrita significativas, ao longo de 

todo o 1º ciclo.” (fonte: lereescrever.fde.sp.gov.br) 

 Assim, o conhecimento prévio e as vivências do aluno pesquisador devem ser levados 

em conta, pois, desta maneira, podemos despertar o interesse do mesmo no processo de ensino 

/ aprendizagem. Segundo Decroly (1961) “[...] é evidente, para aquele que conhece a criança 

da escola primária, que o único trabalho de assimilação que está em harmonia com seus meios 

de pensar é aquele que se realiza em estreito contato com o real, com o verdadeiro” 

(LERNER, 1995 apud DECROLY, 1961). 

 A atividade só é significativa para o AP quando se aproxima de seus esquemas de 

assimilação8, necessitando ser suficientemente novidade para requerer acomodação, 

constituindo-se, assim um desafio intelectual. Trata-se, portanto, da concepção construtivista, 

na qual o AP é sujeito do processo e o professor orientador assume o papel de mediador na 

construção do conhecimento.  

 Todos os atores envolvidos no Programa têm atribuições a serem cumpridas. De 

acordo com a Legislação, as Instituições de Ensino Superior, o professor orientador, o 

interlocutor administrativo, a Secretaria da Educação do Estado (SEE), a Fundação para o 

desenvolvimento da Educação (FDE), as Diretorias Regionais de Ensino (DRE) e as Unidades 

Escolares (UE), são responsáveis pela formação do AP visando à organização e o alcance da 

meta estabelecida pelo Programa Ler e Escrever.  

 Na legislação do Programa constam temas para serem abordados nas reuniões de 

formação com os alunos pesquisadores, entre eles: a importância da escolha da bibliografia a 

ser estudada; como serão feitas as orientações após o registro das observações e impressões 

dos alunos pesquisadores; como preparar o aluno pesquisador para atuar em parceria com o 

                                                 
8 Teoria psicogenética de Piaget. Para o autor a construção do conhecimento ocorre quando o indivíduo age, 

física ou mentalmente, sobre os objetos, provocando o desequilíbrio do conhecimento adquirido anteriormente. 
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professor regente; como será feita a escolha dos temas de pesquisa, bem como o 

acompanhamento do processo de desenvolvimento deste aluno e, principalmente, leituras 

referentes aos processos de alfabetização e letramento. 

 No ano de 2011, 53 Instituições de Educação Superior firmaram convênio com a 

Secretaria do Estado da Educação, a saber: 48 IES privadas e 05 IES públicas. Percebe-se que 

a maioria das instituições públicas não aderiu ao Programa, fato este que nos leva a não 

credibilidade à proposta. E a adesão maciça por conta das instituições privadas pode 

evidenciar o fato do recebimento do pagamento das mensalidades em dia dos alunos 

participantes pelos órgãos competentes.   

 Vale destacar que se trata de uma pesquisa didática de cunho qualitativo, na qual o 

aluno pesquisador deve observar, registrar, analisar e refletir as práticas vivenciadas em sala 

de aula, sempre mediado pelo professor regente e pelo professor orientador da instituição na 

qual estuda, a fim de levar para as instituições formadoras os problemas relacionados à 

didática da alfabetização. 

 

[...] A investigação didática tem ganhado cada vez mais importância na 

formação docente. Por meio de experiências concretas de investigação, da 

realização de pequenas indagações, da delimitação de problemas didáticos, 

da formulação de hipóteses, da análise de informações sobre determinado 

problema, os alunos pesquisadores aproximam-se dos procedimentos de 

investigação didática. O objetivo não é formar pesquisadores teóricos, e sim, 

bons professores. (fonte: lereescrever.fde.sp.gov.br). 

  

 Nesse sentido, em seu artigo “Formação docente: reflexões de alunos da pedagogia no 

Programa Bolsa Alfabetização”, Aparício (2013) aponta que, participando do projeto, as APs 

vivenciam empiricamente os percalços comuns das ações didáticas da alfabetização: 

 

Para isso, a orientação é que os APs participem do cotidiano do processo de 

alfabetização de crianças, observando e atuando com os alunos, e a devida 

orientação do professor regente e supervisão do professor orientador, 

produzindo registros escritos e/ou audiogravados das situações 

observadas/vivenciadas nesse contexto (APARÍCIO, 2013, p. 102) 

 Assim, os registros servirão de ponto de partida para a reflexão das APs, bem como de 

material para a elaboração da pesquisa didática investigativa. Destacamos que o Programa 

propõe quatro temas que podem ser escolhidos de acordo com o foco da observação do AP, a 
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saber: Rotina de leitura e de escrita; Leitura feita pelo professor; Produção oral com destino 

escrito e Cópia e ditado (ressignificação da cópia). 

 Aparício (2013, p. 100-101) ressalta que: 

 

Com relação ao embasamento teórico, no entanto, o Programa Ler e 

Escrever e o Bolsa Alfabetização mantêm a orientação construtivista de 

alfabetização, assumida há pelo menos 25 anos pelo Estado de São Paulo, 

embasada nas contribuições teóricas e metodológicas, inicialmente 

publicadas em Psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1985), amplamente divulgadas e recomendadas aos professores. [...]. 

Com essa premissa, o Programa Bolsa Alfabetização alinha as concepções 

de língua, de alfabetização e letramento, de ensino e aprendizagem da leitura 

e escrita, assumindo a ideia de que alfabetizar significa muito mais do que 

ensinar a codificar e decodificar textos simples e, por isso, estar alfabetizado 

significa saber usar, de modo autônomo, os recursos da sua própria língua 

nas diferentes situações. 

 

 

 Compreendemos, então, que é necessário propiciar às crianças pequenas diversas 

situações de leitura e escrita que levem à reflexão do sistema de escrita e aos usos e funções 

da língua. Portanto, “a escola e, sobretudo, o professor são responsáveis por inserir os alunos 

no universo da cultura escrita [...]”. (APARÍCIO, 2013, p. 101). Para tanto, iniciaremos no 

próximo capítulo com uma discussão sobre alfabetização, letramento e formação inicial de 

professores. 
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CAPÍTULO II 

ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 
“[...] A alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo 

cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola e que não termina ao 

finalizar a escola primária.” 

 

 (FERREIRO, 2003, p. 47) 

 

 Neste capítulo discutimos as categorias alfabetização e letramento, uma vez que são 

fundamentais para o trabalho do professor alfabetizador. Em seguida, abordamos a concepção 

de formação, com ênfase na formação inicial. 

 

2.1. Histórico dos métodos de alfabetização e conceito de letramento  

                                                                          

Desde a Proclamação da República, a educação ganhou força no Brasil, uma vez que 

segundo Mortatti (2006) ela é uma das “utopias da modernidade”. Nessa época, a escola passa 

a ser o local institucionalizado que prepara as novas gerações para atender os ideais do Estado 

Republicano, ou seja, o “esclarecimento das massas iletradas”, uma vez que busca-se uma 

nova ordem política e social. Nesse sentido, saber ler e escrever tornou-se fator essencial da 

modernização e do desenvolvimento social. 

 Até essa época, como vimos na introdução dessa dissertação, a leitura e a escrita eram 

consideradas práticas culturais, porém restrita para poucos. Ela ocorria de forma precária no 

lar ou nas poucas “escolas” existentes no Império, porém, percebeu-se que as práticas de 

leitura e de escrita eram processos que poderiam ser ensinados de forma organizada, 

sistemática e intencional necessitando, assim, de profissionais especializados (MORTATTI, 

2006). 
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Desse ponto de vista, os processos de ensinar e de aprender a leitura e a 

escrita na fase inicial de escolarização de crianças se apresentam como um 

momento de passagem para um mundo novo — para o Estado e para o 

cidadão —: o mundo público da cultura letrada, que instaura novas formas 

de relação dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história e com o 

próprio Estado; um mundo novo que instaura, enfim, novos modos e 

conteúdos de pensar, sentir, querer e agir. (MORTATTI, 2006, p. 3) 

 

 

 A autora ressalta que, desde os anos 1990, há muito questionamento sobre a escola como 

espaço de alfabetização em decorrência de diversas situações que ora decaem sobre o método de 

ensino, ora no aluno ora no professor ora no sistema escolar ora nas condições sociais ora nas 

políticas públicas, porém tais questões não são exclusivas da atualidade. 

 Portanto, salienta a autora, o “fracasso escolar na alfabetização” é um problema existente 

desde as primeiras escolas e, dessa forma, demanda soluções urgentes que colocam em ação 

administradores públicos, legisladores do ensino, intelectuais de diferentes áreas de 

conhecimento, educadores e professores. 

 Por mais de um século, para evitar o fracasso da alfabetização, muitos esforços de 

superação desse “mal” se concentram nos métodos de ensino da leitura e escrita, e muitas 

discussões ocorreram entre os defensores de métodos revolucionários de alfabetização com 

aqueles que continuam a defender os métodos tradicionais. Sendo assim, desde os anos 1990, a 

questão dos métodos passa a ser considerada tradicional e, os problemas que sempre existiram 

sobre a alfabetização passam a ser pensados no âmbito das políticas públicas, a partir da 

compreensão da Psicogênese da Língua Escrita. Diante disso, vimos como relevante discutir a 

história dos métodos de alfabetização no Brasil. 

 No âmbito educacional se utilizam e se discutem os termos alfabetização e letramento, 

mas afinal, o que eles significam? Alfabetizar seria aprender a ler e a escrever? Como esses 

processos se inserem no decorrer da história?  

 Entendemos por letramento a condição de quem se envolve nas várias práticas sociais 

de leitura e escrita e, que alfabetização é a ação de ensinar a ler e a escrever. Desta forma, 

compreendemos que ambos os processos são importantes na aquisição da leitura e da escrita. 

Embora sejam distintos, não são dissociáveis.   

 Mendonça (2011, p. 47) defende que não há necessidade de primeiro alfabetizar para 

depois letrar uma criança, mas enfatiza a importância da utilização de “[...] textos veiculados 

socialmente, reais, e não textos artificiais, como os da cartilha, que tinham como único 
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objetivo a fixação de sílabas trabalhadas por meio da palavra-chave.”. O autor afirma ainda 

que:  

O professor trabalha letramento realizando leituras de diferentes gêneros 

textuais aos alunos. Chamamos a atenção para os diferentes tipos de textos, 

pois constatamos, hoje, o equívoco de que literatura infantil ou infanto-

juvenil sejam sinônimos de letramento. Letrar é uma tarefa extremamente 

ampla que, por definição, envolve habilidades múltiplas de ler, interpretar e 

produzir textos adequados às exigências sociais. Assim, em princípio, tal 

atividade engloba os mais diferentes gêneros textuais, portanto é atitude 

ingênua pensar que, lendo apenas histórias infantis, poemas ou parlendas, 

iremos letrar alguém. (MENDONÇA, 2011, p. 47) 

 

 Portanto, faz-se necessário compreender a evolução da alfabetização e do letramento ao 

longo da história, uma vez que muitas maneiras de ensino foram utilizadas para ensinar a 

leitura e a escrita até chegarmos às propostas do Guia do Programa Ler e Escrever. 

 Mortatti (2006) ressalta que a história da alfabetização pode ser dividida em quatro 

momentos, destacando, em cada um deles, os métodos de alfabetização utilizados. São eles: A 

metodização do ensino da leitura, a institucionalização do método analítico, a alfabetização sob 

medida e alfabetização: construtivismo e desmetodização. 

 O Primeiro período, denominado “A metodização do ensino da leitura” inicia-se, 

segundo Mortatti (2006) em 1876 e se estende até 1890, final do Império, onde, até então, 

poucas crianças aprendiam a leitura e a escrita em “aulas régias”. Nessas aulas, o empenho de 

professores e alunos é que marcava o sucesso ou o fracasso no aprendizado, haja vista os 

materiais e condições precárias de ensino. A segunda metade do século XIX é marcada pelo 

surgimento de material impresso utilizado para o ensino da leitura, material este produzido na 

Europa, portanto, fora da realidade das crianças brasileiras. 

 Mortatti (2006) e Mendonça (2011) ressaltam que o ensino da leitura se dava pelos 

métodos da marcha sintética, (soletração e silabação), da “parte” para o “todo”. A criança 

decorava os nomes das 24 letras do alfabeto grego, primeiro em ordem alfabética e depois na 

ordem inversa; em seguida aprendia a representação gráfica das letras; a terceira etapa era 

associar o nome das letras às representações gráficas e, depois, aprendiam as famílias 

silábicas, da mais simples para a mais complexa, ou seja, ensinava-se a ler palavras formadas 

com letras simples, em seguida as sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou 

agrupadas. O ensino da escrita se restringia à caligrafia e ortografia e era efetuado por meio de 

cópias, ditados e formação de frases e enfatizava-se a ortografia e a escrita correta das letras. 
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  Mendonça (2011) aponta que o processo de ensino ocorria pelo alfabeto e através de 

textos, cujo conteúdo era de cunho religioso e eram escritos em latim. Seguindo a cartilha 

Civile Honesteté dês enfants (Paris, 1560), a criança deveria aprender quatro letras por dia, 

conhecido como método ABCDê. Já na visão de Cossard, no século XVII, a criança deveria 

aprender as letras de três em três, o conhecido método ABCê. 

 Mortatti (2000 e 2006) ressalta que as primeiras cartilhas produzidas no Brasil datam 

do final do século XIX, baseadas no método sintético (soletração, fônico e silabação), 

elaboradas por professores fluminenses e paulistas partindo de suas vivências empíricas. Esse 

material circulou por muitos anos em várias localidades brasileiras. 

Em 1876, data que elegi como marco inicial do primeiro momento crucial 

nessa história, foi publicada em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da 

Leitura, escrita pelo poeta português João de Deus. A partir do início da 

década de 1880, o “método João de Deus” contido nessa cartilha passou a 

ser divulgado sistemática e programaticamente principalmente nas 

províncias de São Paulo e do Espírito Santo, por Antonio da Silva Jardim, 

positivista militante e professor de português da Escola Normal de São 

Paulo. (MORTATTI, 2006, p. 5-6) 

 

  

 Vale destacar que o “Método João de Deus” tinha como objetivo ensinar a leitura 

através da palavra, para, em outro momento, analisá-la a partir dos valores fonéticos das 

letras. “Por essas razões, Silva Jardim considerava esse método como fase científica e 

definitiva no ensino da leitura e fator de progresso social.” (MORTATTI, 2006, p. 6). Neste 

período, iniciou-se uma disputa entre os defensores do “Método João de Deus” e os que 

defendiam o método sintético (soletração, fônico e silabação).   

 Esta disputa marca o início de um novo período, conhecido como “a 

institucionalização do método analítico”, denominado assim por Mortatti (2006). Este período 

inicia-se no ano de 1890 e perdura até meados da década de 1920.   

 A partir de 1890 a reforma da instrução pública foi implementada no Estado de São 

Paulo. O intuito era servir de modelo para os demais estados. Segundo Mortatti (2006, p. 6) 

 

[...] essa reforma se iniciou com a reorganização da Escola Normal de São 

Paulo e a criação da Escola-Modelo Anexa; em 1896, foi criado o Jardim da 

Infância nessa escola. Do ponto de vista didático, a base da reforma estava 

nos novos métodos de ensino, em especial no então novo e revolucionário 

método analítico para o ensino da leitura, utilizado na Escola-Modelo Anexa 

(à Normal), onde os normalistas desenvolviam atividades "práticas" e onde 
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os professores dos grupos escolares (criados em 1893) da capital e do 

interior do estado deveriam buscar seu modelo de ensino. 

 

 A autora aponta que neste período, então, os professores formados por essa escola 

normal passaram a defender o ensino da leitura por meio do método analítico, e por meio das 

“missões de professores” paulistas, levaram este ensino para outros estados brasileiros. Os 

professores passaram, então, a ocupar cargos administrativos da instrução pública paulista e a 

produzir diversos materiais pedagógicos, contribuindo, assim, para a institucionalização do 

método analítico, tornando-o obrigatório nas escolas públicas paulistas.  

 

Embora a maioria dos professores das escolas primárias reclamasse da 

lentidão de resultados desse método, a obrigatoriedade de sua utilização no 

estado de São Paulo perdurou até se fazerem sentir os efeitos da “autonomia 

didática” proposta na "Reforma Sampaio Dória" (Lei 1750, de 1920). 

(MORTATTI, 2006, p. 7)    

 

 Complementa explicando que o método analítico sofreu influência da pedagogia norte-

americana, que se baseava em um novo princípio didático, de caráter biopsicofisiológico, da 

criança. Desta forma, entendiam a necessidade em adequar o ensino da leitura a essa nova 

concepção. Mortatti (2006, p. 7) afirma que: 

 

De acordo com esse método analítico, o ensino da leitura deveria ser iniciado 

pelo “todo”, para depois se proceder à análise de suas partes constitutivas. 

No entanto, diferentes se foram tornando os modos de processuação do 

método, dependendo do que seus defensores consideravam o “todo”: a 

palavra, ou a sentença, ou a "historieta". O processo baseado na "historieta" 

foi institucionalizado em São Paulo, mediante a publicação do documento 

Instrucções praticas para o ensino da leitura pelo methodo analytico – 

modelos de lições. (Diretoria Geral da Instrução Pública/SP – [1915]). Nesse 

documento, priorizava-se a "historieta" (conjunto de frases relacionadas 

entre si por meio de nexos lógicos), como núcleo de sentido e ponto de 

partida para o ensino da leitura. (MORTATTI, 2006, p. 7) 

 

  No início do século XX, foram produzidas, cartilhas baseadas no método analítico 

(processos da palavração e sentenciação), adequando-se às instruções oficiais paulistas, 

portanto, deu início a uma disputa entre os que defendiam o método analítico e os que 

preferiam os tradicionais métodos sintéticos, principalmente o da silabação.  
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[...] a ênfase da discussão sobre métodos continuou incidindo no ensino 

inicial da leitura, já que o ensino inicial da escrita era entendido como uma 

questão de caligrafia (vertical ou horizontal) e de tipo de letra a ser usada 

(manuscrita ou de imprensa, maiúscula ou minúscula), o que demandava 

especialmente treino, mediante exercícios de cópia e ditado. É também ao 

longo desse momento, já no final da década de 1910, que o termo 

“alfabetização” começa a ser utilizado para se referir ao ensino inicial da 

leitura e da escrita. (MORTATTI, 2006, p. 8) 

 

 A autora complementa que as disputas ocorridas neste segundo período, marcam o 

início do terceiro momento, por ela denominado “A alfabetização sob medida”, iniciando em 

1920 com término no final da década de 1970, partindo de questões didáticas que envolvem 

“o como ensinar” e “a quem ensinar”, desta forma, diz a autora que “o ensino da leitura e 

escrita é abordado como uma questão de ordem didática subordinada às questões de ordem 

psicológicas da criança: 

 

[...] em decorrência da “autonomia didática” proposta pela "Reforma 

Sampaio Dória" e de novas urgências políticas e sociais, a partir de meados 

da década de 1920 aumentaram as resistências dos professores quanto à 

utilização do método analítico e começaram a se buscar novas propostas de 

solução para os problemas do ensino e aprendizagem iniciais da leitura e da 

escrita. (MORTATTI, 2006, p. 8) 

 

  Na busca por resultados melhores no processo de ensino da leitura e da escrita, muitos 

passaram a utilizar métodos mistos ou ecléticos, ou seja, uma junção dos métodos analíticos e 

sintéticos, ocasionando uma trégua na disputa pelos defensores de cada método 

separadamente. Neste cenário, em 1934, surgiu o livro Testes ABC, escrito por M. B. 

Lourenço Filho, “cuja finalidade era medir o nível de maturidade necessário ao aprendizado 

da leitura e da escrita, visando à maior rapidez e eficiência na alfabetização.” (MORTATTI, 

2000, p. 45).   

 Na década de 1930, aumentou consideravelmente o número de cartilhas publicadas, já 

que muitos vislumbravam o mercado como um grande negócio. Nessa época, as cartilhas 

passaram a basear-se nos métodos mistos ou ecléticos (analítico-sintético) e, começaram a 

produzir os manuais do professor, assim como se disseminou a ideia e a prática do "período 

preparatório”, isto é, como o importante era desenvolver as habilidades de caligrafia e 

ortografia, a criança realizava exercícios de coordenação viso-motora e auditivo-motora, 

posição de corpo, membros, entre outros (MENDONÇA, 2011). Por volta de 1944, surge o 
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Manual do Professor, cuja função é orientar o docente em como usar corretamente o material 

e, com isso o mercado das cartilhas cresce. Quanto a isso, Ferreiro (2003, p. 19) ressalta que: 

 

[...] a ênfase praticamente exclusiva na cópia durante as etapas iniciais da 

aprendizagem, excluindo tentativas de criar representações para séries de 

unidades linguísticas similares (listas) ou para mensagens sintaticamente 

elaboradas (textos), faz com que a escrita se apresente como um objeto 

alheio à própria capacidade de compreensão. Está ali para ser copiado, 

reproduzido, porém não compreendido, nem recriado.  

 Sob essa perspectiva, entendemos que o que se aprendia na escola não fazia relação 

com a vida, uma vez que utilizavam-se palavras e/ou textos fora do contexto real das crianças, 

ou seja, as palavras eram escolhidas aleatoriamente, atendendo somente as propostas de 

atividades de escrita e de leitura do professor, portanto, os alunos copiavam mecanicamente e 

não atribuíam significado às atividades escolares.  

 Vale destacar, segundo Mendonça (2011), que mesmo com uma avaliação mais 

incisiva por conta do MEC no que diz respeito à utilização das cartilhas, alguns professores 

ainda a utilizam como instrumento didático, deixando em um segundo plano a utilização dos 

livros didáticos e de outros materiais disponíveis para alfabetização.  

Ainda existem professores que têm vergonha de mostrar que usam o 

instrumental da cartilha e tentam dissimular sua prática, preparando o 

próprio material de trabalho: a cartilha não está na sala, mas a metodologia 

sim, basta verificar as atividades mimeografadas e coladas nos cadernos dos 

alunos. (MENDONÇA, 2011, p. 30) 

 

 Ao longo de mais de 120 anos, a cartilha passou por diversas mudanças no que diz 

respeito aos métodos de alfabetização, destacando o suporte material e os temas abordados 

nas atividades.  

 

[...] Entretanto, permaneceu até os dias atuais, assim como conservou-se 

intocada sua condição de imprescindível instrumento de concretização de 

determinado método, ou seja, da sequência necessária de passos 

predeterminados para o ensino e a aprendizagem iniciais de leitura e escrita, 

e, em decorrência, da configuração silenciosa de determinado conteúdo de 

ensino, assim como de certas também silenciosas, mas efetivamente 

operantes, concepções de alfabetização, leitura, escrita, texto e 

linguagem/língua (MORTATTI, 2000, p. 48).  

 

 Ensinar, sob esta ótica, significava apenas transmitir conhecimentos. Mas, ao encontro 

do ensinar, temos o educar. Educar, no âmbito escolar, implica na formação integral do 
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indivíduo, em toda sua plenitude, agregando valores morais e éticos enquanto sujeito do 

processo de escolarização. 

  Sob o enfoque acima apontado, o professor apresentava-se como o detentor do saber e 

transmitia os conteúdos puramente teóricos aos alunos. Estes, por sua vez, não questionam 

este conhecimento e apenas memorizavam e repetiam o que lhes era transmitido. 

Predominam-se as atividades mecânicas como as cópias e a memorização. Os alunos 

aprendiam a gramática, mas não a relacionam com os usos sociais da escrita, ficando evidente 

que adquiriu somente o domínio do código, mas desconhecia sua função social.  

 Na década de 1960, Paulo Freire utiliza a expressão “educação bancária” quando se 

refere à prática deste ensino alienante, como observamos em Pedagogia do Oprimido (1983): 

   

O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o educador é 

o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; os 

educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os 

que a escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os 

disciplinados; o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos 

os que seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que 

têm a ilusão de que atuam; o educador escolhe o conteúdo programático; os 

educandos se acomodam a ele; o educador identifica a autoridade do saber 

com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos 

educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, 

finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos (FREIRE, 

1983, p.68). 

 

  Visto dessa forma, a escola torna-se um oásis, pois está distante da realidade do aluno, 

uma vez que este não tem voz dentro das salas de aula, o que implica negativamente na sua 

formação crítica e consciente.  

  O quarto período, denominado por Mortatti (2006), “Alfabetização: construtivismo e 

desmetodização” começou no início da década de 1980 e, perdura até os dias atuais. Devido 

as novas urgências políticas e sociais que impulsionaram mudanças na educação, cuja 

finalidade era enfrentar o fracasso da alfabetização das crianças, introduziou-se no Brasil o 

pensamento construtivista sobre alfabetização, resultantes de pesquisas sobre a Psicogênese 

da Língua Escrita desenvolvidas pela pesquisadora argentina Emília Ferreiro e colaboradores. 

 Vale destacar que atualmente temos a institucionalização do construtivismo no Brasil, 

desta forma, está presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ficando evidente 

sua importância no cenário da alfabetização no país.  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 Segundo Mortatti (2006), o construtivismo não deve ser entendido como um novo 

método de ensino, e sim como uma “revolução conceitual”, uma vez que objetiva nova 

maneira de alfabetizar, abandonando os métodos tradicionais de ensino. 

  Nesta perspectiva, autoridades educacionais e pesquisadores se esforçam para 

instrumentalizar os professores alfabetizadores, divulgando inúmeros materiais, a saber: 

artigos, teses, livros, vídeos, sugestões metodológicas, relatos de experiências bem sucedidas 

e ações de formação continuada, a fim de institucionalizar na rede pública de ensino, a prática 

do construtivismo. Ocorre, então, a divisão entre os praticantes do construtivismo e os que 

ainda optam pela prática pedagógica tradicional. 

 Muitos que optam pela segunda vertente criticam a primeira como sendo a responsável 

pela defasagem que muitos alunos se encontram. Quanto a isso, vale lembrar que a proposta 

construtivista foi mal conduzida em sala de aula, pois à época de sua implantação os 

professores não receberam formação alguma e da noite para o dia tiveram de modificar sua 

atuação pedagógica o que causou danos a eles e às crianças uma vez que modificou-se a 

forma de ensinar, de avaliar e de corrigir o erro como se este fosse o mal da escola.  É 

importante ter em mente que devemos ressignificar o velho e não descartá-lo. Segundo 

Ferreiro (2003, p. 35) 

 

Por mais bem intencionados que sejam os manuais ou cartilhas, eles 

introduzem sempre um elemento de rigidez na aprendizagem, que dificulta a 

necessária adaptação às exigências individuais e grupais. Pelo simples fato de 

apresentar as folhas ordenadas, sugere uma ordem de apresentação (ainda que 

não o recomende), e como são produzidos em centros urbanos com capacidade 

econômica de fazê-los, é difícil que levem em conta variantes dialetais e 

regionais dentro de um mesmo país. 

 

 Vale destacar que muitos professores utilizam as cartilhas sem ter a preocupação de 

adequar o material às necessidades de seus alunos, o que acaba por dificultar o processo de 

aprendizagem. E no que se refere ao Guia de Orientações do Programa Ler e Escrever, como 

veremos a seguir, muitos professores o utilizam de forma engessada, o que foge de sua 

proposta, uma vez que por se tratar de um Guia, entendemos que é uma ferramenta para 

auxiliar o professor e não um material que o impeça de fazer alterações e/ou adequações.  

Contrário à educação bancária, Paulo Freire entendia a educação como uma libertação, 

ou seja, que através da aprendizagem o aprendiz teria condições de se tornar um sujeito 

crítico, autônomo e consciente de seu papel na sociedade e, na nossa forma de entender, esse 
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processo inicia-se na infância. Nesta concepção, alfabetizar significa permitir que a criança se 

expresse e, assim, amplie sua capacidade de refletir sobre as questões que estão ao seu redor, 

portanto, o ensino da escrita não se limita na grafia das palavras, mas no significado a elas 

atribuído, por meio dos “saberes da experiência feito” da criança. 

 

 [...] a escola, está aumentando a distância entre as palavras que lemos e o 

mundo em que vivemos. Nessa dicotomia, o mundo da leitura é só o mundo 

do processo de escolarização, um mundo fechado, isolado do mundo onde 

vivemos experiências sobre as quais não lemos. Ao ler palavras, a escola se 

torna um lugar especial que nos ensina a ler apenas as "palavras da escola", e 

não as "palavras da realidade". O outro mundo, o mundo dos fatos, o mundo 

da vida, o mundo no qual os eventos estão muito vivos, o mundo das lutas, o 

mundo da discriminação e da crise econômica (todas essas coisas estão aí), 

não tem contato algum com os alunos na escola através das palavras que a 

escola exige que eles leiam. Você pode pensar nessa dicotomia como uma 

espécie de "cultura do silêncio" imposta aos estudantes. A leitura da escola 

mantém silêncio a respeito do mundo da experiência, e o mundo da 

experiência é silenciado sem seus textos críticos próprios. (FREIRE, 1986, p. 

85) 
 

 Endossando as palavras de Freire, Leite (2010, p. 109) complementa. “Na prática, tudo 

isso implica não só abrir a escola para os usos sociais cada vez mais articulados aos objetivos 

escolares, mas também superar a mediocridade do ensino centrado nas letras, admitindo de 

uma vez por todas a complexidade dessa aprendizagem”.  

Afinal, as crianças começam a falar palavras e, em seguida, frases e não as letras. Há 

uma passagem interessante em que Freire (2015, p. 113) diz o seguinte:  

 

[...] quando o neném chora e diz mamã, o neném estará querendo dizer: 

Mamãe, tenho fome ou Mamãe, estou molhado. Estas palavras com que os 

bebês começam a falar se chamam “frases monopalábricas”, isto é, frases de 

ou com uma só palavra. Pois bem, se é assim que todos nós começamos a 

falar, como, então, no momento de aprender a escrever e a ler, devemos 

começar através de decoração de letras? (Grifos do autor) 

 

 Isso significa que não ensinamos as crianças a falarem, elas aprendem no mundo, no 

lar, na sociedade, na rua, no bairro, na escola, portanto, a fala é adquirida socialmente. A fala 

é anterior à escrita, “[...] assim como uma certa “escrita” ou o anúncio dela vem muito antes 

do que a gente chama escrita. E assim como é preciso falar para falar, é preciso escrever para 

escrever [...] (FREIRE, 2015, p. 114). 
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 Dessa forma, o autor ressalta que o professor deve estimular as crianças para que 

falem e para que escrevam. Devemos elogiar as garatujas para que elas, sem medo, partam 

para a escrita convencional. 

 Soares (1985, p. 21) entende a alfabetização com um conjunto de habilidades, “o que a 

caracteriza como um fenômeno de natureza complexa, multifacetado.” Por conta desta 

complexidade, o processo de alfabetização vem sendo estudado por diversos profissionais, 

que observam a alfabetização pelo prisma de sua área de conhecimento, a saber: psicológica, 

psicolingüística, sociolinguística e linguística. “Resulta daí uma visão fragmentária do 

processo e, muitas vezes, uma aparente incoerência entre as análises e interpretações 

propostas. Uma teoria coerente da alfabetização exigiria uma articulação e integração dos 

estudos e pesquisas a respeito de suas diferentes facetas” (SOARES, 1985, p. 21).  

   Fica evidente, então, que o ensino centrado apenas na decodificação de palavras, não 

leva o aluno à reflexão da língua, portanto, os autores citados pensaram o processo de 

alfabetização de uma maneira diferente, ou seja, partindo das vivências dos alunos, 

instigando-os, uma vez que a proposta é torná-la significativa para o aprendiz. 

 

Ao longo dos últimos anos, com a revisão da concepção de língua e dos 

processos cognitivos, os educadores foram sendo obrigados a abrir mão das 

cartilhas e dos métodos alfabetizadores entendidos na sua conotação mais 

restrita, isto é, das prescrições definidas a priori que marcavam o passo a 

passo da aprendizagem. [...] De um projeto prescritivo e supostamente 

previsível que se desenvolvia como resultado necessário do ensino das letras, 

sílabas e palavras, a alfabetização passou a ser conseqüência de uma rede de 

estímulos, propostas e provocações em um ambiente bastante letrado: a sala 

de aula. (LEITE, 2010, p.116) 

      

 Assim, cabe à escola proporcionar momentos de leitura e escrita com o uso da 

imaginação, mesmo que as crianças ainda não tenham total domínio dessas práticas, 

enfatizando a elas a importância destas atividades escolares, tão presentes em nosso cotidiano. 

Freire (2013, p. 71) nos dá uma lição importante a esse respeito. Diz o autor:  

 

[...] A imaginação ajuda a curiosidade e a inventividade da mesma forma 

como aguça a aventura, sem o quê não criamos. A imaginação naturalmente 

livre, voando ou andando ou correndo livre. No uso dos movimentos do 

corpo, na dança, no ritmo, no desenho, na escrita, desde o momento mesmo 

em que a escrita é pré-escrita – é garatuja [...]. (grifos do autor) 
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 Vimos que durante muitos anos a escola alfabetizou seus alunos por meio da cartilha, 

mas hoje observamos que esse material se tornou insuficiente.  

 

Hoje, não basta o aluno saber apenas codificar e decodificar sinais. Não é 

suficiente conseguir produzir um pequeno texto, há a necessidade de que 

saiba se comunicar plenamente, por meio da escrita, utilizando os diversos 

tipos de discurso. Assim, inicialmente, é produtivo trabalhar no sentido de 

transpor a habilidade verbal da criança para a escrita. Aproveitar a 

desenvoltura que ela tem de falar e contar histórias como ponto de partida 

para o desenvolvimento da produção de textos, em um primeiro momento, 

simples, da forma como souber, posteriormente, obedecendo às regras 

gramaticais e reproduzindo/produzindo diferentes gêneros textuais (carta, 

poesia, bilhete, receitas culinárias, anúncios de propaganda etc.). 

(MENDONÇA, 2011, p. 33). 

 

 A concepção construtivista baseia-se no professor como mediador do conhecimento, 

levando em consideração a vivência empírica dos seus alunos, propondo atividades 

desafiadoras e significativas para eles, o que possibilita a aprendizagem. O aluno é visto como 

sujeito do processo, participando ativamente do desenvolvimento de suas habilidades e 

competências, construindo o saber com a mediação do professor. Ao contrário da pedagogia 

tradicional, o aluno tem voz e, suas inquietações são partilhadas em sala de aula, onde o 

coletivo ganha força. Afinal, como diz Freire, a leitura do mundo é anterior à leitura da 

palavra. 

 A criança em processo de alfabetização se apropria dos conceitos e habilidades de ler e 

escrever, percorrendo um longo caminho entre a hipótese pré-silábica - na qual se utiliza de 

desenhos, rabiscos, letras aleatórias ou outros sinais gráficos, para representar sua escrita – e a 

hipótese alfabética – em que a criança tem domínio da escrita, compreendendo que as 

palavras escritas representam as palavras faladas, fazendo correspondência de letras e sons.   

 Neste processo, o papel do educador é ampliar o vocabulário desta criança através de 

diferentes materiais disponíveis em sala de aula, isto é, oferecer os instrumentos necessários à 

alfabetização, requer contato com diversos gêneros literários, atividades significativas de 

leitura e escrita, momentos de troca com os pares, sempre mediados pelo professor, além de 

atividades que levem à reflexão do sistema de escrita, tal como aponta Lerner (2002, p. 28) 

 

O desafio é formar pessoas desejosas de embrenhar-se em outros mundos 

possíveis que a literatura nos oferece, dispostas a identificar-se com o 

semelhante ou a solidarizar-se com o diferente e capazes de apreciar a 

qualidade literária. Assumir este desafio significa abandonar as atividades 

mecânicas e desprovidas de sentido, que levam as crianças a distanciar-se da 
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leitura por considerá-la uma mera obrigação escolar, significa também 

incorporar situações em que ler determinados materiais seja imprescindível 

para o desenvolvimento dos projetos que se estejam levando a cabo, ou – e 

isto é igualmente importante – que produzam o prazer que é inerente ao 

contato com textos verdadeiros e valiosos. (LERNER, 2002, p. 28) 

 

 O contato com diferentes gêneros possibilita o desenvolvimento da competência 

leitora, aguçando a criatividade e a imaginação dos educandos e, a prática da leitura no 

processo de alfabetização é de suma importância, pois, o contato com diversos textos 

contribui para este processo.     

 Podemos entender alfabetização pela ótica construtivista, a qual propõe que leitura e 

escrita são processos que fazem parte do cotidiano, desempenhando funções sociais. Emília 

Ferreiro na obra “Com todas as letras”, elenca cinco objetivos da alfabetização de crianças, a 

saber: 

- compreensão do modo de representação da linguagem que corresponde ao 

sistema alfabético de escrita; 

- compreensão das funções sociais da escrita, que determinam diferenças na 

organização da língua escrita e, portanto, geram diferentes expectativas a 

respeito do que se pode encontrar por escrito nos múltiplos objetos sociais 

que são portadores de escrita (livros diversos, jornais, cartas, embalagens de 

produtos comestíveis ou de medicamentos, cartazes na rua etc.); 

- leitura compreensiva de textos que correspondem a diferentes registros de 

língua escrita (textos narrativos, informativos, jornalísticos, instruções, 

cartas, recados, listas etc.) enfatizando a leitura silenciosa mais que a 

oralidade convencional; 

- produção de textos respeitando os modos de organização da língua escrita 

que correspondem a esses diferentes registros; 

- atitude de curiosidade e falta de medo diante da língua escrita. 

(FERREIRO, 2003, p. 23 - 24) 

 

 Sob essa ótica, dados os instrumentos necessários, a criança desenvolve sua autonomia 

e criticidade desde pequena, acompanhados com os conhecimentos herdados da socialização 

primária, ou seja, levando em consideração o que a criança já sabe quando inicia seu processo 

de escolarização. Mas não podemos nos esquecer das crianças cuja socialização primária não 

prioriza a leitura e a escrita, seja por conta da ausência familiar ou, também, porque os pais 

não são alfabetizados. Diante disso, Ferreiro (2003, p. 23) afirma que: 

 

[...] há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para 

escrever coisas inteligentes, divertidas ou importantes. Essas são as que 

terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar-se muito 

antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a 
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língua escrita. Porém há outras crianças [...] que necessitam da escola para 

apropriar-se da escrita. Essas práticas escolares, entretanto, não lhes 

permitem apropriar-se de nada: acabam por ser meras reprodutoras de signos 

estranhos.  

 

 Vale destacar que o processo de letramento tem início na socialização primária, uma 

vez que a criança está imersa em momentos de oralidade e, também, em contato com o mundo 

letrado, ainda que apenas visualmente. Como exemplo, vemos crianças que ainda não sabem 

ler convencionalmente decifrando palavras por meio dos rótulos de produtos. Partindo deste 

pressuposto, podemos compreender o conceito de letramento, pois este refere-se às práticas 

sociais da leitura e da escrita.  

  

É necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento 

são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando 

desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por 

meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de 

atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na 

dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. 

(SOARES, 2011, p. 97) 

 

 

 O letramento, processo denominado por Soares (2009, p. 20) “[...] é, pois, o resultado 

da ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire um 

grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita.” 

 É importante que a criança compreenda o porquê dos conteúdos trabalhados, 

relacionando-os com sua realidade. Desta maneira, o ensino torna-se significativo, já que a 

criança chega às salas de aula com uma bagagem cultural advinda de seu meio social e, 

inseridos em uma cultura letrada. O fato de a criança enxergar a escola como um mundo a 

parte da sua realidade, muitas vezes, causa desmotivação e desinteresse nos estudos, o que 

pode ser um ponto determinante para seu sucesso ou fracasso na vida escolar. No que diz 

respeito ao fracasso da alfabetização no Brasil, Mendonça (2011, p. 121) aponta alguns 

pontos cruciais para este cenário que vivemos, a saber: 

 

[...] além de problemas estruturais das escolas, como a falta de material, 

bibliotecas, livros, e os baixos salários dos professores, existem outros 

determinantes da situação atual de fracasso. Entre eles, destaca-se o fato de 

que quem dita as regras da alfabetização, elaborando propostas a serem 
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aplicadas em sala de aula, conhece alfabetização apenas na teoria, não tendo, 

portanto, a prática. 

Outro fator é o de que o alfabetizador não vem recebendo uma formação 

científica que o possibilite atuar criticamente na análise dos materiais que 

recebe, nem de elaborar estratégias de alfabetização, pois aceita as propostas 

elaboradas por “alfabetizadores teóricos”, mesmo sabendo que não surtirão 

bons resultados. 

 

 O fracasso escolar apresentado por nossas crianças é decorrente de uma série de 

fatores, dentre eles destacamos a falta de formação adequada dos professores, uma vez que 

recebem materiais e propostas de ensino e, muitos os utilizam em sala de aula sem questionar 

e sem adequar à realidade de seus alunos. Salientamos também a importância de conhecer 

tanto a teoria quanto a prática na elaboração de materiais direcionados à alfabetização. 

Na atualidade, observando as necessidades formativas dos professores alfabetizadores, 

formações continuadas referentes às várias políticas públicas de alfabetização, entre elas o 

Programa Ler e Escrever começou a fazer parte da rotina dos educadores, uma vez que estes 

passaram a ser convocados pelos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP) 

das Diretorias Regionais de Ensino (DER) para estudo das propostas que constam nos Guias 

de Orientações Didáticas do referido Programa. 

 As convocações ocorrem de acordo com a demanda da Diretoria de Ensino, não 

contemplando a todos docentes da escola. Esse fato, segundo nosso entendimento, fragiliza a 

formação, pois as discussões não têm continuidade por conta da rotatividade de professores. 

  Nestas formações são abordadas ideias de autores que são a base do construtivismo, a 

saber: Emília Ferreiro, Délia Lerner e Ana Teberosky, mas, mesmo assim, muitos educadores 

utilizam os materiais pautados na pedagogia tradicional, o que é uma contradição à proposta 

do Programa. 

 

E, dentre a multiplicidade de problemas que enfrentamos hoje a respeito do 

ensino inicial da leitura e escrita, as dificuldades decorrentes, em especial, da 

ausência de uma “didática construtivista” vêm abrindo espaço para a 

tentativa, por parte de alguns pesquisadores, de apresentar "novas" propostas 

de alfabetização baseadas em antigos métodos, como os de marcha sintética. 

Devo, ainda, mencionar, pelo menos, dentre essa multiplicidade de aspectos, 

as discussões e propostas em torno do letramento, entendido ora como 

complementar à alfabetização, ora como diferente desta e mais desejável, ora 

como excludentes entre si. (MORTATTI, 2006, p.12)  
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Entendemos, então, que a proposta do Guia de Orientações ainda não foi devidamente 

compreendida por grande parte dos educadores, o que impulsionou uma discussão de que a 

proposta construtivista não supria as necessidades no processo de alfabetização dos alunos. 

Porém fica evidente que a individualidade da criança ainda não é levada em consideração em 

seu processo de alfabetização, fato este que se faz necessário uma vez que a aprendizagem 

ocorre em tempo e ritmos diferentes.  

Diante do exposto, julgamos importante que a aluna pesquisadora, além da formação 

realizada pelas IES, possa observar na prática, como ocorre o processo de alfabetização, as 

dificuldades que os professores enfrentam nessa jornada e como estes se apropriam ou não do 

material disponibilizado pelo governo do Estado de São Paulo, para que, de volta à IES possa 

discutir com seus professores formadores aquilo que foi vivenciado sob a perspectiva freiriana 

da ação-reflexão-ação.   

 

 

 2.2. Concepção de formação e formação inicial 

 

 Para discutirmos a concepção de formação e a formação inicial faremos uma breve 

retrospectiva histórica, pois entendemos que se faz necessário apontar como era a formação 

dos professores alfabetizadores antes da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 9394/96). 

Na formação de professores para as “primeiras letras”, Penin (2009) ressalta que os 

primeiros cursos surgiram em 1835, em algumas capitais, quando foram inauguradas as 

Escolas Normais de nível médio (secundário) com o intuito de formar professores 

alfabetizadores. Essa formação ampliou-se para as cidades do interior dos principais estados, 

somente no início do século XX e, nesse sentido, Gatti (2009) afirma que essa preocupação 

com a formação de professores para o ensino secundário é que dá início a criação de 

universidades. “[...] Com o início da progressão da industrialização no país, nas primeiras 

décadas do século XX, a necessidade de maior escolarização começa a se colocar entre os 

trabalhadores e inicia-se uma pequena expansão no sistema de ensino. [...]” (GATTI, 2009, p. 

37).   

Segundo Nóvoa (1992, p. 15),  
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[...] As escolas normais legitimam um saber produzido no exterior da 

profissão docente, que veicula uma concepção dos professores centrada na 

difusão e na transmissão de conhecimentos; mas são também um lugar de 

reflexão sobre as práticas, o que permite vislumbrar uma perspectiva dos 

professores como profissionais produtores de saber e de saber-fazer.  

 

 Em 1971, foi promulgada a Lei nº 5.692, que fixou as Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1° e 2º graus. No que se refere à formação de professores, destacamos o artigo 30: 

 

Art. 30 - Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:   

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º 

grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau 

obtida em curso de curta duração; 

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em 

curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena. 

 § 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries 

do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries 

ou, quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano 

letivo que incluirão, quando for o caso, formação pedagógica.  

§ 2º Os professores a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício 

do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 

correspondentes no mínimo a um ano letivo.  

§ 3º Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser 

objeto de aproveitamento em cursos ulteriores. 

 
 

 Desta forma, as escolas normais são extintas e a formação de professores passa a ser 

realizada por meio de uma habilitação de 2º grau comumente chamada de Magistério. Gatti 

(2009, p. 39) aponta que: 

 

[...] por indução do governo federal a partir de 1982, tomavam corpo em 

alguns estados do país, e por estes financiados, os Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefams), criados em busca de 

garantir uma melhoria na formação de docentes para os anos iniciais de 

escolarização, em vista dos problemas detectados com a formação desses 

professores na Habilitação Magistério. Com formação em tempo integral, 

com três anos de curso, currículo voltado à formação geral e à pedagógica 

desses docentes, com ênfase nas práticas de ensino, os Cefams foram se 

expandindo em número e, pelas avaliações realizadas, conseguindo alto grau 

de qualidade na formação oferecida. 
  

   



 

76 

 

 Cabe destacar que após alguns anos da promulgação da LDBEN nº 9394/96, os 

CEFAMS também foram fechados, pois ofereciam formação em nível médio e, a formação de 

professores passou a ser realizada em nível superior nos cursos de Pedagogia. Foi estipulado 

um prazo de dez anos (1996 a 2006) para que os docentes habilitados pelo Magistério 

obtivessem habilitação em nível superior. 

 Em meados da década de 1980, grupos sociais que têm por objetivo questionar o 

trabalho do professor e da Escola Básica começam a surgir. Esses grupos ganharam força 

entre a década de 1990 e os primeiros anos do século XXI, as quais evidenciaram três 

movimentos, a saber: 

 

[...] Primeiro, chamado de democratização da escola básica, representando o 

avanço indesejável e necessário do processo de ampliação do acesso da 

população mais pobre à educação básica. Segundo, como consequência do 

primeiro, o aumento da demanda por professores e a progressiva 

pauperização da profissão. Terceiro, a instituição dos sistemas nacional e 

estaduais de avaliação da aprendizagem dos alunos, evidenciando o que uma 

parte significativa da população parecia já perceber, ou seja, a baixa 

qualidade dessa aprendizagem e, consequentemente, do ensino e da própria 

escola. (PENIN, 2009, p. 20 - 21) 

 

 No que diz respeito à democratização da escola, Penin (2009, p. 21) afirma que 

diferentes aspectos foram foco de discussão no interior da escola, além da mudança “[...] do 

perfil socioeconômico hegemônico do alunado da escola pública [...]”. Com o avanço das 

tecnologias, a comunicação e o acesso às informações ocorrem de forma rápida. Nesse 

sentido, a escola foi forçada a “[...] rever a sua secular organização e seu funcionamento, 

incluindo o currículo, a avaliação e a metodologia de ensino [...]”.  A autora destaca que: 

 

[...] Paralelamente, nos centros urbanos mais populosos, as classes médias – 

parecendo identificar as dificuldades da escola básica pública de lidar com as 

mudanças que se processavam nela e na cultura, e/ou por algum tipo de 

discriminação não explícito de sua abertura às classes trabalhadoras – 

iniciaram um movimento de transferência de seus filhos dessas escolas 

públicas para as particulares, que se multiplicaram com rapidez. (PENIN, 

2009, p. 21) 

 

 A autora complementa que “[...] o aumento de alunos nas escolas de educação básica, 

públicas e privadas, além de demandar mais professores, também impulsionou grande parte 
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destes alunos a continuar seus estudos em nível superior [...]”. A partir da década de 1990, o 

número de alunos matriculados no ensino superior privado cresceu significativamente, e 

grande parte destes alunos ingressou em cursos de formação de professores, dentre esses 

cursos, a Pedagogia (PENIN, 2009, p. 22) 

 

[...] No caso dos professores, a disponibilização facilitada de cursos em nível 

superior contribuiu para o acesso à profissão docente de estudantes 

provenientes não somente das classes médias, como acontecia 

prioritariamente em décadas anteriores, mas das diferentes camadas da 

classe trabalhadora. É possível levantar a hipótese de que esse deslocamento 

da classe social prioritária entre os professores tenha contribuído para o 

aparecimento de representações sociais de desvalorização da profissão, mas 

parece ser mais plausível encaminhar uma explicação com base na baixa 

remuneração oferecida aos professores das diferentes redes de ensino 

público [...] (PENIN, 2009, p. 22 - 23). 

 

 Sobre a proletarização da carreira docente, Contreras (2012, p.37), afirma que “[...] a 

tese básica da proletarização de professores é que o trabalho docente sofreu uma subtração 

progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e 

sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda da autonomia [...]”.  

 Esta citação nos remete aos inúmeros materiais elaborados por diferentes órgãos 

responsáveis pela Educação que não levam em consideração a realidade de cada escola, muito 

menos a realidade de cada sala de aula. Assim, observamos que o professor é convocado a 

participar de inúmeros “cursos de capacitação” a fim de aprenderem como utilizar estes 

materiais propostos ou impostos, no caso pela SEE-SP. Destacamos que nesses momentos o 

docente é apenas um coadjuvante, não sendo dado a ele nenhum momento para expor suas 

inquietações e/ou dúvidas quanto da implantação desses materiais. Portanto, o professor é 

apenas um mero executor destes materiais, evidenciando assim, a perda de sua autonomia e 

colocando em dúvida sua competência para elaborar suas próprias atividades.  

 O termo “capacitação de professores”, segundo Garcia (2008, p. 19) é questionável, 

“pois só pode pretender capacitar as professoras quem as considera incapazes. E se elas são 

consideradas incompetentes é porque, equivocadamente, muitos desconsideram a prática 

como um espaço de produção de conhecimentos.”  Segundo Nóvoa (1992, p. 24) 
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 [...] É preciso reconhecer as deficiências científicas e a pobreza conceptual 

dos programas actuais de formação de professores. E situar a nossa reflexão 

para além das clivagens tradicionais (componente científica versus 

componente pedagógica, disciplinas teóricas versus disciplinas 

metodológicas, etc.), sugerindo novas maneiras de pensar a problemática da 

formação de professores. 

 

 Sobre à implementação dos sistemas de avaliação externas, Penin (2009) destaca que 

tais avaliações foram instituídas em 1988 pela chamada Carta Constitucional, mas teve início 

apenas na década de 1990, após a implantação da LDBEN nº 9394/96.  

 

[...] A partir deste período, professores e instâncias governamentais 

começaram a ser cobrados pelo que socialmente ficou reconhecido como um 

rebaixamento da qualidade da educação básica, sobretudo a oferecida na 

rede pública, pelo elevado número de alunos que esta acolhe. (PENIN, 2009, 

p. 23).  

 

 A autora entende que avaliações externas são necessárias para melhor análise do 

caminho que a educação brasileira vem traçando, além de servir de material de reflexão a fim 

de orientar a prática e políticas públicas consistentes. Embora ressalte uma “[...] necessária 

crítica tanto aos sistemas de avaliação quanto à maneira como ocorrem muitas das 

comparações atualmente divulgadas, principalmente pela mídia [...]”. (PENIN, 2009, p. 23). 

 Em 2002, foi instituída as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

por meio da Resolução CNE/CP nº 1. No que diz respeito à formação, destacamos: 

 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse 

preparo para o exercício profissional específico, que considerem: 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso;  

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, tendo em vista:  

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar 

similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 

formação e o que dele se espera;  

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 

indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais;  

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 

possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 

mudanças de percurso eventualmente necessárias.  
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III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez 

que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá- los para a 

ação, como compreender o processo de construção do conhecimento.  

(BRASIL, CNE/CP, 2002) 
 

 Gatti (2010) aponta que embora instituída novas Diretrizes, ainda prevalece na 

formação dos professores especialistas, disciplinas voltadas à área específica e poucas 

voltadas à formação pedagógica. A autora complementa que: 

 

[...] Adentramos o século XXI em uma condição de formação de professores 

nas áreas disciplinares em que, mesmo com as orientações mais integradoras 

quanto à relação “formação disciplinar/formação para a docência”, na prática 

ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado no início do século 

XX para essas licenciaturas [...] (GATTI 2010, p. 1357). 

 

 Podemos observar no artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica (2002) que ainda hoje os cursos de Pedagogia não 

contemplam o que foi estabelecido: 

 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua 

duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica 

sobre sua carga horária. 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 

isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor. 

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 

componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. (BRASIL, CNE/CP, 

2002) 

 
 

 No nosso entendimento, para que o artigo 12 seja cumprido, os cursos de Pedagogia 

deveriam trabalhar as diferentes disciplinas, em seus respectivos semestres, de maneira 

interdisciplinar, discutindo a realidade da escola pública brasileira. Portanto, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais observa a prática como uma atividade distante da teoria, o que nos 

leva a refletir que esta dicotomia pode ser um ponto a se pensar no que diz respeito à 

fragmentação destes cursos, pois teoria e prática, tal como preconiza Freire (2004, p. 48), são 

ações dialéticas. “[...] O meu discurso sobre a Teoria deve ser o exemplo concreto, prático, da 

Teoria [...]”.   
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 Seguindo a mesma ideia, Massucato (2012, p. 131) ressalta que:  

 

 
É inegável que a formação de professores evidencia muitas lacunas, como a 

falta de motivação e de reconhecimento dos professores, a qualidade 

deficiente dos cursos de formação, a ambiguidade, o desinteresse e a 

carência no que se refere à elaboração de políticas públicas voltadas para 

uma formação sólida, que integre a teoria e a prática.  

 

 Segundo Gatti (2009, p. 48) essas Diretrizes Curriculares são referência para os cursos 

de formação de professores, “[...] embora citando esta resolução do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), nem todas as diretrizes mantêm as perspectivas fundamentais aqui expostas, 

e os cursos formadores de professores, embora em seu projeto pedagógico adotem essas 

referências, não as concretizam em seus currículos. [...]”. 

 A autora destaca que mesmo com as mudanças apontadas nas Diretrizes, ainda é 

ofertada uma grande carga horária de disciplinas específicas nas licenciaturas dos professores 

especialistas, sem articulação com disciplinas de cunho pedagógico. Aponta, também, que os 

cursos de formação pouco se articulam com as escolas de Educação Básica, pois a autora 

entende que  

[...]é necessário que a universidade e as demais instituições 

formadoras se esforcem por buscar canais institucionais de interação 

com as escolas, em uma parceria na formação dos futuros professores, 

pois isto não é realizado na maioria dos cursos. Possibilitando, assim, 

a experiência com a realidade da vida escolar. (GATTI, 2009, p. 48) 

 

 Em função do exposto, em 2006, novas Diretrizes Curriculares Nacionais foram 

instituídas para o curso de Pedagogia, tal como observamos abaixo: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. 

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 

metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 

e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, 

de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo 

entre diferentes visões de mundo. 
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§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão crítica, propiciará: 

I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político, o 

econômico, o cultural (BRASIL, CNE/CP, 2006). 
 

 O curso de Pedagogia assume a responsabilidade em formar professores para atuarem 

na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio na 

modalidade Normal, para a Educação de Jovens e Adultos e para a formação de gestores. “A 

complexidade curricular que é exigida para esse curso é grande, notando-se também, pelas 

orientações da resolução citada, a dispersão disciplinar que se impõe, em função do tempo de 

duração do curso e sua carga horária. [...]” (GATTI, 2009, p. 49).  

Em função destas críticas, a partir do ano de 2017, o curso de Pedagogia terá duração 

mínima de quatro anos, totalizando uma carga horária de 3.200 horas, conforme estabelecido 

no artigo 13 da Resolução nº 2 de 01 de julho de 2015: 

 

[...] § 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, 

no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:   

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 

12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido 

no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, 

da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante 

o projeto de curso da instituição.  

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da 

educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. [...] 

(BRASIL, CNE/CP, 2015) 
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 Portanto, observamos que há uma preocupação em oferecer mais atividades práticas, 

para que o aluno de Pedagogia tenha oportunidade de conhecer o funcionamento de uma 

escola, principalmente a pública e as dificuldades que os professores e os gestores enfrentam 

no cotidiano a fim de que possam refletir as situações observadas à luz das teorias estudadas 

articulando, dessa forma, teoria e práxis pedagógica. 

 Os cursos de Pedagogia autorizados e em funcionamento têm a obrigatoriedade de 

apresentar uma nova proposta pedagógica a fim de atender essas Diretrizes, porém “[...] O 

que se constata é a permanência de algumas formas tradicionais de formação nos currículos e 

ementas disciplinares nesses cursos, com incorporação pouco clara das novas orientações. 

[...]” (GATTI, 2009, p. 50). Nesse sentido, Tardif (2002, p. 23) salienta que: 

 

[...] a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos 

conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente 

numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, 

devendo, em seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou de 

outras atividades do gênero [...].  

 

 Mesmo após as mudanças propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2006, 

ainda prevalece a concepção conteudista, por meio de um currículo fragmentado, o que 

dificulta a compreensão da realidade para os alunos que desconhecem as práticas das salas de 

aula, destacando aqui, as salas de alfabetização. Nesse sentido, Freire (2007, p. 47) salienta 

que, como professor, “[...] quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 

indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento” (grifos do autor). 

 Referente aos currículos e ementas da licenciatura de Pedagogia, Gatti (2010, p. 1368) 

afirma que:   

 

[...] apenas 3,4% das disciplinas ofertadas referem-se à “Didática Geral”. O 

grupo “Didáticas Específicas, Metodologias e Práticas de Ensino” (o “como” 

ensinar) representa 20,7% do conjunto, e apenas 7,5% das disciplinas são 

destinadas aos conteúdos a serem ensinados nas séries iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, ao “o que” ensinar. Esse dado torna evidente como os 

conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de aula 

não são objeto dos cursos de formação inicial do professor. [...] 
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 A autora destaca, ainda, que as disciplinas voltadas à formação profissional específica, 

contemplam aspectos teóricos, e que as práticas relacionadas a esses aspectos são pouco 

exploradas.  

 

A formação de professores profissionais para a educação básica tem que 

partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos necessários 

selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações 

didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o trabalho 

educacional com crianças e adolescentes. (GATTI, 2010, p. 1375) 

 

 

 A esse respeito, Tardif (2002, p. 36) aponta que “[...] o professor e o ensino 

constituem objetos de saber para as ciências humanas e para as ciências da educação. Ora, 

essas ciências, ou pelo menos algumas dentre elas, não se limitam a produzir conhecimentos, 

mas procuram também incorporá-los à prática do professor. [...]”. O autor reitera que a 

articulação entre a teoria e a prática docente ocorre efetivamente pela formação inicial ou 

continuada destes professores.  

Diante do exposto, entendemos a importância de atividades de extensão como o 

projeto Ler e Escrever, na construção da identidade docente das APs, uma vez que ele oferece 

a vivência nas salas de aula da escola pública e a possibilidade, nos encontro de formação, de 

instigá-las à indagação, à curiosidade e às perguntas para que possam repensar as práticas 

observadas e questioná-las na perspectiva da ação-reflexão-ação proposta por Freire (2004). 

 Quanto aos saberes, os professores o incorporam: 

 

[...] à prática docente, sem serem, porém, produzidos ou legitimados por ela. 

A relação que os professores mantém com os saberes é a de “transmissores”, 

de “portadores” ou de “objetos” de saber, mas não de produtores de um 

saber ou de saberes que poderiam impor como instância de legitimação 

social de sua função e como espaço de verdade de sua prática. [...] a função 

docente se define em relação aos saberes, mas parece incapaz de definir um 

saber produzido ou controlado pelos que a exercem (TARDIF, 2002, p. 

40). 

 

 Contreras (2002, p. 43) entende que o professor “[...] ao renunciar à sua autonomia 

como docente, aceita a perda do controle sobre seu trabalho e a supervisão externa sobre o 

mesmo”. Mas, cabe a este docente, acatar as imposições sem questionar ou argumentar em 

favor da prática que defende enquanto educador? Para tanto, refletir criticamente sobre sua 



 

84 

 

prática, sobre os instrumentos propostos tanto pela escola quanto pelos órgãos federais, 

municipais e/ou estaduais e sobre os assuntos discutidos nas formações, propiciam ao 

educador um vasto repertório para expor seus argumentos contra ou a favor. A esse respeito, 

Freire (2015, p. 56) salienta que: 

[...] A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca 

o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar 

sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 

capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 

experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que 

ela, a experiência docente, requer uma formação permanente do ensinante. 

Que se funda na análise crítica de sua prática. 

 

  Sobre a possibilidade de re-profissionalizar os professores alfabetizadores, Ferreiro 

(2003, p. 52-53), afirma que: 

 

[...] se pensarmos que são irrecuperáveis, lhe enviaremos materiais e 

instruções para que continuem atuando burocraticamente, pensando cada vez 

menos no que fazem, e atribuindo à criança (ou ao método que lhes 

aconselharam) a responsabilidade dos fracassos. 

Se pensarmos que vale a pena tratar de recuperá-los enquanto profissionais 

responsáveis, devemos agir de outra maneira. Eu creio que é possível pensar 

em alternativas que transformem o professor alfabetizador no mais 

importante de toda a escola, que é possível imaginar estratégias para não 

deixá-lo só e ajudá-lo a mudar sua prática, apelando para a sua inteligência. 

É um ato de fé, porque, se não acreditasse, deveria aceitar como “normal” 

uma situação inaceitável: que as crianças mais pobres da região continuem 

sendo rechaçadas pelas práticas discriminatórias da alfabetização tradicional, 

enquanto seus pais lutam para romper, através de seus filhos, uma das tantas 

barreiras da marginalização.  

 

Desta forma, cabe ao docente a tarefa de elaborar, preparar, planejar e ministrar suas 

aulas, mas, como fazê-lo se eles recebem o material pronto? Será que devem ser usados tais 

como se apresentam, tirando a autonomia do professor? No nosso entendimento, não. O 

material do Programa Ler e Escrever é um orientador do processo ensino/aprendizagem, 

oferece dicas importantes, mas que precisam ser ressignificadas, uma vez que quem está 

vivenciando a sala de aula é o professor e não os estudiosos que elaboraram os materiais, 

então, é papel deste docente planejar suas atividades a fim de contemplar a realidade na qual 

atua, considerando as particularidades das crianças. Será que isso acontece? Vamos ver no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

A FORMAÇÃO DO ALUNO PESQUISADOR NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PESQUISADAS 

 

 

  

“Quem ajuíza o que faço é minha prática, mas minha prática iluminada 

teoricamente.” (FREIRE, 2015, p. 120) 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as análises dos dados das entrevistas 

realizadas com as alunas pesquisadoras relacionando-as com os autores utilizados nos 

capítulos 1 e 2 dessa dissertação e de outros que fundamentam as categorias que emergiram 

no decorrer das análises, além dos documentos oficiais, teses, dissertações e artigos 

encontrados sobre a temática.  

Procuramos discutir como ocorre a formação das alunas pesquisadoras nas 

Instituições de Educação Superior nas quais estudam, bem como a relevância desta formação 

para as estudantes em início de carreira.  

 

3.1.  Caracterização dos sujeitos e universo da pesquisa 

 

Como dito anteriormente, entrevistamos seis alunas pesquisadoras, de três 

Instituições de Educação Superior (IES) privadas localizadas na cidade de São Paulo, sendo 

duas faculdades e uma universidade. Para caracterizar a diferença entre faculdade e 

universidade, recorremos ao Decreto nº 5.773/06 do Ministério da Educação (MEC) que 

aponta que: 
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Art. 12.  As instituições de educação superior, de acordo com sua 

organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, serão credenciadas 

como: 

I - faculdades; 

II - centros universitários; e 

III - universidades.  

Art. 13.  O início do funcionamento de instituição de educação superior é 

condicionado à edição prévia de ato de credenciamento pelo Ministério da 

Educação.  

§ 1o  A instituição será credenciada originalmente como faculdade.  

§ 2o  O credenciamento como universidade ou centro universitário, com as 

conseqüentes prerrogativas de autonomia, depende do credenciamento 

específico de instituição já credenciada, em funcionamento regular e com 

padrão satisfatório de qualidade.  

§ 3o  O indeferimento do pedido de credenciamento como universidade ou 

centro universitário não impede o credenciamento subsidiário como centro 

universitário ou faculdade, cumpridos os requisitos previstos em lei.  

§ 4o  O primeiro credenciamento terá prazo máximo de três anos, para 

faculdades e centros universitários, e de cinco anos, para 

universidades. (BRASIL, 2006). 

 

 

 Corroborando com o Decreto nº 5.773/06, a LDBEN 9394/96 afirma que: 

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:   

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

Como critério de escolha dos sujeitos de pesquisa selecionamos as alunas 

pesquisadoras que participam do projeto há pelo menos seis meses. A escolha das IES foi 

decorrente das próprias APs, isto é, aquelas na qual elas estudam. A fim de preservar suas 

identidades caracterizamo-nas como AP1, AP2, AP3, AP4, AP5 e AP6. As instituições de 

ensino serão indicadas como A, B e C, sendo as duas primeiras faculdades e a terceira 

universidade. Como já mencionado, as três instituições privadas estão localizadas na cidade 

de São Paulo.                                

A instituição A é uma faculdade e conta com oito unidades, sendo 03 na zona leste; 

02 na zona norte; 01 na zona sul, 01 na zona central e 01 na zona oeste. Oferece 05 cursos de 

Bacharelado, 06 cursos de Licenciatura, 11 cursos Tecnológicos e 03 cursos de Técnico de 
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Nível Médio. Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu estão distribuídos da seguinte forma: 

03 na área da Educação, 03 na área de Gestão e 01 na área de Tecnologia. 

A instituição B é uma faculdade. Conta com dois campus, sendo 01 na zona leste e 

01 na zona sul. Oferece 03 cursos de Bacharelado, 02 cursos de Licenciatura, Curso de 

Licenciatura para Bacharéis e Tecnólogos e Pedagogia para Licenciados. A Pós-Graduação 

Lato Sensu oferece 11 cursos nas áreas de Educação, Gestão, Direito e Saúde.  

A instituição C é uma universidade e é constituída por cinco unidades, a saber: 01 na 

zona Sudeste, 01 na zona oeste e 03 na zona sul. Oferece 37 cursos de Graduação 

(Bacharelado e Licenciatura) nas áreas de Comunicação, Comunicação e Turismo, Direito, 

Educação, Engenharias e Arquitetura, Gerenciais, Informática, Medicina, Saúde; 27 cursos de 

Graduação (Tecnólogo) nas áreas de Comunicação e Turismo, Engenharias e Arquitetura, 

Gerenciais, Informática e Saúde; 01 curso de curta duração na área de gerenciais; 83 cursos de 

Especialização e MBA nas áreas de Gestão de Negócios, Comunicação, Serviço Social, 

Tecnologia, Educação, Educação e Saúde, Exatas, Engenharia e Arquitetura, Farmácia, 

Nutrição, Saúde, Enfermagem e Psicologia; 12 Programas de Mestrado, sendo 03 na área de 

Ciências da Saúde, 01 em Exatas, 02 em Ciências Humanas, 05 em Ciências Sociais 

Aplicadas e 01 em Direito; e 04 programas de Doutorado, sendo 02 em Ciências da Saúde, 01 

em Ciências Humanas e 01 em Ciências Sociais Aplicadas. 

No quadro abaixo apresentamos as características principais das alunas 

pesquisadoras entrevistadas. 

 

Quadro 5 – Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

Dados 

Pessoais 
AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 

Sexo feminino feminino feminino feminino feminino feminino 

Idade 35 anos 45 anos 26 anos 21 anos 47 anos 25 anos 

Naturalidade Pernambuco São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo 

Estado civil Casada Solteira Solteira Solteira Casada Solteira 

Curso Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia 

Semestre que 

estuda 
5º 2º 6º 6º 5º 4º 

IE que estuda A A B B C C 

Tempo que 

atua no 

projeto 

2 anos e meio 9 meses 
2 anos e 

meio 
2 anos 8 meses 1 ano 

Tempo de 

magistério 
Sem Sem 02 anos Sem Sem Sem 
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 É importante destacar que, embora as APs 1 e 2 sejam alunas da instituição A, 

estudam em campus diferentes e, desta forma, as formadoras também são diferentes. Já as 

APs 3 e 4, estudam no mesmo campus e têm a mesma formadora. As APs 5 e 6 estudam no 

mesmo campus, mas têm formadoras diferentes. 

Todas as alunas pesquisadoras são do sexo feminino, têm idades que variam dos 21 

aos 47 anos; duas são casadas e quatro são solteiras e todas estudam Pedagogia. Quanto ao 

fato de todas serem do sexo feminino podemos dizer o seguinte: historicamente, as mulheres 

são maioria no magistério. Segundo Pimenta (2012), a feminilização do magistério primário, 

no Brasil, acentuou na década de 1930 do século XX, em função da expansão da escolaridade 

proporcionada pelas transformações políticas, econômicas e sociais da época. Pesquisas 

recentes apontam que 81,5% do total de professores da Educação Básica do país são do sexo 

feminino. De acordo com dados da Sinopse do Professor da Educação Básica, divulgada pelo 

Ministério da Educação (MEC), no fim de 2010, existiam quase 2 milhões de professores, dos 

quais mais de 1,6 milhões são do sexo feminino. 

Segundo a socióloga Magda de Almeida Neves da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-MG), historicamente, "a sociedade identifica o trabalho da professora 

com o de uma mãe e, para ser atenciosa, delicada, meiga, de acordo com os valores culturais, 

não é preciso qualificação profissional". Fator este que contribui para a desvalorização do seu 

papel de professora. (fonte: http://educacao.uol.com.br.)   

Desta forma, a sociedade entendia o magistério como uma profissão estritamente 

ligada à maternidade, portanto, muitas mulheres seguiram esta carreira por conta disso. A 

socióloga Magda de Almeida Neves afirma, também, que “os governos brasileiros ainda não 

estabeleceram como prioridade nas políticas públicas o investimento que a Educação 

necessita”. Os salários são baixos, “porque a remuneração da mulher sempre se deu pelas 

"qualidades femininas" exigidas nas funções e como complementação à renda familiar.” 

(fonte: http://educacao.uol.com.br.) 

Os cursos de magistério são compostos por uma clientela feminina, em sua grande 

maioria, e que também, há presença maciça de professoras no corpo docente destes cursos. 

Nesse sentido, Catani (1993, p. 312) aponta que: “É, portanto, um espaço essencialmente 

feminino, no qual ocorrem e se entrecruzam valores, práticas e comportamentos inscritos no 

experiência experiência experiência experiência experiência 

http://educacao.uol.com.br/
http://educacao.uol.com.br/
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universo feminino”. Para a autora, a presença feminina ocorre nos cargos mais baixos da 

hierarquia educacional, isto é, nas salas de aula, nos cargos de administração das unidades 

escolares e nas delegacias de ensino: “[...] ao passo que a presença masculina mantém-se 

constante nos escalões de comando do sistema educacional, setores estes de onde partem as 

tentativas, sempre renovadas, de racionalização do trabalho docente, com vistas ao seu maior 

controle” (CATANI, 1993, p. 311). 

Quando homens são contratados para lecionarem na primeira etapa da Educação 

Básica, principalmente, na Educação Infantil, a maioria dos pais não concorda como aponta a 

reportagem veiculada no dia 22 de março de 2015, no jornal “Folha de S.Paulo”. O título da 

coluna escrita por Gabriela Yamada é “Homens em creches causam revolta dos pais no 

interior de SP”. 

A reportagem ressalta que pais de crianças de creche e Educação Infantil localizadas 

na cidade de Barretos, interior de São Paulo, iniciaram um movimento contra a decisão da 

prefeitura, que buscava substituir professores por cuidadores e auxiliares, entre eles, muitos 

são homens sem formação no Ensino Superior. Os cuidadores atuarão junto às crianças com 

deficiência, sendo responsáveis somente pela alimentação e higiene e não pela parte 

pedagógica. Os auxiliares atuarão nas creches dando suporte aos docentes. Não cabe a nós, 

nesse momento, fazer uma discussão aprofundada sobre a íntegra da reportagem, mas sim, o 

de apontar que a reivindicação dos pais é legítima no aspecto que se refere à falta de formação 

desses auxiliares e cuidadores, sejam eles homens ou mulheres, porém preconceituosa, no que 

se refere ao gênero dos ocupantes desses cargos. 

No decorrer da história da educação notamos diversas mudanças no processo de 

ensino / aprendizagem, mas a carreira docente na Educação Infantil e nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental I, ainda é vista e requerida pelos pais como uma profissão estritamente 

feminina.  

 

3.2.  Dados e análises das entrevistas 

 

 Para a coleta dos dados, recorremos à entrevista semiestruturada, baseada em um 

roteiro de nove perguntas. Após a leitura das respostas das APs, elencamos sete categorias 

que serão discutidas no decorrer das análises: formação; sondagem; postura das APs e das 

professoras regentes; avaliação; registro; estágio e relação teoria e prática. Nesse momento 
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apresentamos parte das respostas dadas às APs, porém as entrevistas na íntegra encontram-se 

no anexos A, B, C, D , E e F dessa dissertação. 

A primeira pergunta feita às APs foi: Na universidade em que você estuda, há 

formação para o aluno pesquisador? Se existe, quantas vezes por semana?  

 

“Não, a gente só tem umas reuniões de sábado que é de uma hora, uma hora 

e meia, mais ou menos, ela (a formadora) fala sobre como a gente tem que se 

comportar em sala de aula, mas não tem formação. Os encontros acontecem 

uma vez ao mês aos sábados” (AP1). 

 

“Sim, temos uma reunião de cerca de uma hora, onde são passadas as 

coordenadas do que nós temos que fazer. A cada quinze dias, sempre aos 

sábados” (AP2).  

 

“Quando tinha, pois aconteceu só nos primeiros semestres, foi uma vez na 

semana, às quartas-feiras, demorava cerca de 1h e meia. Mas não aconteciam 

todas as quartas-feiras. Teve semanas que eram seguidas, mas a maioria 

acontecia a cada quinze dias. Eu como comecei no projeto no 2º semestre do 

curso, logo de início não teve formação nenhuma. [...]” (AP3).  

 

“Sim. Tinha uma vez por semana, às quartas-feiras, no horário das 18 às 

19h15m” (AP4). 

 

“Sim, quando você entra no projeto e assina o contrato, já é dito que você 

tem que participar. São dois sábados por mês, das 9 às 16 horas” (AP5). 

 

“Sim, temos reuniões quinzenalmente, aos sábados das 9 às 15h” (AP6).  

 

 

Em primeiro lugar apontamos o que entendemos por formar e, portanto, por formação 

docente. Corroborando com o conceito de Nosella (2005, p. 26), formar alguém, 

 

[...] se torna um processo de cumplicidade entre o formador e o formando, 

no qual o primeiro apresenta formas e experiências conhecidas e o segundo 

exercita a liberdade e cria o futuro. A cumplicidade é uma oculta e silenciosa 

troca de valores, no delicioso e delicado jogo da liberdade. Por isso, o ato de 

formar é essencialmente um ato ético, de liberdade. 

 

Como formar alguém segundo essa conceituação se as APs 1, 2, 3  ressaltam que não 

há formação na qual elas em conjunto com as formadoras possam estabelecer um vínculo e 

trocar ideias? Observando a fala dessas APs à luz do regulamento que rege o Programa, 

percebemos que há uma divergência, já que o mesmo prevê reuniões semanais de formação 

nas quais devem ser discutidos todos os aspectos relevantes ao processo de alfabetização, 

além das questões vivenciadas na escola “real” para que as APs possam perceber que as 
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diferentes realidades apresentadas dialogam também de formas diferentes e, por isso, as 

atividades devem ser adaptadas para cada caso.  Além disso, as IES devem apresentar à FDE 

um plano de trabalho que constam os temas que serão discutidos semanalmente ao longo do 

ano vigente. São atribuições do professor orientador: 

 

a) selecionar, em conjunto com o interlocutor administrativo, os candidatos a 

alunos pesquisadores; 

b) preparar, com especial cuidado, fornecendo todas as informações 

necessárias, a entrada dos alunos de 1º semestre ou daqueles que nunca 

participaram do Projeto, nas Diretorias Regionais de Ensino e Unidades 

Escolares; 

c) planejar ações junto aos alunos pesquisadores, visando ao 

desenvolvimento da pesquisa de investigação didática; 

d) auxiliar o aluno pesquisador, por meio de seu projeto de pesquisa didática, 

a registrar, compreender e analisar sua experiência no 2º ano, articulando-a 

com os conceitos e teorias sobre didática e processos de aprendizagem; 

e) promover permanente reflexão no aluno pesquisador, acerca da ética nas 

relações interpessoais e profissionais, pois isso contribui para a construção 

de uma conduta profissional consistente e responsável; 

f) promover encontros de formação destinados aos alunos pesquisadores sob 

sua tutoria, respeitando o cronograma anual apresentado no Plano de 

Trabalho; 

g) participar de todos os encontros de acompanhamento promovidos pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 

h) elaborar Relatório Circunstanciado sobre a atuação de seus alunos nas 

unidades escolares; 

i) validar mensalmente, no site, a frequência dos alunos pesquisadores e 

tomar as providências cabíveis nos casos de inconsistência. (fonte: 

lereescrever.fde.sp.gov.br – grifos nossos). 

 

Diante do exposto, como será o plano de trabalho apresentado à FDE, já que não 

ocorrem as quatro reuniões mensais? Cabe ressaltar que o problema não está em a formação 

ser semanal ou não, mas no número de horas a ela estipulado, como podemos observar nas 

falas das APs 1, 2, 3 e 4. As IES têm autonomia em realizá-la semanalmente ou 

quinzenalmente, pois também precisam fazer uma leitura da realidade de trabalho das APs, 

porém se a opção for pelo segundo caso, deveria ocorrer num total de 8 horas, ou seja, sábado, 

períodos da manhã e da tarde. Nesses casos, podemos inferir que se trata de um plano 

utilizado somente para cumprir tabela.     

A AP 5 ressalta que as reuniões têm uma carga horária de 6 horas. A AP 6 tem 

reuniões que duram cerca de 3 horas, mas que, para ela, também não é o tempo ideal.  

Além disso, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza recursos econômicos e 

materiais para que essa formação ocorra conforme o previsto, sendo assim, notamos que o 
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dinheiro público tem sido utilizado de uma maneira que não contempla os pressupostos 

educacionais previstos.  

O regulamento do Projeto aponta que, nas reuniões de formação, devem acontecer 

também o estudo aprofundado dos materiais do projeto, portanto, momento este que propicia 

que as APs discutam e tomem conhecimento de como é a rotina nas salas de alfabetização. 

Para tanto, o Guia de Orientações Curriculares (2014) apresenta cinco sugestões de atividades 

voltadas à alfabetização, a saber: leitura de contos pelo professor; atividades envolvendo 

nomes dos alunos; atividades em que os alunos escrevam de acordo com suas hipóteses 

(listas, títulos, legendas, pequenos textos que conhecem de memória); atividades que 

envolvem leitura dos alunos (localizar palavras, leitura compartilhada) e atividades de 

produções textuais utilizando o professor como escriba. 

Observamos, então, a relevância de uma formação consistente para que as APs possam 

apreender os conceitos abordados assim como relacioná-los ao que estão vivenciando no 

estágio. Trata-se de uma prática que deve fazer parte do cotidiano dos docentes ao longo de 

sua carreira profissional, por isso entendê-la durante as reuniões de formação é valioso, já que 

as APs contam com a mediação de um professor experiente. 

Em seguida, pedimos para as APs relatarem como ocorre a formação nas IES. Nas 

faculdades A e B, o foco, muitas vezes, é voltado para o administrativo e/ou o burocrático e as 

APs admitem sentir falta de assuntos específicos da alfabetização. Já na universidade C, o 

foco predominante é voltado aos aspectos pedagógicos. 

Cabe destacar que, muitas vezes, dúvidas sobre aspectos administrativos e/ou 

burocráticos são levantadas pelas próprias APs, já que contam apenas com esses momentos 

para sanarem suas dúvidas. Neves (2011, p. 41) salienta que “é nesse mesmo período que ele 

questiona e discute as lacunas deixadas em sua formação, as perguntas que não possuem 

respostas prontas, as dificuldades da atividade docente que não podem ser expressas, 

tampouco ensinadas pelos professores formadores. [...]”. A esse respeito, as APs disseram o 

seguinte:  

“A formadora ainda não explicou pra gente o que é sondagem, disse que vai 

trazer uma aula só sobre esse assunto, mas ainda não explicou” (AP1). 

 

“A formadora passa algumas instruções, mostra no EaD (site do Ler e 

Escrever) onde tem as informações do Programa, o que temos que fazer, 

orienta sobre a leitura. [...] Não há formação específica, apenas estas 

orientações [...]” (AP2). 
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“Na formação, ela falava bastante sobre sondagem, era a única discussão que 

tinha na formação. [...] O restante da aula era sobre discussão de pagamento, 

pois não recebíamos nas datas certas, ficando dois ou três meses sem 

receber. [...] Falava do que podíamos fazer na sala de aula. [...]” (AP3). 

 

“Toda reunião trazíamos uma atividade do aluno, mostrávamos para a 

formadora e ela começava a perguntar para as pessoas que estavam na sala: 

qual era a dificuldade do aluno? O que vocês fazem na sala? No que você 

ajuda o aluno em sua aprendizagem? Era um grupo de cerca de 25 alunas e 

não havia atendimento individual [...]” (AP4). 

 

“Os professores orientadores dão a formação. É bem interessante, pois os 

formadores lançavam desafios para nós, como buscar com o professor 

regente algo sobre a alfabetização, a sondagem, de que forma acontecia na 

escola. E criava-se uma polêmica, o que está certo, o que está errado e a 

gente tirava as dúvidas e até mesmo auxiliando o professor regente em sala, 

fazendo aquela troca. [...]” (AP5). 

 

“Cada encontro tem um tema, o último que falamos foi sobre sondagem. 

Nesses encontros aprofundamos mais o que aprendemos em sala de aula 

(graduação), falamos sobre a disposição dos alunos na sala, como o 

professor organiza pelas hipóteses, como avaliar a aprendizagem dos alunos. 

Falamos também de avaliação, dificuldades de aprendizagem, como o 

professor deve se comportar na sala de aula e como nós temos que nos 

comportar” (AP6). 

 

Segundo a AP1, há uma dúvida ainda não esclarecida pela formadora, a sondagem. 

Tema mencionado também pelas APs 3, 4, 5 e 6. Cabe destacar que trata-se de um tema 

relevante para as alunas pesquisadoras, pois é base da alfabetização e, portanto, faz-se 

necessária sua compreensão já que estamos lidando com a formação inicial de futuras 

alfabetizadoras. 

Sondagem é um tema muito discutido pelo Guia de Orientações do Programa, devido 

sua importância no processo de alfabetização, uma vez que se trata de um instrumento valioso 

que propicia ao professor conhecer o seu aluno e, desta forma, planejar suas aulas e 

intervenções pertinentes em prol do avanço das crianças. Mas o que é uma sondagem? De 

acordo com o Guia de Orientações Didáticas, sondagem é um dos recursos que o professor 

dispõe para conhecer as hipóteses de escrita na qual as crianças se encontram. Trata-se, 

portanto de, 
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[...] uma atividade de escrita que envolve, num primeiro momento, a 

produção espontânea pelos alunos de uma lista de palavras e uma frase, sem 

apoio de outras fontes escritas. A frase deverá contemplar uma palavra 

ditada na lista, para reforçar, ou não, sua hipótese de escrita. É uma situação 

de escrita que deve, obrigatoriamente, ser seguida da leitura pelo aluno 

daquilo que ele escreveu. Por meio da leitura, você poderá observar se o 

aluno estabelece ou não relações entre aquilo que ele escreveu e aquilo que 

ele lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita. (GUIA DE 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS, 2014, p. 26-27) 

  

Destacamos, também, a importância em conhecer as hipóteses de escrita, 

fundamentais para avaliação das sondagens das crianças em processo de alfabetização. Emília 

Ferreiro (1995) divide o processo de escrita em cinco níveis, como podemos observar no 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 6 - Níveis de escrita segundo Emília Ferreiro 

Quadro elaborado por Amanda Maria Franco Liberato com base no livro Reflexões sobre 

Alfabetização de Emília Ferreiro, 1995. 

  

 De acordo com o Guia de Orientações, a sondagem deverá ser realizada em cinco 

momentos ao longo dos anos, a saber: nos meses de fevereiro (início das aulas), início de 

abril, final de junho, final de setembro e final de novembro, pois entende que desta forma o 

professor terá os instrumentos necessários para acompanhar o desenvolvimento de seu aluno. 

Níveis Fundamentação teórica Exemplo 

Pré-silábico 
A criança ainda não estabelece correspondência 

entre a fala e a escrita, utilizando quaisquer 

letras, sem estabelecer ordem ou quantidade 

FMLENIBVX 

(BORBOLETA) 

Intermediário I 

A criança avança na compreensão do sistema de 

escrita, iniciando o reconhecimento de valores 

sonoros convencionais (às vezes uma única letra 

dentro da palavra); 

HBNEMIO (MORCEGO) 

Nível silábico 

A criança tenta estabelecer correspondência 

entre grafias e sílabas, onde cada sílaba 

corresponde a uma letra. A criança pode associar 

com ou sem valor sonoro e ainda utilizar-se de 

vogais ou consoantes. 

EUP (CAVALO) 

CVO (CAVALO) 

Intermediário II 

ou Silábico-

alfabético 

O valor sonoro se intensifica e a criança o 

representa com maior frequência, principalmente 

no início das palavras 

PEXI (PEIXE) 

Alfabético 

A criança compreende a correspondência entre a 

fala e a escrita, que cada som corresponde a uma 

letra e que o lugar delas dentro das palavras é 

importante. Às vezes ainda apresenta erros 

ortográficos simples. 

CAXORRO (CACHORRO) 
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Entretanto, para fazer uma avaliação com vistas a um acompanhamento mais 

global das aprendizagens da turma, é preciso recorrer a outros instrumentos - 

inclusive a observação diária dos alunos -, pois a atividade de sondagem 

representa uma espécie de retrato do processo do aluno naquele momento. E 

como esse processo é dinâmico e na maioria das vezes evolui muito 

rapidamente, pode acontecer, de apenas alguns dias depois da sondagem, os 

alunos terem avançado ainda mais. (GUIA DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS, 2014, p. 27) 

 

Portanto, é relevante que as APs consigam identificar estes níveis, pois a análise das 

sondagens possibilita o agrupamento produtivo dos alunos, como mencionado pela AP6, de 

acordo com as hipóteses e isto é um facilitador no processo de aprendizagem, já que permite 

que a criança reflita sobre o sistema de escrita junto com seus pares.   

Cabe destacar que a sondagem segue alguns critérios de definição, apontados no 

Guia de Orientações (2014, p. 27), para a escolha das palavras e da frase, a saber: 

 

- As palavras devem fazer parte do vocabulário cotidiano dos alunos, mesmo 

que eles ainda não tenham tido a oportunidade de refletir sobre a 

representação escrita dessas palavras. Mas não devem ser palavras cuja 

escrita tenham memorizado. 

- A lista deve contemplar palavras que variam de quantidade de letras, 

abrangendo monossílabas, dissílabas, etc. 

- O ditado deve ser iniciado pela palavra polissílaba, depois pela trissílaba, 

em seguida pela dissílaba e, por último, a monossílaba. Esse cuidado deve 

ser tomado porque, no caso de as crianças escreverem segundo a hipótese do 

número mínimo de letras, poderão recusar-se a escrever se tiverem de 

começar pela palavra monossílaba. 

 - Após o ditado da lista, dite uma frase que envolva pelo menos uma das 

palavras da lista, para poder observar se os alunos voltam a escrever essa 

palavra de forma semelhante, ou seja, se a escrita dessa palavra permanece 

estável mesmo no contexto de uma frase. 

- Por isso, sugerimos que seja organizada uma lista com o mesmo campo 

semântico. 

  

A sondagem deverá ser realizada individualmente com os alunos que ainda não se 

encontram na hipótese alfabética, a fim de observar suas estratégias no momento da escrita e 

da posterior leitura. O Guia de Orientações traz algumas listas de palavras e frases, do mesmo 

campo semântico, como sugestão aos docentes. Se a professora orientadora nos cursos de 

formação não aprofunda estas questões, como as alunas pesquisadoras poderão valer-se 

dessas orientações no cotidiano escolar? Mesmo que elas leiam os Guias de Orientação, a 
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explicação deve ser dada, pois no dia a dia nem sempre as situações ocorrem como 

imaginamos. Cabe destacar, que na seção “como utilizar este guia”, o item 1 deixa claro que 

trata-se de: “[...] um guia para seu planejamento. E não “o seu planejamento”, todo ele já 

descrito, passo a passo. Pelo contrário, como guia, este material orienta, indica caminhos 

possíveis, propõe alternativas ...” (GUIA DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS, 2014, p. 14). 

Ressaltamos, então, que o material é apenas um Guia de Orientações, e não, necessariamente, 

deverá ser seguido à risca, prevalecendo, dessa forma, a autonomia do professor regente. 

A AP1 relata ainda que “Ela (a formadora) fala como a gente tem que se comportar na 

sala de aula, não intervir nas atividades ou explicações da professora, só mesmo ficar como 

pesquisadora”. Essa fala ressalta que a própria formadora não está a par da legislação que rege 

o Programa uma vez que esta aponta como atribuição do aluno pesquisador:  

 

[...] Atuar, auxiliando o professor regente na elaboração de diagnósticos 

pedagógicos, quanto às hipóteses da escrita; 

f) Planejar e executar, sempre em parceria com o professor regente, 

atividades pedagógicas, para serem desenvolvidas individualmente ou em 

grupo. (fonte: lereescrever.fde.sp.gov.br). 

  

Podemos inferir que há, por parte da formadora, um desconhecimento da Legislação 

do Programa, pois se utilizou de uma informação equivocada para com as alunas 

pesquisadoras. Isso pode gerar um desconforto, pois se a professora regente da sala na qual a 

AP atua conhecer o Programa perceberá, rapidamente, a falta de formação ou de informação 

da aluna pesquisadora e da formadora. A AP2 relata que: 

 

“Se a professora deixar a gente ajudar, a gente pergunta se pode trabalhar 

uma atividade daquele tipo que a orientadora pediu, mas se não for possível, 

a gente fica observando e marca o que a professora deu para as crianças em 

um relatório que será entregue à orientadora.” 

 

Entendemos, então, que a professora que orienta a AP2 tem um conhecimento mais 

aprofundado referente ao Programa, pois esta elabora atividades para serem trabalhadas na 

sala de aula, embora não deixa claro se a AP participa dessa elaboração. Vale destacar que 

todas as APs precisam do consentimento da professora regente para trabalhar com as crianças 

pequenas, portanto, a orientadora da IES se aproxima do regulamento no que tange ao 

planejamento e execução de atividades em parceria com a professora regente. 
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Observando nas falas das APs 3, 4, 5 e 6 há a preocupação das diferentes formadoras 

no que diz respeito à postura das APs nas salas de alfabetização, pois suas falas deixam claro 

que algumas reuniões de formação têm como pauta: a postura das APs e da professora regente 

perante as crianças.  

Julio (2012, p. 52), em sua dissertação “Políticas públicas de educação e formação do 

professor alfabetizador: O projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na alfabetização 

inicial” afirma que: 

Antes, o foco da observação do aluno pesquisador era perceber como o 

professor ensina uma classe de grande heterogeneidade; atualmente, esse 

foco está voltado para perceber como o educando aprende e quais as 

intervenções mais adequadas para o avanço de todos os alunos. 

 

Assim, entendemos, que as formadoras, mesmo que inconscientemente, estimulam as 

APs a observarem a postura das professoras regentes, e este não é um fator privilegiado pelo 

Programa Ler e Escrever, pois uma das atribuições das alunas pesquisadoras é:  

 

[...] atuar, auxiliando o professor regente na elaboração de diagnósticos 

pedagógicos, quanto às hipóteses da escrita; planejar e executar, sempre em 

parceria com o professor regente, atividades pedagógicas, para serem 

desenvolvidas individualmente ou em grupo [...]. 

 

 

 A AP6 afirma que nas reuniões de formação a avaliação foi um dos temas discutidos. 

Os guias de Orientação apontam a avaliação como um processo formativo e contínuo, onde o 

professor observa alguns critérios, com base nas expectativas de aprendizagem, para avaliar 

as dificuldades e avanços dos seus alunos. A sondagem também é aqui entendida como uma 

avaliação, pois se trata de um instrumento que permite ao professor acompanhar todo o 

processo de aprendizagem de seu aluno.  

 O Guia de Orientação do professor não conceitua o que é avaliação, cabendo aos 

professores formadores das APs e dos docentes regentes uma discussão sobre a temática. 

Abrecht (1994) entende que avaliação formativa é: 

 

[...] dirigida ao aluno, a quem diz respeito em primeiro lugar; tornando-o 

consciente da sua própria aprendizagem, leva-o a implicar-se, cada vez mais, 

nela; não vem interromper, mas faz antes parte da própria aprendizagem; 

procura adaptar-se às situações individuais; deve, pois, mostrar-se flexível e 

estar aberta à pluralidade e à diversidade; revela-se tão interessada pelos 
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processos como pelos resultados, naquilo que observa e nas informações que 

procura; não se limita a observar, mas liga a observação à ação; para tal, dá 

importância às dificuldades, procura situá-las para as atenuar, tentando 

descobrir-lhes as causas e não sancioná-las, como se de uma avaliação do 

tipo de prova ou exame se tratasse [...]. (ABRECHT, 1994, p. 32) 

 

 Outro tema relevante que foi citado pelas APs refere-se aos registros realizados em 

sala de aula durante as atividades dos alunos, para tanto, obtivemos as seguintes respostas. 

  

“A formadora manda a gente fazer um registro de algum momento de leitura 

na sala de aula, o que a gente achou, abordar alguma coisa importante que 

aconteceu, comentário de alguma criança, mas não pede relatório. Nós só 

falamos do que acontece na sala de aula, e não da teoria que aprendemos na 

graduação. [...]” (AP1). 

 

 

“[...] No dia que vamos lá na reunião, a formadora pergunta tudo que a 

professora regente deu relacionado à leitura e escrita, tem alguns tópicos 

para observar. Ela pede também para levarmos algo que as crianças fizeram 

ou se foi feito algum relato pela gente” (AP2). 

 

“[...] Em todo esse tempo de formação, eu nunca entreguei relatório, nem 

sondagem. Nunca foi cobrado de mim relatório ou sondagem, apesar da 

formadora dizer que era para fazer mensalmente e guardar em uma pastinha. 

[...]” (AP3). 

 

“[...] Fazíamos relatório mensal de observação: do professor regente e dos 

alunos. Geralmente eu escolhia uma criança mais avançada e outra com 

dificuldade e acompanhava a evolução dessas crianças” (AP4). 

 

“[...] Todo final de mês apresentávamos um relatório que ia para nossa 

orientadora e ali era relatado o que achávamos de mais interessante, algo que 

mobilizou, que aconteceu de relevante na escola” (AP5). 

 

 

As falas das APs, exceto a AP6, indicam que não há uma preocupação por parte da 

formadora em instigar o conhecimento das alunas pesquisadoras, já que o registro é apenas do 

que ocorre na sala de aula, e não há uma reflexão crítica sobre as atividades propostas pela 

professora regente à luz da teoria. A AP3 afirma que nunca lhe foi pedido um relatório. Desta 

forma, não atende a Legislação do Programa que aponta como atribuição do aluno 

pesquisador o registro das atividades, constatações e reflexões sobre a prática observada nas 

salas de aula. Além da discussão, com o professor orientador, sobre estes registros à luz da 

teoria, já que a formação é o momento propício para refletirmos sobre a relação teórico-

prática.  
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De acordo com o Regulamento, as APs deveriam desenvolver uma pesquisa de 

investigação didática com a mediação do professor orientador. Cunha (2012, p. 30), em seu 

artigo “Políticas Públicas e formação docente: a possibilidade de investigação didática no 

Programa Bolsa Alfabetização”, publicado pela Revista Internacional d’Humanitats da 

Universidade Autònoma de Barcelona, aponta que esta pesquisa: 

 

[...] é realizada pelo aluno pesquisador e, sob o acompanhamento do 

professor orientador da Instituição de Ensino Superior, que realiza o projeto 

de pesquisa como uma modalidade de investigação didática, realizada nas 

classes de 2os anos, convertida em registro escrito, com o objetivo de 

apresentar à escola e à IES, um estudo temático de alguns aspectos da 

alfabetização: leitura feita pelo professor; produção oral com destino escrito; 

cópia e ditado (ressignificação da cópia); rotina de leitura e de escrita. 

 

Podemos dizer então que a pesquisa de investigação didática não é desenvolvida tal 

como é apontada pelo Programa oficial, pois as APs afirmam que a formação ocorre em 

poucas horas mensais. Diante disso perguntamos: Qual a base fornecida e o tempo 

disponibilizado para que as APs possam elaborar essa investigação? Como é a formação se 

elas não são instigadas à pesquisa? De que maneira é escrita esta pesquisa de investigação 

didática se não se discute sobre ela? 

Nesse sentido, Aparício (2013, p. 104), no artigo “Formação docente: reflexões de 

alunos de Pedagogia no Programa Bolsa Alfabetização”, publicado pela Revista Educação e 

Políticas Públicas da Fundação Carlos Chagas, no que diz respeito à pesquisa de investigação 

didática, ressalta que: 

  

[...] os relatos reflexivos produzidos ao final de cada mês pelos APs são 

entregues às professoras orientadoras, para a realização de devolutivas aos 

APs e também para que possamos (re)pensar nossas ações de formação e 

(re)orientar a atuação desses alunos. Os relatos reflexivos também nos 

ajudam na reflexão que apresentamos nos relatórios pedagógicos trimestrais 

entregues à equipe da SEE/FDE gestora do programa.  

 

  

 Destacamos a importância do registro de observação da empiria pelas APs, uma vez 

que estes registros servirão de base para a elaboração de um relatório pedagógico para a 

SEE/FDE. Madalena Freire (2008) ressalta que o registro permite a sistematização dos 

estudos realizados e das diferentes situações de aprendizagem vividas nas escolas. Para a 

autora, “[...] O registro é História, memória individual e coletiva eternizadas na palavra 



 

100 

 

grafada. É o meio capaz de tornar o educador consciente de sua prática de ensino, tanto 

quanto o compromisso político que a reveste” (p. 59).  Desta forma, nos questionamos: como 

as IESs realizam este relatório pedagógico, uma vez que não exige o registro reflexivo de suas 

APs? Podemos dizer, hipoteticamente, que o relatório encaminhado é feito pelo professor 

orientador, com as suas conclusões e, não com as conclusões das observações reais realizadas 

pelas APs? Ou apenas com uma conversa informal nas poucas reuniões de formação, o 

professor orientador tem como saber as impressões e inquietações de todas as pesquisadoras 

de seu grupo?  

  Nesse sentido, Freire (2015, p. 110) ressalta que: 

 

No contexto teórico, o da formação permanente da educadora, é 

indispensável a reflexão crítica sobre os condicionamentos que o contexto 

cultural tem sobre nós, sobre nossa maneira de agir, sobre nossos valores. 

[...] O contexto teórico, formador, não pode jamais, como às vezes se pensa, 

ingenuamente, transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, pelo 

contrário, contexto de quefazer, de práxis, quer dizer, de prática – de teoria. 

A dialeticidade entre prática e teoria deve ser plenamente vivida nos 

contextos teóricos da formação de quadros. [...]  

 

O autor aponta também que “[...] registrar não se esgota no puro ato de fixar com 

pormenores o observado tal qual para nós se deu. Significa também, e ao lado deste registro, 

arriscar-nos a fazer algumas observações críticas e avaliativas a que não devemos, contudo, 

emprestar ares de certeza” (FREIRE, 2015, p. 164). 

  Um momento que propicia esta reflexão, além dos encontros de formação, é o estágio 

curricular supervisionado, embora alguns alunos ainda o enxerguem como mera burocracia 

para receber o diploma de conclusão do curso. Consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2006) para o curso de graduação em Pedagogia que: 

  

Art. 7º - O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima 

de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas:  

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 

cooperativos de estudos;  

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 

também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 

pedagógico da instituição;  
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III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria. (BRASIL, CNE/CP, 2006) 

 

Portanto, observamos que 300 horas do curso de Pedagogia são voltadas para o 

estágio curricular supervisionado e 100 horas para atividades teórico-práticas. Por outro lado, 

entendemos o Programa Ler e Escrever como uma atividade de extensão (teórico-prática), 

pois esta: 

 

[...] é entendida como compromisso político democrático, à medida que 

objetiva buscar soluções aos problemas sociais. Além disso, promove aos 

discentes a articulação entre teoria e prática tornando o processo 

ensino/aprendizagem mais significativo, pois possibilita a reflexão teórica 

crítica dos aspectos vivenciados no cotidiano. (VERCELLI, 2012, p. 35) 

 

 

No entanto, o estágio curricular supervisionado, além de contribuir para a formação 

teórica do estudante, tem por objetivo formá-lo, também, para sua inserção no mundo do 

trabalho, pois a vivência empírica oportuniza ao aluno da graduação, participar de situações 

reais que poderão enfrentar na prática diária de sua carreira docente, bem como conhecer 

todos os espaços que irão atuar após a conclusão do curso. O que também entendemos ser 

comum entre o estágio e o Programa do Ler e Escrever. 

O que os difere, então, é a possibilidade que os participantes do projeto têm em 

aprofundar, à luz da teoria, as vivências empíricas em sala de aula, propiciando então a 

reflexão crítica. Muitas IES já aceitam o Programa Ler e Escrever como parte das horas 

destinadas ao estágio, enquanto outras o aceitam como atividades complementares.  

Segundo Pimenta e Lima (2012), o estágio não deve se reduzir à observação dos 

professores em sala e muito menos imitar modelos, pelo contrário, deve proporcionar que o 

aluno e, no nosso caso, as APs consigam fazer uma análise crítica fundamentada teoricamente 

e que se legitime na realidade da escola na qual o ensino ocorre. Portanto, a participação das 

APs em sala é elemento fundante para que elas possam perceber as facilidades, dificuldades, 

dúvidas e angústias das crianças diante do complexo processo da alfabetização.  

O Projeto Ler e Escrever possibilita a interação com as crianças, uma vez que 

permite que as APs participem ativamente das atividades diárias de uma sala. Quanto a isso, 

Lauriti (2013, p. 228) aponta que: 
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Diferentemente da representação social que o papel passivo de estagiário 

estabeleceu ao longo do tempo, o aluno pesquisador passa a ser visto nos 

espaços escolares como um profissional em formação, talvez pelo exercício 

de ações compartilhadas com o professor regente que rompe com o 

isolamento de prática arraigadas em ações solitárias e com papéis pré-

definidos [...]. 

 

Neste sentido, observamos que algumas escolas não veem as APs como docentes 

preparadas para atuarem ativamente com as crianças em sala de aula, as APs são estudantes 

do curso de Pedagogia e, assim, dependendo do semestre que estão cursando, ainda não 

estudaram as disciplinas voltadas para a alfabetização e, na visão dos gestores e do professor 

regente, não estão aptas para assumirem a função de alfabetizar. Porém, entendemos que as 

experiências vivenciadas diretamente com as crianças, possibilitam a esta AP, “[...] revisitar a 

teoria, ordená-la, reconstruí-la, fundamentá-la, equilibrando os saberes teóricos com os 

práticos [...]”, ou seja, possibilitando ao futuro docente refletir criticamente sobre sua prática 

e, desta forma, contribuir para sua formação profissional (LAURITI, 2013, p. 228).   

Cabe destacar que se a aluna pesquisadora tem uma disciplina específica sobre 

estágio na grade curricular, por que não trocar informações com este professor de estágio, a 

fim de sanar possíveis dúvidas do cotidiano escolar? Neves (2011), em sua dissertação 

intitulada “Possíveis contribuições do estágio curricular supervisionado para a construção da 

identidade profissional de professor”, afirma que o estágio curricular supervisionado é uma 

fase em que: 

[...] além de interagir com o meio escolar, com os profissionais da docência, 

com os alunos e com todos os fatores que acompanham a organização e o 

andamento de um ambiente educacional, ele busca subsídios em sua 

formação inicial, ele lança mão de estudos e atividades feitos durante o curso 

de licenciatura, ele se lembra de seus professores formadores e conta com a 

ajuda de um orientador para ajudar-lhe a buscar respostas às suas angústias, 

as quais surgem durante a sua regência de classe, quando está envolto pela 

tarefa de planejar, de ensinar e de ser professor. (NEVES, 2011, p. 40-41) 
 

Nessa perspectiva, Lauriti (2013, p. 237-238) afirma que: 

 

[...] o eixo vertebrador desse processo formativo é a análise dos registros 

produzidos pelo pesquisador, já que se coloca no centro da reflexão e das 

discussões problemas específicos da didática de uma área do conhecimento 

(o ensino da leitura e da escrita), que exigem que se recorra às teorias para 

buscar respostas também específicas sobre o objeto de ensino enfocado e 
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sobre os processos de aprendizagem desse objeto por parte das crianças. A 

tão desejada aproximação entre teoria e prática, nesse contexto, ganha um 

novo significado e é redimensionada, pois possibilita que o pesquisador 

construa, com a ajuda de conhecimentos já existentes, novos saberes-fazeres 

que são o ponto de partida para conhecimentos mais avançados. Desta 

forma, ao longo do processo, torna-se possível tecer em espiral uma rede de 

saberes-fazeres cada vez mais abrangentes, complexos e críticos.  

 

Refletindo sobre a fala de Lauriti (2013), nos perguntamos se estes alunos 

pesquisadores estão tendo a possibilidade de construir esses novos saberes-fazeres. Desta 

forma, qual a contribuição do Projeto Ler e Escrever na formação inicial destas alunas 

pesquisadoras? A autora aponta também que: 

  

[...] é nos encontros de formação, espaço privilegiado para a troca de 

experiências e para o compartilhamento das escritas, que os avanços 

acontecem, pois os registros quando são socializados tornam-se objetos de 

estudo e possibilitam que o conhecimento didático seja discutido, analisado e 

aprofundado. (LAURITI, 2013, p. 240) 

 

Entendemos, então, a importância de uma formação coesa e bem fundamentada 

teoricamente, pois a troca de experiências entre os pares possibilita refletir sobre a ação 

vivenciada nas salas de aula e, esta reflexão propicia a aprendizagem. Nesse contexto, Freire 

(1996, p. 39) ressalta que “[...] na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”.  

Nesse sentido, Contreras (2012) aponta que a reflexão crítica tem o objetivo de 

“definir-se” diante dos problemas apresentados e atuar de forma consequente a fim de 

considerá-los como situações de origem histórica e social, portanto, vão além de nossas 

intenções e atuações pessoais. Reportando-se a Kemmis (1987), o autor ressalta que refletir 

criticamente, 

[...] significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da situação, 

participar de uma atividade social e ter uma determinada postura diante dos 

problemas. Significa explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa 

relação como atores nas práticas institucionalizadas da educação, quanto da 

relação entre nosso pensamento e ação educativos [...]. (KEMMIS, 1987 In: 

CONTRERAS, 2012, p. 179). 
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Diante da fala do autor, é possível notar o quanto o trabalho das APs pode promover 

essa reflexão, mas para isso, o formador tem o papel de instigar, de fazê-las entender o porquê 

de tal situação ou circunstância, de discutir os relatórios, enfim de orientar para que o olhar 

seja sempre mais aguçado. 

Em resposta à pergunta “Durante a formação, os professores possibilitam que as 

APs troquem suas experiências”, fica evidente que a troca de experiência entre os pares 

acontece, mas de forma superficial, já que não mencionam uma discussão teórica que 

aprofunde as atividades descritas por elas à formadora. Podemos observar esse fato nas falas 

das alunas pesquisadoras. 

 

“Somos um grupo de cerca de trinta pessoas e conversamos durante as 

reuniões. Compartilhamos algumas experiências que tem dentro da sala de 

aula, com algum aluno, ou alguma coisa que aconteceu na sala de aula que a 

gente acha que não entendeu ou não foi legal. A formadora interage, ela fala, 

ela conversa, traz os pontos de vista dela” (AP1- grifos nossos). 

 

“Sim, tem as trocas de experiência. A formadora olha os trabalhos de todos 

nós, falamos sobre o relatório, mostramos os trabalhos das crianças. Uma vai 

mostrando pra outra, falando quais foram as dificuldades, como cada 

professor trabalhou a atividade (observamos que os professores trabalham 

bem parecidos, quando se trata de parlendas, listas, leituras). A formadora 

orienta bem. Depois que passamos nossas experiências, ela fala o que pode 

ser melhorado, se podemos trabalhar diferente com os alunos” (AP2). 

 

“A maioria do tempo a formação era essa, ela falava pouco. Então 

trocávamos experiências mesmo” (AP3). 

 

“Sim, se eu tivesse um aluno com mais dificuldade, conversava com outras 

APs que já estavam a mais tempo no projeto e isso ajudava muito. A 

professora regente me deixava bem à vontade, então eu perguntava o que eu 

poderia ajudar, pois tinha iniciado o projeto e ainda não sabia muito o que 

fazer” (AP4). 

 

“Sim, era muito interessante porque cada um trazia suas experiências e você 

conseguia refletir sobre sua prática. E eu percebia que vai muito do regente, 

tinha escolas que as APs ficavam à vontade para participar de tudo que 

acontecia na escola e em outras era apenas uma observadora” (AP5). 

 

“Sim, é aberto para o diálogo, questões, dúvidas” (AP6). 
 

A AP1 não menciona momentos em que haja discussão sobre as diferentes vivências 

ocorridas em sala de aula, apenas aponta o momento como uma conversa. No nosso 

entendimento, são essas trocas que possibilitam às APs a aprendizagem, mas, além disso, 

perceber que as dinâmicas relacionais entre crianças e professores diferenciam-se. Tal fato 
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também é importante uma vez que possibilita a construção da identidade docente. A AP1 

afirma que a formadora “interage, ela fala, ela conversa, traz os pontos de vista dela”. 

Esses pontos de vista tratam-se dos saberes que foram acumulados no decorrer de sua 

trajetória acadêmica e profissional. Para Tardif (2014), os saberes dos professores são plurais, 

ou seja, são advindos da formação inicial, atrelados aos saberes pessoais, dos saberes 

adquiridos na formação anterior, dos saberes provenientes dos livros didáticos e advindos da 

experiência profissional. Para o autor, os saberes experienciais ou práticos, são saberes 

específicos pautados no cotidiano e no conhecimento de cada professor. “[...] Esses saberes 

brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. Para o autor, 

os saberes experienciais “[...] fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de 

trabalho na escola, de modo a facilitar sua integração” (TARDIF, 2014, p. 50). 

As seis APs afirmam que as reuniões propiciam momentos de reflexão, mas não 

mencionam autores e nem intervenções pontuais da teoria por parte da formadora. Esses 

momentos de discussão possibilitam a compreensão da rotina de uma sala de aula e deveriam, 

também, teorizar as inquietações e dúvidas que surgem no cotidiano destas APs. A troca entre 

os pares propicia a descoberta de elementos que esclareçam ou não o trabalho realizado em 

sala de aula a fim de buscarem possíveis soluções para os entraves do cotidiano. Analisando 

as vivências práticas, os conteúdos estudados nas IES tornam-se significativos.  

No que diz respeito à discussão dos teóricos e os assuntos discutidos. Obtivemos 

como resposta.  

 

“Ela não apresenta os autores e geralmente discutimos questões 

administrativas. Quando fazemos questionamentos, ela responde com a parte 

teórica. No momento das reuniões não fala dos autores, nada” (AP1). 

 

“A formadora traz alguns textos ou vídeo sobre o assunto. Na última reunião 

ela trouxe um vídeo de crianças bem pequenas lendo e isto foi muito 

interessante. Mas não me lembro de ter discutido algum autor específico” 

(AP2). 

 

“Não, na formação nunca foi abordado nenhum autor. O assunto principal 

era a sondagem” (AP3). 

 

“Não era discutido nenhum autor específico. Falávamos mais sobre 

alfabetização, se as crianças eram alfabetizadas, no que a professora ajudava 

ou não nesse processo” (AP4). 
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“Emília Ferreiro sempre foi muito discutida, assim como Delia Lerner e Ana 

Teberosky. Eram discutidas, pois o projeto vem ao encontro do 

construtivismo. Quanto aos assuntos, eram abordados sobre sondagem. [...]” 

(AP5).    

 

“Todo encontro falamos de alguns autores, como Paulo Freire, Emília 

Ferreiro, Delia Lerner e esses nós falamos mais, mas têm outros que não 

lembro o nome, mas que a formadora comenta também” (AP6). 

 

As falas da AP1, AP2, AP3 e AP4 vão de encontro ao que rege o Programa Ler e 

Escrever, já que este traz, em seus Guias de Orientações, uma gama de referenciais teóricos, 

como visto no capítulo I desta dissertação, que embasam o processo do ensino da leitura e da 

escrita e, vale ressaltar, que o Programa está pautado nas contribuições de Delia Lerner, 

educadora argentina e consultora do Programa, cujos estudos estão relacionados à construção 

da linguagem escrita, portanto, sendo de grande valia para a formação destas alunas. 

Afinal, é a teoria que sustenta a prática do professor e aprofundar os conceitos e as 

reflexões relativos ao processo de leitura e escrita as fortalece para que possam entender as 

hipóteses de escrita as quais as crianças se encontram e definir por qual ou quais caminho (os) 

o trabalho deverá seguir, enquanto professoras alfabetizadoras. Quanto a isso, Ferreiro (2011, 

p. 60-61) salienta que os profissionais deveriam estar alertas aos seguintes pontos: 

 

a) Se pensarmos que a escrita remete de maneira óbvia e natural à 

linguagem, estaremos supervalorizando as capacidades da criança, que pode 

estar longe de ter descoberto sua natureza fonética. 

b) Em contrapartida, poderíamos menosprezar seus conhecimentos ao 

trabalhar exclusivamente com base na escrita cópia e sonorização dos 

grafemas. Enquanto a criança “sabe” que a escrita é significativa, o adulto 

esconde atrás do traçado de forma gráfica ou da repetição de fonemas 

isolados, ambos sem sentido. 

c) Ao tratarmos como ininteligível a produção escrita da criança, na 

medida em que esta não se aproxima da escrita convencional, estaremos 

desvalorizando seus esforços para compreender as leis do sistema. Imitando 

a mãe que age “como se” o bebê estivesse falando quando produz seus 

primeiros balbucios, o professor teria que aceitar as primeiras escritas 

infantis como amostras reais da escrita e não como puros “rabiscos”. 

d) Interpretar em termos de certo ou errado (em relação ao modelo 

adulto) os esforços iniciais para compreender, é negar-se a ver os processos e 

intenções que possibilitam a avaliação dos resultados. 

e) A ênfase na reprodução de traçados reduz a escrita a um objeto “em 

si”, de natureza exclusivamente gráfica: insistir na correspondência fonema-

grafema é apresentar a escrita como “espelho” dos aspectos sonoros da 

linguagem. Ela nem reflete apenas os fonemas e nem é objeto “opaco”. É um 

produto de uma construção mental da humanidade, a partir de uma tomada 

de consciência das propriedades da linguagem. Como todo sistema 
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simbólico, impõe regras de representação que têm sentido dentro do sistema 

(pensemos na direção convencional da esquerda para a direita, na utilização 

de maiúsculas, na separação de palavras, e assim por diante). 

f) Os problemas que a criança enfrenta em sua evolução não estão 

ajustados a qualificativos em termos de “simples” ou “complexos”. São os 

problemas que ela pode resolver em uma ordem não aleatória, mas 

internamente coerente. 

g) Finalmente, se só nos dirigirmos às crianças que compartilhem alguns 

de nossos conhecimentos (ou seja, a quem já tenha percorrido praticamente 

sozinho grande parte do caminho), deixaremos de lado uma grande 

porcentagem da população infantil estacionada em níveis anteriores a esta 

evolução, condenando-a – involuntariamente- ao fracasso. 

 

 

 Entendemos que se os aspectos acima forem trabalhados nos encontros de formação, 

as APs poderão avaliar se o trabalho da professora regente condiz com a proposta 

construtivista de aquisição da leitura e da escrita tal como preconiza os documentos oficiais. 

Tais alertas apontados pela autora oferece ao futuro professor a oportunidade de entender o 

processo da construção da escrita e da leitura e não somente o produto. É no processo que se 

fundamenta o trabalho do professor alfabetizador. Mas, como discutir todos esses aspectos em 

uma hora e meia de reunião quinzenal?   

Livros e textos de autores como Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Delia Lerner e 

Magda Soares apresentados no capítulo II desta dissertação são leituras fundamentais que as 

alunas pesquisadoras devem realizar para discutir nos encontros de formação, pois tratam-se 

de autores que, por meio de inúmeras pesquisas, trouxeram e continuam trazendo 

contribuições fundamentais àqueles que buscam, como meta profissional, alfabetizar crianças. 

Quanto a isso, Behrens (1998, p. 66) ressalta que o professor precisa [...] ser crítico, reflexivo, 

pesquisador, criativo, inovador, questionador, articulador, interdisciplinar e saber praticar 

efetivamente as teorias que propõem a seus alunos [...]”, ou seja, os formadores necessitam 

conhecer os referenciais que formam a base teórica da alfabetização. 

Já as falas da AP5 e AP6, da instituição C, afirmam que as formadoras apresentam os 

autores construtivistas, mas não fica claro de que forma são estudados, pois essas APs não 

mencionaram a discussão embasada nesses autores quando questionadas sobre a formação. 

Trazer ao conhecimento das APs apenas os nomes dos autores com intuito de informação não 

é suficiente, pois são nomes comumente vistos nos cursos de graduação, na mídia em geral e 

no material de algumas políticas públicas voltadas à alfabetização. A diferença se dá ao fato 

destes autores serem discutidos nos momentos de reflexão do grupo, embasando a prática e, 
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consequentemente contribuindo no processo de formação destas APs como professoras 

alfabetizadoras. 

A AP3 afirma que “[...] na formação nunca foi abordado nenhum autor. O assunto 

principal era a sondagem”, o que nos leva a formular as seguintes perguntas: Como a 

sondagem foi discutida pela formadora? Como as hipóteses são discutidas com as APs sem a 

menção do nome de um autor, no caso da Emília Ferreiro? Como ensinar sondagem sem nos 

reportarmos à concepção construtivista?  Essas questões nos inquietam à medida que a fala da 

AP3 evidencia uma formação sem embasamento teórico, fato este fundamental para a 

construção da profissionalidade docente. 

No que se refere aos materiais do Programa Ler e Escrever, perguntamos se 

receberam exemplares e orientação específica para utilizá-los, as APs apontam que: 

 

“O material não foi apresentado, apenas entregue na reunião, sem nenhuma 

orientação. [...]” (AP1). 

“O material do Ler e Escrever é apresentado pra nós na forma de EaD. Nós 

só temos contato com o livro impresso nas escolas. [...]”  (AP2). 

 

“Não, os livros foram deixados na secretaria da faculdade e as APs retiraram 

lá. Ela não fez questão de nos entregar os livros nem de mostrá-los. Apenas 

pegamos o kit e fomos embora. Não tivemos nenhum contato com o livro na 

presença da formadora. [...]” (AP3).  

  

“Ela entregou um kit com os livros de 1º ao 5º ano, as coletâneas de 

atividades dos alunos, explicou que era para acompanharmos a professora, 

mas não teve nenhuma explicação, pois o material foi retirado na secretaria e 

a formadora não estava presente. Apenas disse que era para seguirmos os 

livros e observar se a professora regente utilizava também” (AP4). 

 

“Não foi. E na escola que atuo também não tive acesso ao material. Recebi 

apenas na instituição uma apostila falando do projeto sutilmente, mas 

nenhum material do governo foi entregue. [...]” (AP5). 

 

“O material é apresentado através de slides, papel impresso não recebemos 

nada. Mas a formadora nos explicou mostrando as imagens. [...]” (AP6). 

 

  

Consta nos documentos oficiais que o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza 

materiais para as APs e estas recebem orientação dos professores formadores das IES para 

conhecerem o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do 2º ano. Enfatizamos tal 

aspecto uma vez que, no momento, as APs são contratadas para atuarem somente com essas 
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turmas. Vale ressaltar que o primeiro Guia foi publicado em 2011 e, em 2014, foi revisado por 

um grupo de professores e supervisores de ensino da rede estadual.  

As APs 1, 3 e 4 afirmam terem recebido o material impresso, enquanto as APs 2, 5 e 

6 receberam as orientações por meio da EaD, apostila ou slides, respectivamente. 

Entendemos, então, que mais do que receber o material impresso, o relevante é compreender e 

entender como o Guia de Orientações e a Coletânea de atividades do aluno estão organizados 

e, de que maneira sua utilização em sala de aula colabora no processo de alfabetização, sem 

engessar o professor nestas atividades. 

Destacamos que antes da mudança do ciclo para nove anos, as APs atuavam nas salas 

de 1ª série. Com a aprovação da Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, na qual o Ensino 

Fundamental passa a ter nove anos de duração, o ciclo de alfabetização tem início no 1º ano e, 

de acordo com as expectativas de aprendizagem, finaliza no 3º ano. Assim, as salas de 1as 

séries passaram a ser denominadas 2os anos e o Programa Ler e Escrever, sem rever a proposta 

inicial, insere as APs nas salas de 2os anos e, assim, elas não acompanham o início do 

processo de alfabetização. No nosso entendimento, após a aprovação da citada lei, o Programa 

deveria enviar as APs para as salas de primeiro ano. Desta forma, analisamos o Guia de 

Orientações Didáticas dos 1os anos, pois este traz informações pertinentes à alfabetização.  

O material está organizado em cinco blocos, cuja finalidade é contribuir para a 

organização da rotina e para o aprofundamento teórico nos estudos, a saber: 

 

O primeiro bloco deste guia traz orientações gerais sobre o primeiro ano, 

abordando as características das crianças dessa faixa etária, o modelo de 

ensino, a concepção de aprendizagem e a ação do professor. 

No segundo bloco encontra-se o quadro com tudo o que se espera que as 

crianças aprendam ao longo deste ano, ou seja, as expectativas de 

aprendizagem, que passaram por um processo de revisão para atender à 

especificidade dessa faixa etária. 

 O terceiro bloco traz a organização da rotina do 1º ano e as modalidades 

organizativas. 

No quarto bloco apresentamos as situações de aprendizagem que compõem a 

rotina do 1º ano, as quais envolvem os cantos de atividades diversificadas, 

leitura em voz alta feita pelo professor e pelo aluno, situações de leitura e 

escrita de nomes próprios e alfabeto, ditado ao professor, sequências e 

projetos que concretizam as expectativas de aprendizagem em situações 

didáticas. 

Para finalizar, o bloco cinco apresenta textos complementares para o 

aprofundamento dos estudos. (GUIA DE ORIENTAÇÔES, 2014, 5-6) 
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Portanto, é válido que as APs conheçam previamente o material, pois nele constam 

as concepções e expectativas de aprendizagem a serem trabalhadas com os alunos e, desta 

maneira, elas terão os instrumentos necessários para auxiliar o professor regente na tarefa de 

alfabetizar sempre levando em consideração a realidade da escola. O professor orientador 

também precisa conhecer o material, a fim de ter condições de explorar criticamente seus 

conteúdos nas reuniões de formação, além de propiciar as APs discussões pertinentes à sua 

utilização durante a vivência diária nas salas de alfabetização.  

O Guia de Orientações contribui para a formação inicial desta AP, já que possibilita 

o contato com diferentes conteúdos e temas relacionados à alfabetização, bem como sugere 

atividades pertinentes a este processo de aquisição da leitura e escrita. Sugere, também, 

sequências didáticas e projetos, explicando sua elaboração e execução em sala de aula. Traz 

sugestões de rotina e de leituras a serem realizadas para e pelos alunos. O caderno de 

atividades do aluno, como destaca Vercelli (2013, p. 94-95): 

 

[...] são riquíssimos e foram elaborados por educadores experientes no que 

se refere à alfabetização. As atividades neles contidas proporcionam que o 

aluno entre em contato com: cantigas populares, parlendas, diferentes 

gêneros literários, atividades com poemas, cruzadinhas e adivinhas, reescrita 

de contos-de-fadas, atividades diversas de leitura e escrita. Os cadernos são 

ilustrados e bem coloridos. [...]. 

 

 

O professor tem autonomia para adequar as atividades propostas à realidade de seus 

alunos, pois o material do Ler e Escrever é um Guia, ou seja, sua proposta é orientar a prática 

docente e não de engessá-lo às atividades existentes no material. Até por que o material 

apresenta poucas atividades e, em cada uma delas, sugere outras que servirão para agregar 

conhecimento aos alunos. É somente a base, pois a partir dele o professor pode e deve buscar 

atividades desafiadoras que enriqueçam e propiciem a aprendizagem de seus alunos. Mas o 

que observamos pelas falas das alunas é que grande parte dos professores utilizam os 

materiais do programa Ler e Escrever como uma cartilha, ou seja, seguem sua sequência sem 

reflexão do que é proposto e, desconsideram os avanços ou dificuldades das crianças. 

Freire (2015, p.37), no que diz respeito aos materiais elaborados por terceiros - a que 

ele se refere “pacotes” - ressalta que “esta é a forma menos cara de controlar e, em certo 

sentido, a mais perversa. [...]”. O professor precisa compreender que, na sua sala de aula, ele 
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tem autonomia para planejar e ministrar suas aulas de maneira a contemplar a realidade e a 

necessidade dos seus alunos no que se refere à aprendizagem.  

 Entendemos que essas sugestões poderiam ser propostas pela formadora nos 

encontros de formação, pois é o momento que as APs têm para trocar ideias, experiências e 

enriquecer seu repertório de atividades, jogos, parlendas etc. 

Se bem explorado, o Guia contribui para a construção da identidade deste futuro 

professor, pois traz discussões e reflexões sobre a vivência em sala de aula e, com a mediação 

do professor orientador nas formações, a AP adquire instrumentos importantes para a 

construção de sua identidade docente. A esse respeito, Cunha (2012) salienta que: 

 

A identidade docente dos APs também vai se constituindo com o 

enfrentamento de problemas que a ação em campo apresenta. Afinal, as 

discussões que ocorrem não são sobre os problemas de uma escola virtual, 

por simulação. Os problemas são reais, os alunos também (seus sonhos, seus 

medos, suas expectativas, suas alegrias, tristezas, dificuldades de 

aprendizagem) (CUNHA, 2012, p. 31). 

 

Diante do exposto, acrescentamos as falas das alunas pesquisadoras em resposta à 

seguinte questão: “Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula 

após a formação?” 

 

“Não, eu sinto muita dificuldade, principalmente com alfabetização, porque 

eu não tenho experiência. Como é um projeto que trata disso, então eu acho 

que deveria abordar mais nas reuniões. A maior dificuldade que vamos ter na 

sala de aula é o processo de alfabetização” (AP1). 

 

“Não, ainda tenho muita dificuldade. Na formação tiramos algumas dúvidas, 

mas pra mim ainda não é o suficiente” (AP2). 

 

“Ficou, ajudou bastante. Logo quando eu comecei, no segundo semestre, eu 

não tinha noção nenhuma de como que era, o que eu tinha que fazer, como 

era uma sala de aula.  [...] A professora falava assim pra mim: você fica com 

os que já sabem e eu fico com os que têm dificuldade.  Eu perguntei para a 

formadora na reunião com quais alunos deveria ficar e ela me disse que era 

ficar com os que tinham mais dificuldade. Mas a professora regente não me 

dava essa abertura [...]” (AP3).  

  

“Ajudava em certa parte, pois muitas vezes fazíamos por conta própria ou 

com auxílio da professora regente. Na formação não tínhamos suporte para 

trabalhar com os alunos em sala de aula” (AP4). 
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“Sim, eu acredito que a formação do professor ou AP tem que ser contínua. 

Eu entendi isso participando do projeto, é importante você dar sequência na 

sua formação. Tinha necessidade em conhecer a prática de sala de aula, 

agrega muito na sua vida profissional. Você consegue separar o que vai usar 

e o que não vai usar quando for professora regente. Eu sinto que as escolas 

não estão presas aos teóricos e sim as políticas que estão postas, o professor 

tem que dar conta de alfabetizar, da sala, de concluir o projeto tanto o Ler e 

Escrever quanto o EMAI (Ensino da Matemática nos anos iniciais),a gente 

observa que esta parte de uma linha teórica não é abordada, não é prioridade 

na sala de aula. O professor está longe disso” (AP5). 

 

"Sim, porque eu não sou muito de anotar e eu gosto de pesquisar os teóricos 

e me aprofundar nos temas que trabalhamos nos encontros, então me ajudou 

bastante” (AP6). 

 

 

Observando as falas das alunas pesquisadoras 1 e 2, percebemos que mesmo após a 

participação no projeto, atuando em salas de aula e nas reuniões de formação, elas ainda 

apontam ter dúvidas sobre o processo de alfabetização. Não questionamos as dúvidas, pois 

elas fazem parte do processo formativo, e sim a formação, uma vez que conteúdos básicos são 

ainda desconhecidos pelas APs. Essa observação nos preocupa, principalmente, levando em 

consideração a AP1 que está finalizando o curso de Pedagogia e já atua no projeto há 2 anos e 

meio. 

Na grade curricular do curso de Pedagogia constam disciplinas específicas de 

alfabetização, denominadas, diferentemente, em cada IES, mas que têm por objetivo 

aprofundar teoricamente os conceitos de alfabetização, bem como explicar as concepções de 

ensino / aprendizagem para as graduandas. 

Gatti (2009, p. 121) em parceria com o Departamento de Pesquisas Educacionais na 

Fundação Carlos Chagas realizou uma pesquisa, de cunho quantitativo, que teve por objetivo 

analisar, por amostragem, a estrutura curricular e as ementas de 165 cursos presenciais de 

formação inicial de professores em IES do país. Destacamos que especificamente nos cursos 

de Pedagogia, a pesquisadora analisou 71 projetos pedagógicos e 1.498 ementas das 

disciplinas por ela elencadas. Para tanto, obteve como resultado que: 

 

A análise do conteúdo das ementas indica, no entanto, que nas disciplinas 

referentes aos conhecimentos relativos à formação profissional específica 

também predominam enfoques que buscam fundamentar os conhecimentos 

de diversas áreas, mas pouco exploram seus desdobramentos em termos das 

práticas educacionais. Suas ementas frequentemente expressam preocupação 
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com as justificativas, com o porquê ensinar, o que pode contribuir para evitar 

que os conteúdos se transformem em meros receituários. Entretanto, só de 

forma muito incipiente registram o quê e como ensinar. Um grande número 

de ementas emprega frases genéricas que não permitem identificar conteúdos 

específicos. Há instituições que propõem o estudo dos conteúdos de ensino 

associados às metodologias, mas, ainda assim, de forma panorâmica e pouco 

aprofundada. Então, mesmo nesse conjunto de 28% de disciplinas que 

podem ser classificadas como voltadas à formação profissional específica, o 

que sugerem as suas ementas é que essa formação é feita de forma ainda 

muito insuficiente. 

 

 Cabe destacar “[...] que a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes à 

formação profissional específica é de 30%, ficando 70% para as demais” (GATTI, 2009, p. 

122).  Diante desses dados, entendemos que o projeto Ler e Escrever desenvolvido pelas IES 

deveria suprir as necessidades formativas das alunas pesquisadoras, porém não foi isso que 

verificamos nas falas das APs que participam do projeto da faculdade A, pois elas apresentam 

dúvidas básicas no que se refere ao processo de alfabetização. Tal fato se deve, a nosso ver, 

pela formação deficitária que é voltada mais para o administrativo do que para o pedagógico, 

pelos poucos momentos de encontro e pela falta de reflexão das questões vivenciadas nas 

diferentes escolas que as APs fazem os estágios. 

Outro fator importante deve ser levado em consideração, se estas alunas são 

pesquisadoras, por que não buscaram em diferentes fontes respostas às suas perguntas? Por 

que não levaram para a sala de aula dúvidas sobre a prática vivenciada nos estágios ou no 

projeto? Será que as disciplinas voltadas aos fundamentos da alfabetização não coincidiram 

com a participação destas alunas no projeto e, por isso não fazem eco?  

Esse fato nos remete à Freire (2004, p. 29), quando ele aponta que ensinar exige 

pesquisa. Para o autor, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres 

se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando”. 

Somente dessa forma, será possível sair da curiosidade ingênua para a curiosidade crítica. 

Mas como, se as faculdades A e B, que são instituições formadoras, não cumprem plenamente 

com seu papel?  

A AP4 aponta que nas reuniões de formação não tinha “[...] suporte para trabalhar com 

os alunos em sala de aula.”, assim, inferimos que as discussões abordadas nas reuniões não 

contribuíam para a construção da profissionalidade docentes das APs tal como proposto pelo 

Programa, pois segundo Vercelli (2013, p. 93-94): 
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[...] o Programa busca articular o ambiente acadêmico com a prática 

cotidiana, mantendo um diálogo permanente entre os professores 

orientadores dos alunos pesquisadores enviados pelas universidades. 

Portanto, além de atuar efetivamente na melhoria das condições de 

alfabetização oferecidas às crianças do ensino público paulista, o projeto 

contribui para formação de futuros professores para o ensino fundamental. 

 

 Quanto a isso, a vivência empírica das APs não possibilita a construção de sua 

identidade docente, pois a reflexão teórica sobre a prática, ou seja, o processo de ação-

reflexão-ação é o que possibilita a compreensão do ser professor.  

 As APs 3, 5 e 6, afirmam que a participação no projeto foi de grande valia para a 

formação acadêmica e profissional delas. A AP 3 menciona o fato de ser leiga na temática 

alfabetização antes de participar do projeto e, durante sua participação notou avanços em sua 

formação acadêmica. A AP 6 aponta o fato de, durante a formação, sua curiosidade ter sido 

aguçada e, assim, ela se sentia motivada a buscar informações que embasam tanto a prática 

como a própria teoria discutida nas reuniões, mostrando-se pesquisadora. 

 A AP3 diz: “A professora falava assim pra mim: você fica com os que já sabem e eu 

fico com os que têm dificuldade. Eu perguntei para a formadora na reunião com quais alunos 

deveria ficar e ela me disse que era ficar com os que tinham mais dificuldade. Mas a 

professora regente não me dava essa abertura.”. Observamos, nessa fala, o equívoco da 

professora formadora, pois as APs não têm, ainda, experiência para alfabetizar e, portanto, 

este é papel da professora regente. As APs têm o papel de auxiliar a professora regente no 

processo de alfabetização, ficando com os alunos que têm menos dificuldade a fim de 

contribuir com sua aprendizagem, bem como auxiliar a professora regente com as crianças 

que apresentam maior dificuldade.  

 Ressaltamos a fala da AP5 referente ao embasamento teórico observado na escola em 

que ela atua como aluna pesquisadora:  

 

“Eu sinto que as escolas não estão presas aos teóricos e sim às políticas que 

estão postas, o professor tem que dar conta de alfabetizar, da sala, de 

concluir o projeto tanto o Ler e Escrever quanto o EMAI (Ensino da 

Matemática nos anos iniciais), a gente observa que esta parte de uma linha 

teórica não é abordada, não é prioridade na sala de aula. O professor está 

longe disso” (AP5) 
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 Desta forma, nos perguntamos: será que o professor desconhece a teoria ou as políticas 

implementadas e acabaram por “engolir” este professor intelectual? Como são ministradas, 

pelo professor coordenador, as reuniões de ATPC, já que entendemos este momento como 

lócus privilegiado de formação continuada? Qual a postura deste professor diante das políticas 

de alfabetização propostas ou impostas, no caso pela SEE-SP, já que não faz uma reflexão 

crítica da sua prática enquanto docente?  

 Contreras (2012, p. 118) afirma que “[...] é necessário resgatar a base reflexiva da 

atuação profissional, com o objetivo de entender a forma em que realmente se abordam as 

situações problemáticas da prática. [...]”, recuperando, assim, competências subordinadas ou 

excluídas devido ao conhecimento técnico e científico. 

 Entendemos, então, que as ações burocratizadas que o docente precisa lidar 

diariamente acaba por ocupá-lo de maneira total e esse mesmo docente, muitas vezes, não 

prioriza um tempo para dedicar-se aos estudos e/ou leituras teóricas que fundamentam sua 

prática em sala de aula. O autor complementa que:  

 

[..] Há uma série de ações que realizamos espontaneamente sem parar para 

pensarmos nelas antes de fazê-las. São compreensões das coisas ou 

competências que interiorizamos de tal forma que seria difícil descrever o 

conhecimento que implicitamente revelam essas ações. Muitas vezes nem 

sequer somos conscientes de tê-las aprendido, simplesmente nos 

descobrimos fazendo-as. Nesse tipo de situação, o conhecimento não 

precede a ação, mas sim está na ação. [...] (CONTRERAS, 2012, p. 119- 

grifos do autor) 

   

 Inferimos, também, que os inúmeros papéis que são preenchidos rotineiramente 

influenciam, de maneira negativa, a intelectualidade deste docente, alienando-o, pois o 

docente começa a preenchê-los de forma mecânica, agindo no “piloto automático”, portanto, 

sem refletir sobre o processo e muito menos sobre seu papel de intelectual na profissão 

docente. 

 Por fim, perguntamos as APs se a formação possibilitava relacionar a teoria e a 

prática, ao que elas responderam: 

 

“Não, sinto falta disso na formação” (AP1). 
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“Sim, agora, na graduação, ficou bem mais claro. Conforme as professoras 

trabalham nas salas com as crianças, na faculdade eu entendo melhor o que 

meus professores estão falando, consigo enxergar a relação da teoria com a 

prática e isto é muito bom porque a gente vivencia o que é ensinado na 

faculdade. Na minha concepção, o projeto é muito interessante e contribui 

bastante. A gente tem uma visão ampla do que é estar na sala de aula. Eu 

gostei muito e pretendo continuar no Projeto até o término da faculdade” 

(AP2).  

 

“Mais ou menos, pois a teoria é bem diferente da prática. O que eu acho que 

é bem semelhante é a alfabetização, o que aprendemos na disciplina. O 

restante eu não vejo muito na prática, acho bem diferente. Tudo que eu via 

na faculdade, no Bolsa isso não acontecia. [...]” (AP3).  

 

“Algumas vezes, no começo foi mais difícil. Mas depois com as explicações 

dela eu fui entendendo melhor, por exemplo, a sondagem. E na dúvida 

referente as hipóteses dos alunos, eu pedia auxílio ao professor regente ou a 

formadora durante as aulas. O projeto foi muito bom, pois o primeiro dia que 

entrei na sala de aula achei bem diferente a prática com o teórico. [...]” 

(AP4).  

 

“A teoria é um norteador, logicamente cada um olha a teoria de acordo com 

a escola que atua, o PPP, seu conhecimento, mas muitas vezes ele não tem 

oportunidade de colocar a teoria em prática. Uma crítica é que eu acho que o 

AP deveria atuar em salas de 1º, 2º e 3º ano, pois são consideradas ciclo de 

alfabetização. E o AP já começa nas salas de 2º ano com a maioria dos 

alunos alfabetizados, e você não conhece o processo de alfabetização destes 

alunos: se eles avançaram? Como avançaram? Tiveram dificuldades? Quais 

dificuldades? Já que estamos falando de um projeto voltado para a 

alfabetização, deveria ter uma sequência para que você pudesse acompanhar 

este aluno nos três anos iniciais, acho que seria mais interessante. [...]” 

(AP5).  

 

“Sem esses encontros não teria como me aprofundar. Aprendemos a teoria 

que é muito importante, mas precisamos da prática. Os formadores falam 

que a teoria é muito bonita, mas a prática é que vai nos ensinar como fazer, 

porque a gente não sabe como lidar com os alunos, com as dificuldades que 

eles têm, você vê a experiência do profissional, observa ele trabalhando no 

dia a dia, faz toda diferença para nossa formação. Acho importante os 

encontros de formação, pois nos direcionam no que devemos fazer” (AP6).   

 

 

Tal como aponta Freire (1996, p. 38-39): 

 

[...] é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador [...].  
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Desta maneira, compreendemos a importância da relação teoria/prática para a 

formação inicial das APs, pois a possibilidade de refletirem suas vivências nas salas de 

alfabetização propicia a construção de sua profissionalidade. As APs 2, 3, 4, 5 e 6 mencionam 

que a formação, de alguma maneira, proporcionou esta relação. Mas a AP1 afirma ter sentido 

falta destas discussões/reflexões durante as reuniões. Tal fato é curioso, pois a AP2, que 

também estuda na faculdade A, aponta que consegue “[...] enxergar a relação da teoria com a 

prática e isto é muito bom porque a gente vivencia o que é ensinado na faculdade [...]”. 

Inferimos, então, que a professora formadora tem papel primordial, pois cada uma tem sua 

maneira de conduzir as reuniões de formação, possibilitando experiências diferentes a cada 

AP. 

Para Freire (2015, p. 117) “a formação permanente das educadoras, que implica a 

reflexão crítica sobre a prática, se funda exatamente nesta dialeticidade de que venho falando, 

entre a prática e a teoria”.   

A AP3 diz que “[...] se sentia um “tapa-buraco” na escola. [...]”, assumindo a sala de 

aula na falta da professora regente e, eventualmente, de outra professora da escola. Esta ação 

nos permite inferir que a escola na qual a AP3 exercia sua função, desconhecia as atribuições 

de uma aluna pesquisadora, pois não era sua tarefa assumir responsabilidades que ainda não 

compete a ela, uma vez que ainda é estudante e necessita aprender seu ofício com a mediação 

da professora regente e nos encontros de formação na universidade. 

A AP 5 faz uma crítica pertinente ao Programa Ler e Escrever pois entende: 

 

[...] que o AP deveria atuar em salas de 1º, 2º e 3º ano, pois são consideradas 

ciclo de alfabetização. E o AP já começa nas salas de 2º ano com a maioria 

dos alunos alfabetizados, e você não conhece o processo de alfabetização 

destes alunos: se eles avançaram? Como avançaram? Tiveram dificuldades? 

Quais dificuldades? Já que estamos falando de um projeto voltado para a 

alfabetização, deveria ter uma sequência para que você pudesse acompanhar 

este aluno nos três anos iniciais, acho que seria mais interessante.   

 

Tal fato é relevante, pois se a alfabetização tem início nas salas de 1os anos, qual o 

papel das alunas pesquisadoras nas salas de 2os anos? Como as APs vão auxiliar no processo 

de alfabetização se este já ocorreu com grande parte dos alunos? Podemos inferir que as APs 
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aprenderiam mais nas salas de 1os anos, pois participariam de atividades voltadas à 

alfabetização inicial. 

A AP5 também aponta a importância das alunas pesquisadoras participarem de todo o 

ciclo de alfabetização, acompanhando os alunos do 1º ao 3º ano, pois, desta forma, teriam a 

possibilidade de compreender todo o processo de alfabetização, conhecendo as dificuldades e 

desafios que têm um professor alfabetizar em sua prática de ensino.  

Diante do exposto, concluímos, após as análises realizadas das falas das seis alunas 

pesquisadoras entrevistadas que o Projeto Ler e Escrever desenvolvido pelas IES pode 

contribuir na formação das futuras professoras alfabetizadoras se elas tiverem a oportunidade 

de, nos encontros de formação, discutir os conceitos relacionados à alfabetização partindo das 

vivências nas escolas, das experiências das professoras regentes, pois tais aspetos propiciam a 

construção da identidade docente. Não podemos deixar de mencionar que a atitude delas 

diante do conhecimento também é fator preponderante para a construção da identidade 

docente, assim, também necessitam ir em busca de aportes teóricos que possam minimizar as 

dificuldades encontradas. Além disso, há um distanciamento entre as formadoras das IES e as 

professoras regentes promovido pela própria estrutura do Programa, o que fragiliza a 

formação das APs. Entendemos que a aproximação deste profissional contribuiria de modo 

mais significativo para a formação desses futuros professores, em um projeto mais articulado 

e integrado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente dissertação teve por objetivo analisar a formação sob a perspectiva das 

alunas pesquisadoras em três Instituições de Educação Superior, localizadas no Estado de São 

Paulo, parceiras do Programa Ler e Escrever/Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização/Bolsa Alfabetização do Governo do Estado de São Paulo.  

 Os objetivos apontados acima para a realização desta pesquisa surgiram pautados na 

minha vivência, pois, enquanto aluna pesquisadora que fui, as reuniões nos encontros de 

formação das quais participei, foram de grande valia para a construção de minha identidade 

profissional, me propiciaram refletir sobre a prática da alfabetização e contribuíram, 

sobremaneira, após minha formação no curso de Pedagogia, pois me senti mais à vontade e 

com menos dúvidas para iniciar, como professora regente, meu percurso profissional como 

professora alfabetizadora.  

 Sabia a quais autores recorrer para iluminar minha prática pedagógica uma vez que 

nos meus encontros de formação a relação teoria e prática se dava a todo momento. Confesso 

que as maiores dúvidas sobre o processo de alfabetização foram esclarecidas durante minha 

participação no projeto Ler e Escrever e não nas disciplinas curriculares do curso de 

Pedagogia. Não estou fazendo apologia ao projeto e nem desqualificando o curso de 

Pedagogia, mas apontando que os encontros de formação dos quais participei tiveram como 

foco relacionar a teoria com a prática para que eu e as demais APs entendêssemos a 

construção da escrita pela criança. 

Vale lembrar que o Estado de São Paulo é governado há mais de vinte anos pelo 

Partido da Social Democracia (PSDB), portanto, neste tempo, muitas políticas voltadas à 

alfabetização foram implementadas e, embora com nomenclaturas diferentes, têm propostas 
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semelhantes. São elas: a implantação do Ciclo Básico (Decreto 21.833, de 28 de dezembro de 

1983); Projeto Ipê (entre os anos de 1983 e 1984); Por trás das letras (década de 1980); 

Projeto de Classes de Reforço (década de 1990); Circuito Gestão (entre os anos de 1996 a 

1998); Ensinar pra Valer e Aprender pra Valer: Reorganização da Trajetória Escolar (1996); 

Implantado no Estado de São Paulo o regime de progressão continuada no ensino fundamental 

(Deliberação CEE Nº 09/97); Letra e Vida: Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (2003); Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração (Lei nº 

11.274, de 6 de fevereiro de 2006); Programa Ler e Escrever (2007), foco desta pesquisa e o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa (2012). 

 Para que não sejamos tolhidos de nossa autonomia como professores, entendemos que 

as atividades contidas nos materiais fornecidos pelo Programa Ler e Escrever deveriam ser 

usados levando em consideração a realidade de cada escola e de cada criança. O material 

oferece dicas e possui atividades muito valiosas que podem ou não ser utilizadas pelo docente 

em determinada ocasião. Além disso, as atividades podem ser ressignificadas de acordo com 

as necessidades de cada sala de aula. 

 Das falas das seis alunas pesquisadoras entrevistadas emergiram sete categorias que 

foram discutidas no capítulo 3 dessa dissertação: formação; sondagem; postura das APs e das 

professoras regentes; avaliação; registro; estágio e relação teoria e prática. Destas a sondagem 

foi recorrente na fala de todas APs, mostrando que as instituições de ensino relacionam esta 

prática diretamente com o Programa. Como salientado no decorrer desta pesquisa, a 

sondagem é fundamental e deve ser bem feita para que o professor alfabetizador possa avaliar 

a hipótese de escrita que se encontram as crianças para traçar um plano de ação a partir de 

suas constatações. Destacamos que a AP6 menciona o tema avaliação, aqui entendido como 

sondagem, já que o Programa Ler e Escrever a enxerga como um processo de caráter 

formativo e contínuo. 

 Quanto à postura das APs e da professora regente, observamos que a faculdade B e a 

universidade C demonstram preocupação com este aspecto, embora não seja um ponto 

privilegiado pelo Programa.  

 O estágio é um espaço que possibilita a vivência empírica, além da preocupação com a 

inserção no mundo do trabalho, o que podemos apontar como um ponto em comum com o 

Programa Ler e Escrever, já um ponto divergente entre os dois é que a proposta do Projeto 

Bolsa Alfabetização é propiciar a reflexão teórica, o que nos remete ao processo de ação-
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reflexão-ação, tal como proposto por Paulo Freire. Entretanto, os dados desta pesquisa 

apontam fragilidade nesta reflexão, pois não ocorre o diálogo entre as IES e a escola pública. 

 Quanto ao tempo disponibilizado às reuniões de formação, constatamos que a 

instituição C tem uma carga horária significativa, possibilitando que as APs troquem 

experiências e informações com as colegas e com a professora formadora, contribuindo para a 

formação docente destas futuras alfabetizadoras. Além de propiciar, que dentro das 

Instituições de Ensino Superior, sejam discutidos temas relevantes do cotidiano das escolas 

públicas. As APs das instituições A e B afirmam participarem de reuniões mensais e 

semanais, respectivamente, com duração de, no máximo, 1 hora e 30 minutos. Será que esse 

tempo é suficiente para que a formadora possa discutir/ouvir suas APs, bem como para 

elaborar um relatório investigativo para a FDE com base na vivência destas alunas 

pesquisadoras? 

 O Programa Ler e Escrever aponta, no seu regulamento, a elaboração de um registro 

teórico-prático pelas instituições de ensino participantes e, este registro deve ser encaminhado 

trimestralmente para a FDE. Constatamos, então, que nas três instituições analisadas, este 

registro, quando mencionado, parece ter sido escrito sem reflexão teórica da empiria, ficando 

evidente a dicotomia entre a prática e a teoria, tão criticada por Paulo Freire. “[...] O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 

confunda com a prática. [...]” (FREIRE, 2004, p. 39) 

 No que diz respeito à relação teoria/prática, as APs afirmam que a participação no 

Projeto Ler e Escrever possibilitou esta reflexão, embora ainda apontem dúvidas sobre o 

processo de alfabetização e da própria prática. A AP1 diz ter sentido falta desta reflexão nas 

reuniões de formação, o que nos evidencia que o trabalho de cada formadora é diferente e, 

assim, em uma mesma instituição, a formação ocorre de maneira diferente. Observando as 

falas das APs, elas não se apropriaram dos fundamentos de 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 afirmam que as discussões durante as reuniões não eram pautadas 

em nenhum autor específico, enquanto as APs 5 e 6 citam nomes de autores que embasam a 

concepção construtivista, tais como: Emília Ferreiro, Delia Lerner e Ana Teberosky. Não 

sabemos como as discussões ocorreram nas instituições, mas conhecer os autores que 

dialogam com nossa prática é importante para a nossa formação enquanto docentes 

alfabetizadores. 
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 Quando questionadas sobre o que mudou no trabalho com os alunos após a formação, 

as APs 3, 4, 5 e 6 apontam 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 têm 

dificuldades em entender alguns conceito pertinentes ao processo de alfabetização. Este fato 

nos inquieta, pois se as alunas são pesquisadoras, têm por ofício buscarem informações que 

complementem ou sanem as dúvidas do cotidiano escolar. Sabemos que na graduação, além 

da disciplina de estágios, as alunas contam com um docente que aborda os fundamentos da 

alfabetização, portanto, podem e devem buscar referências para seu conhecimento com outros 

professores também. Para Freire (2004, p. 29):  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. [...] Fala-se hoje, com 

insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há de 

pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de 

atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente 

a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua formação 

permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 

pesquisador. 

  

 As falas das APs apontam que nenhuma delas busca momentos de estudos autônomos 

ou pesquisas em outras fontes. Apenas a AP6 menciona o fato de gostar de estudar e 

pesquisar. Assim, nos questionamos até que ponto as formadoras instigaram a curiosidade das 

APs durante as reuniões de formação? O que era solicitado para as APs nas reuniões? 

Nenhuma pesquisa específica? Nenhum estudo mais aprofundado das práticas vivenciadas? 

Como formar pesquisadoras sem lhes instigar na busca de novos conhecimentos? Se elas são 

alunas pesquisadoras, a pesquisa não deveria partir de suas curiosidades? 

 As pesquisas de Negrão (2012), Reis (2012), Júlio (2012) e Vercelli (2012) 

concluíram que é necessário propiciar aos professores dos anos iniciais momentos de reflexão 

teórico-prática, assim como o artigo de Cunha (2012). Essa constatação vem ao encontro da 

presente pesquisa, pois entendemos que a teoria e prática são ações importantes no processo 

de reflexão crítica e na formação da identidade docente. 

 Os artigos de Andrade (2013) e Aparício (2013) apontam a importância do diálogo 

entre as IESs e a equipe escolar, pois ambas entendem que essa relação contribuiria na 

formação deste futuro alfabetizador. Entendemos que a formação é o espaço privilegiado para 

que esse diálogo aconteça, pois as APs passam a ser o elo entre as IESs e as escolas públicas 

e, dessa forma, o registro reflexivo das observações empíricas e as discussões sobre o 

cotidiano escolar, à luz da teoria, possibilitam que as universidades tenham os instrumentos 
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necessários a fim de propiciar tanto na formação de futuras educadoras como de conhecer a 

realidade que está posta nas escolas públicas. 

 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; o professor regente não recebe formação para auxiliar as 

APs e nem mesmo remuneração para tal função, mas, conforme aponta a Legislação do Ler e 

Escrever, os professores regentes têm deveres; na implantação do Programa, as APs eram 

inseridas nas salas de 1ª série, com a promulgação da Lei nº 11.2749, as APs foram inseridas 

nas salas de 2os anos, fato este que não está de acordo com as diretrizes do Projeto, pois este 

visa à participação das APs durante o processo de alfabetização e, este ocorre nas salas de 1os 

anos; o Programa não prevê estabelecer diálogo entre o professor regente, o professor 

formador e o Coordenador Pedagógico da escola 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Lei promulgada em 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 

(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

 



 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABRECHT, Roland. A Avaliação formativa. Tradução: José Carlos Tunas Eufrásio. 

Portugal: Edições ASA, 1994. 

 

ANDRADE, Mária de Fátima Ramos de. O Programa Bolsa Alfabetização e a ressignificação 

dos estágios na Pedagogia. Educação e Políticas Públicas – Fundação Carlos Chagas: v. 24, 

nº 55, 2013.  

 

APARÍCIO, Ana Silvia Moço. Formação docente: Reflexões de alunos de pedagogia no 

programa Bolsa alfabetização. Educação e Políticas Públicas – Fundação Carlos Chagas: v. 

24, nº 55, 2013.  

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2 ed. rev. atual. São Paulo: 

Moderna, 1993. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011 

 

BEHRENS. Marilda Aparecida. A formação pedagógica e os desafios do mundo moderno In: 

MASETTO, Marcos. Docência na universidade. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal, 1988.  

 

_________. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN): nº 

9394 / 96. Brasília, 1996. 

 

_________. Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 

87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, 

com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Casa Civil, Brasília, DF, 

publicado em 06 de fevereiro de 2006. 

_________. Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino. Brasília, DF, publicado em 09 de maio 

de 2006. 



 

125 

 

_________. Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, DF, publicado em 18 de 

fevereiro de 2002. 

 

_________. Resolução CNE/CP nº. 1 de 15 de maio de 2006. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Brasília, DF, publicado em 

16 de maio de 2006 no Diário Oficial da União, seção 1, p.11. 

 

_________. Lei nº 5692 de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° 

e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF, publicado em 12 de agosto de 1971 no 

Diário Oficial da União, seção I, p. 6377.   

 

_________. Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Brasília, DF, publicado 

em 29 de janeiro de 2009. 

 

__________. Resolução CNE/CP nº 2 de 01 de julho de 2015. Define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. Brasília, DF, publicado em 01 de julho de 2015. 

 

BUENO, Priscila Pellegrini de Almeida. O aprender a ler e a escrever: práticas de um 1º ano 

do ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Universidade Metodista de Piracicaba, 

2011. 

 

CATANI, Denice B.; BUENO, Belmira Oliveira; SOUSA, Cynthia Pereira de e SOUZA, 

Maria Cecília C. C. de. Docência, memória e gênero: estudos alternativos sobre a formação de 

professores. In: Revista Pscicologia da Universidade de São Paulo (USP), 1993. 

 

CONSTÂNCIO, Alexandra Regina. A padronização do trabalho docente: crítica do Programa 

Ler e Escrever (PUC–SP). Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP, 2012. 

 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

CUNHA, Luci Ana Santos da. Políticas Públicas e formação docente: a possibilidade de 

investigação didática no Programa Bolsa Alfabetização. Revista Internacional  

d’Humanitats. Universidade Autònoma de Barcelona, 2012. 

 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 2011  

 

________________. Passado e presente do verbo ler e escrever. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

________________. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

FREIRE, Madalena. Educador. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

 



 

126 

 

FREIRE. Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

 

____________. Pedagogia do Oprimido: (O manuscrito). Freire, Paulo; Mafra, Jason 

Ferreira; Romão, José Eustáquio; Gadotti, Moacir (projeto editorial, organização, revisão e 

textos introdutórios). São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, Universidade Nove 

de Julho (Uninove) e Ministério da Educação (MEC), 2013. 

 

____________; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1986. 

____________. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

 

____________. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2013 

 

____________. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2015.      

 

GARCIA, Regina Leite (org.). A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre a 

prática. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores do Brasil: 

impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009. 

 

GATTI, Bernadete Angelina. Formação de Professores no Brasil: características e problemas. 

Educação & Sociedade, Campinas, vol. 31, n. 113, p. 1355-1379, outubro – dezembro de 

2010. 

 

HÖFLING, Eloisa de Matos. Estado e Políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, ano XXI, 

nº 55, novembro, 2001 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – disponível 

em www.inep.gov.br. Médias de desempenho do SAEB/2005 – Acesso em 07 de abril de 

2014. 

 

JULIO, Edna. Políticas públicas de educação e formação do professor alfabetizador: o Projeto 

Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização Inicial. Dissertação de Mestrado. 

Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID), 2012. 

 

LAURITI, Nádia Conceição; MOLINARI, Simone Garbi Santana (orgs.). Perspectivas da 

Alfabetização. (Pedagogia de A a Z; vol. 01). Jundiaí: Paco Editorial, 2013. 

 

LEITE, Sérgio Antonio da Silva; COLELLO, Silvia M. Gasparian; ARANTES, Valéria 

Amorim (org). Alfabetização e letramento: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 

2010 

 

LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Tradução: 

Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

_____________; PIZANI, Alicia Palacios de. A aprendizagem da língua escrita na escola: 

reflexões sobre a proposta pedagógica construtivista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

http://www.inep.gov.br/


 

127 

 

 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli, E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

 

MASSUCATO, Jaqueline Cristina; AKAMINE, Aline Aparecida; AZEVEDO, Heloísa 

Helena Oliveira de. Formação inicial de professores na perspectiva histórico-crítica: por quê? 

Para quê? Para quem?. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.46, p. 130-144, jun de 

2012. 

MENDONÇA, Onaide Schwartz. Percurso histórico dos métodos de alfabetização. In 

Caderno de formação: formação de professores didática dos conteúdos / Universidade 

Estadual Paulista. Pró-Reitoria de Graduação; Universidade Virtual do Estado de São Paulo. – 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. v.2. 

 

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Cartilha de alfabetização e cultura escolar: um pacto 

secular. Cadernos CEDES (Cultura escolar: história, práticas e representações), n. 52, p. 41-

54, 2000. 

 

_____________________________. História dos métodos de alfabetização no Brasil. 

Conferência proferida durante o Seminário "Alfabetização e letramento em debate", 

promovido pelo Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Brasília: 2006. 

 

NEGRÃO, Thais Inácio. Programa Ler e Escrever: análise de uma proposta oficial para o 

tratamento da leitura (PUC-SP). Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 

– PUC-SP, 2012. 

 

NEVES, Cintia Silva de Vasconcelos. Possíveis contribuições do estágio curricular 

supervisionado para a construção da identidade profissional de professor (UFPEL-RS). 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pelotas – UFPEL-RS, 2011 

 

NEVES, Magda de Almeida. Todos pela educação. In: 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/para-sociologa-professoras-enfrentam-baixo-

reconhecimento-da-sociedade.htm. Acesso em fevereiro de 2015. 

 

NOSELLA, Paolo. Sobre os termos e o sentido dos temas In: JARDILINO, José Rubens 

Lima; NOSELLA, Paolo (orgs,). Os professores não erram: ensaios de história e teoria 

sobre a profissão de mestre. São Paulo: Terras do Sonhar/Edições Pulsar, 2005 

 

NÓVOA. Antônio. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antônio 

(coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

 

 O manifesto dos pioneiros da educação nova (1932). A Reconstrução educacional no Brasil – 

ao povo e ao governo. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.188–204, ago. 

2006. 

 

PENIN, Sonia; MARTINEZ, Miguel; ARANTES, Valéria Amorim (org). Profissão docente: 

pontos e contrapontos. São Paulo: Summus editoral, 2009. 

 

PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/para-sociologa-professoras-enfrentam-baixo-reconhecimento-da-sociedade.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2011/03/03/para-sociologa-professoras-enfrentam-baixo-reconhecimento-da-sociedade.htm


 

128 

 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e 

prática?. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

_______________________; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

______________________; ALMEIDA, Maria Isabel de (Orgs.). Estágios Supervisionados 

na formação docente. São Paulo: Cortez, 2014. 

REIS, Helena Prestes dos. Alcances e limites do Programa Ler e Escrever: um estudo de caso 

na escola estadual Professora Cecília de Negri (UNISAL-SP). Dissertação de Mestrado. 

Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL-SP, 2012. 

 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Ler e escrever: guia de planejamento e 

orientações didáticas; professor alfabetizador – 1º ano / Secretaria da Educação, Fundação 

para o Desenvolvimento da Educação. 4ª. ed. São Paulo: FDE, 2014. 

_____________. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo In 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br. Acesso em 22 de outubro de 2013.   

 

____________. Comunicado SE – 86 de 20 de dezembro de 2007. Considerando as 

disposições da Resolução SE – 86/2007 e torna pública as orientações para a implantação do 

Programa Ler e Escrever nas escolas da rede pública estadual. Diário Oficial, São Paulo, SP, 

publicado em 21 de dezembro de 2007. 

 

______________. Resolução SE – 86 de 19 de dezembro de 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. Diário Oficial, São Paulo, SP, pág. 148 do vol. LX. 

 

________________. Decreto nº 51.627 de 01 de março de 2007. Institui o Programa “Bolsa 

Formação – Escola Pública e Universidade”. Casa Civil, São Paulo, SP, publicado em 01 de 

março de 2007. 

________________. Resolução SE nº 90 de 08 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a 

expansão e aperfeiçoamento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na 

Alfabetização. Diário Oficial, São Paulo, SP, publicado em 09 de dezembro de 2008. 

 

_________________. Decreto nº 21.833 de 28 de dezembro de 1983. Institui o Ciclo Básico 

no ensino de 1º grau das escolas estaduais. Diário Oficial, São Paulo, SP. 

 

_________________. Deliberação CEE nº 9 de 30 de julho de 1997. Institui, no sistema de 

ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental. 

Diário Oficial, São Paulo, SP, publicado em 01 de agosto de 1997, seção I, p. 10. 

 

SILVA, Michele. Uma lenta caminhada para vencer o analfabetismo funcional. Revista Nova 

Escola on line, Edição 228, dezembro de 2009. Acesso em maio de 2014. 

 

SILVA, Nilson Robson Guedes. Estágio Supervisionado em Pedagogia. Campinas, SP: 

Editora Alínea, 2014.  

 

SOARES, Magda Becker. As muitas facetas da alfabetização. São Paulo: Cadernos de 

Pesquisa, nº 52, p. 19-24, 1985. 

http://lereescrever.fde.sp.gov.br/


 

129 

 

 

____________________. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2009. 

 

_____________________. Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos. In 

Caderno de formação: formação de professores didática dos conteúdos / Universidade 

Estadual Paulista. Pró-Reitoria de Graduação; Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 

Volume 2 – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.  

SOUZA, Celina. Políticas públicas: questões temáticas e de pesquisa. Caderno CRH, 

Salvador, n. 39, jul./dez. 2003. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  

 

TAVARES, Luana Serra Elias. Autoria ou reprodução? O cotidiano pedagógico de 

professores coordenadores no contexto do Programa Ler e Escrever. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Católica de Santos (Unisantos), 2012. 

 

VERCELLI, Ligia de Carvalho Abões (org). Educação não formal: campos de atuação 

(Pedagogia de A a Z; vol. 11). Jundiaí: Paco Editorial, 2013. 

 

_______________________________. Projetos sociais desenvolvidos em universidades da 

cidade de São Paulo: mapeamento e análise. Tese de Doutorado – Programa de Pós-

Graduação em Educação – Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, 2012. 

 

_______________________________. Memória escolar do tempo de alfabetização: a cartilha 

caminho suave. In TEIXEIRA, Rosileiy Aparecida; VERCELLI, Ligia de Carvalho Abões 

(organizadoras). Memórias de Escolarização e as práticas de subjetivação dos sujeitos. 

São Paulo: BT Acadêmica, 2014.  

 

WEISZ, Telma. Formação, avaliação e políticas públicas. Conferência proferida durante o “I 

Simposio Internacional de los posgrados en Escritura y Alfabetización”. Universidad 

Nacional de La Plata. Buenos Aires, 2010. 

 

YAMADA, Gabriela. Homens em creches causam revolta dos pais no interior de SP. Jornal 

Folha de S.Paulo. Caderno Cotidiano, 22 de março de 2015. 

 

ZANITI, Claudia Moreno. O professor alfabetizador bem sucedido: uma análise da relação 

com os saberes da prática do Programa Ler e Escrever – SEE – SP. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Católica de Santos (Unisantos), 2012. 

 

ZEICHNER, Kenneth M. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as 

experiências de campo na formação de professores em faculdades e universidades. Revista 

Educação, Santa Maria, RS, v. 35, n. 3, p. 479-504, dez. 2010. 

 

ZOCCAL, Sirlei Ivo Leite. A relação dos professores alfabetizadores com o saber no contexto 

do Programa Ler e Escrever. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica de Santos 

(Unisantos), 2011. 

 

 

 



 

130 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE NOVE JE JULHO (Uninove) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

 Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa “Programa 

Ler e Escrever: a formação sob a perspectiva das alunas pesquisadoras”, portanto sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar seu 

consentimento. O objetivo principal deste estudo é analisar como ocorre a formação do aluno 

pesquisador oferecida pelas universidades parceiras do Programa Ler e Escrever / Escola 

Pública e Universidade na Alfabetização/Bolsa Alfabetização do Governo do Estado de São 

Paulo. Estou ciente que este estudo será conduzido por meio de entrevista. Os resultados 

obtidos poderão ser divulgados em periódicos acadêmicos, congressos ou qualquer outro tipo 

de evento, porém o seu nome será mantido em sigilo. Você receberá uma cópia deste termo 

onde consta o telefone e o endereço institucional da pesquisadora e da orientadora, podendo 

tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

  

               São Paulo, ______________________de 2015. 

 

      _____________________________________ 

                                         

 

________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Amanda Maria Franco Liberato 

Orientadora: Professora Dra. Ligia de Carvalho Abões Vercelli 
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End: Avenida Francisco Matarazzo, 612 – tel: 3665-9312 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

           Data: _____________________ 

DADOS PESSOAIS: 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________________ 

Formação: _____________________________________ 

Universidade: _______________________________________________________________ 

Experiência profissional na área da Educação:  

Quantos anos?_________ Em qual turma?____________ 

 

 

DADOS REFERENTES À FORMAÇÃO: 

 

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

3. Relate sobre esta formação. 

 

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 

 

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 



 

132 

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a formação? 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?      

 

 

 

ANEXO A - Entrevista - AP1 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 Não, a gente só tem umas reuniões de sábado que é de uma hora, uma hora e meia, 

mais ou menos, ela fala sobre como a gente tem que se comportar em sala de aula, mas não 

tem formação. 

 

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 Os encontros acontecem uma vez ao mês (aos sábados) 

 

3. Relate sobre esta formação. 

 Nas reuniões a formadora aborda sobre alfabetização, principalmente sondagem, pois 

todo mundo tem dificuldade de entender. Ela ainda não explicou pra gente, ela disse que vai 

trazer uma aula só sobre sondagem, mas ainda não explicou. Além de outras questões 

administrativas. Ela fala como a gente tem que se comportar na sala de aula, não intervir nas 

atividades ou explicações da professora, só mesmo ficar como pesquisadora. 

 A formadora manda a gente fazer um registro de algum momento de leitura na sala de 

aula, o que a gente achou, abordar alguma coisa importante que aconteceu, comentário de 

alguma criança, mas não pede relatório. Nós só falamos do que acontece na sala de aula, e não 

da teoria que aprendemos na graduação. Ela aborda assim, por exemplo, como foi trabalhada 

a leitura, como a professora interviu no momento da leitura, como os alunos reagem à leitura, 

quantos alunos são alfabéticos na sala, a formadora pede para fazer um tipo de redação e 

entregar para ela. Questiona mais sobre a leitura na sala de aula, se a professora faz leitura 

todos os dias aos alunos, qual o momento que ela faz a leitura para os alunos. Esse é o registro 

da formadora. 

 

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 

 Ela não apresenta os autores e geralmente discutimos questões administrativas. 

Quando fazemos questionamentos, ela responde com a parte teórica. No momento das 

reuniões não fala dos autores, nada. 

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 
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 O material não foi apresentado, apenas entregue na reunião, sem nenhuma orientação. 

Observo as sequências e/ou atividades somente quando o professor regente está trabalhando 

com o material 

   

 

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 

 A gente não trabalha com material nesses encontros. Os encontros são para tirar 

alguma dúvida burocrática e falar sobre o nosso comportamento dentro da sala de aula. 

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 

 Sim, somos um grupo de cerca de trinta pessoas e conversamos durante as reuniões. 

Compartilhamos algumas experiências que tem dentro da sala de aula, com algum aluno, ou 

alguma coisa que aconteceu na sala de aula que a gente acha que não entendeu ou não foi 

legal. A formadora interage, ela fala, ela conversa, traz os pontos de vista dela. 

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 Não, eu sinto muita dificuldade, principalmente com alfabetização, porque eu não 

tenho experiência. Como é um projeto que trata disso, então eu acho que deveria abordar mais 

nas reuniões, porque eu acho que a dificuldade maior que vamos ter na sala de aula é o 

processo de alfabetização. 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática? 

 Não, sinto falta disso na formação.  
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ANEXO B - Entrevista AP2 

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

 Sim, temos uma reunião de cerca de uma hora, onde são passadas as coordenadas do 

que nós temos que fazer.  

  

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

 A cada quinze dias, sempre aos sábados.  

 

3. Relate sobre esta formação. 

 A formadora passa algumas instruções, mostra no EAD (site do Ler e Escrever) onde 

tem as informações do Ler e Escrever, o que temos que fazer, orienta sobre a leitura. Por 

exemplo, se ela for pedir algum texto (parlendas) tem tudo lá pra gente pesquisar e ler para 

poder fazer atividades lá na sala, na verdade observar o que a professora está fazendo. 

 Se a professora deixar a gente ajudar, a gente pergunta se pode trabalhar uma atividade 

daquele tipo que a orientadora pediu, mas se não for possível, a gente fica observando e marca 

o que a professora deu para as crianças em um relatório que será entregue à orientadora. 

 Não há formação específica, apenas estas orientações. No dia que vamos lá, a 

formadora pergunta tudo que a professora regente deu relacionado à leitura e escrita, tem 

alguns tópicos para observar. Ela pede também para levarmos algo que as crianças fizeram ou 

se foi feito algum relato pela gente. 

 

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 A formadora traz alguns textos ou vídeo sobre o assunto. Na última reunião ela trouxe 

um vídeo de crianças bem pequenas lendo e isto foi muito interessante. Mas não me lembro 

de ter discutido algum autor específico. 

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 

 

 O material do Ler e Escrever é apresentado pra nós na forma de EAD. Nós só temos 

contato com o livro impresso nas escolas. 

 

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 
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 A faculdade disponibiliza uma plataforma (mundobepa) onde podemos consultar todo 

o material. Então, a formadora orienta onde é que devemos estudar, pesquisar, buscar 

informações. Ela explica os caminhos que precisamos para encontrar as informações e orienta 

como o material deve ser trabalhado, mas o material concreto não foi apresentado. 

 Algumas vezes temos dúvida em como localizar as informações e, acabamos por 

realizar as atividades erradas. Na entrega, ela chama para orientar e até para refazermos  

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 

 Sim, tem as trocas de experiência. A formadora olha os trabalhos de todos nós, 

falamos sobre o relatório, mostramos os trabalhos das crianças. Uma vai mostrando pra outra, 

falando quais foram as dificuldades, como cada professor trabalhou a atividade (observamos 

que os professores trabalham bem parecidos, quando se trata de parlendas, listas, leituras). A 

formadora orienta bem. Depois que passamos nossas experiências, ela fala o que pode ser 

melhorado, se podemos trabalhar diferente com os alunos. 

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 

Não, ainda tenho muita dificuldade. Na formação tiramos algumas dúvidas, mas pra mim 

ainda não é o suficiente. 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?                                                                                                                                                

 Sim, agora, na graduação, ficou bem mais claro. Conforme as professoras trabalham 

nas salas com as crianças, na faculdade eu entendo melhor o que meus professores estão 

falando, consigo enxergar a relação da teoria com a prática e isto é muito bom porque a gente 

vivencia o que é ensinado na faculdade 

 Na minha concepção, o projeto é muito interessante e contribui bastante. A gente tem 

uma visão ampla do que é estar na sala de aula. Eu gostei muito e pretendo continuar no 

Projeto até o término da faculdade. 
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ANEXO C - Entrevista AP3  

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

 Sim 

   

  

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

  Quando tinha, pois aconteceu só nos primeiros semestres, foi uma vez na semana, as 

quartas-feiras, demorava cerca de 1h e meia. Mas não aconteciam todas as quartas-feiras. 

Teve semanas que eram seguidas, mas a maioria acontecia a cada quinze dias. Eu como 

comecei no projeto no 2º semestre do curso, logo de início não teve formação nenhuma. Eu 

entrei com a cara limpa, sem saber o que fazer na escola. A formação só começou no 3º 

semestre, pois como eram poucos alunos, eles esperaram o 3º semestre para iniciar. A 

formação durou apenas um semestre, não passou disto. 

 

3. Relate sobre esta formação. 

 Na formação, ela falava bastante sobre sondagem, era a única discussão que tinha na 

formação. Algumas APs levavam sondagem dos alunos, a formadora colocava na lousa, 

explicava pra gente e só. O restante da aula era sobre discussão de pagamento, pois não 

recebíamos nas datas certas, ficando dois ou três meses sem receber. A cobrança era muita, 

você trabalhava o mês inteiro para receber R$ 200,00.  Falava do que podíamos fazer na sala 

de aula. Tinha muitos debates assim: a professora não gosta que eu chegue no aluno, converse 

com o aluno, ela acha que tira sua autonomia, quais os nossos direitos, qual a postura dentro 

da sala de aula. A maioria da discussão era essa. A parte da sondagem era muito pouca, a 

maior parte era discutida nas aulas de alfabetização (ministrada pela formadora no 3º semestre 

do curso de Pedagogia).   

 

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 Não, na formação nunca foi abordado nenhum autor. O assunto principal era a 

sondagem.  

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 

  

 Não, os livros foram deixados na secretaria da faculdade e as Aps retiraram lá. Ela não 

fez questão de nos entregar os livros nem de mostrá-los. Apenas pegamos o kit e fomos 

embora. Não tivemos nenhum contato com o livro na presença da formadora. Recebemos 

apenas o material do aluno (de 1º a 5º ano). Não tivemos contato com os Guias de Orientação.  
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6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 

 Na formação ela nunca falou como trabalhamos o material, se era pra gente 

acompanhar, como a gente fazia, se era só pra ter uma noção do material. Não recebemos 

nenhuma informação.  

  

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 

 A maioria do tempo a formação era essa, ela falava pouco. Então trocávamos 

experiências mesmo.  

  

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 

 Ficou, ajudou bastante. Logo quando eu comecei, no segundo semestre, eu não tinha 

noção nenhuma de como que era, o que eu tinha que fazer, como era uma sala de aula. 

Quando eu entrei numa sala de aula com a professora, ela era muito rígida. Me apresentou na 

sala e eu não sabia se tinha que ficar sentada no canto, ou se eu tinha que participar da aula 

junto com ela, intervir com algum aluno, não sabia o que tinha que ser feito. Então, conversei 

com a professora: o que eu posso te ajudar? O que a senhora prefere? Quer que eu fique 

sentada ou que eu sente com um aluno mais fraco ou um melhor? A professora falava assim 

pra mim: você fica com os que já sabem e eu fico com os que têm dificuldade.  Eu perguntei 

para a formadora na reunião com quais alunos deveria ficar e ela me disse que era com os que 

tinham mais dificuldade. Mas a professora regente não me dava essa abertura.  

 Em todo esse tempo de formação, eu nunca entreguei relatório, nem sondagem. Nunca 

foi cobrado de mim relatório ou sondagem, apesar da formadora dizer que era para fazer 

mensalmente e guardar em uma pastinha. Eu nunca ficava com os alunos que tinham 

dificuldade, pois eu ficava com o restante da turma que tinha maior facilidade na 

aprendizagem. A professora regente pedia para eu fazer os demais alunos ficarem quietos e eu 

tentava. Passava atividades na lousa, substituía os dias que ela faltava, ficando sozinha na sala 

de aula. Ajudava em outras salas que precisavam, ficando com os alunos enquanto os 

professores faziam mapa classe.  

 A coordenadora solicitou minha ajuda para fazer um projeto na feira literária, eram 

três pesquisadoras na escola, vocês vão fazer uma apresentação e escolhemos uma poesia do 

Vinícius de Moraes. Então, eu saía da sala para isso. E a professora regente não queria que eu 

saísse da sala de aula, dizia que iria denunciar, pois eu não podia ficar fora da sala. Como não 

tinha mais formação nessa época, eu conversei com a Patrícia (formadora) na faculdade o que 

eu poderia fazer. A professora regente ficou com raiva, mas quem me tirou da sala foi a 

coordenadora pedagógica. Na inscrição do Bolsa, nós temos uma sala atribuída, e por conta 

do que aconteceu, precisei trocar de sala. A professora regente me tratava muito mal, falava 

mal de mim para os alunos, ela me colocava em uma situação muito chata. Então, a 

coordenadora me colocou em outra sala, pois a professora regente do 2º C não me quis mais 

lá. (AP3) 



 

138 

 

  

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?                                                                                                                                                

  

 Mais ou menos, pois a teoria é bem diferente da prática. O que eu acho que é bem 

semelhante é a alfabetização, o que aprendemos na disciplina. O restante eu não vejo muito na 

prática, acho bem diferente. Tudo que eu via na faculdade, no Bolsa isso não acontecia. 

Apesar de tudo que aconteceu, ficar meses sem receber, não ter orientação no início do 

Projeto, a questão com a professora regente, tinha medo de ficar sozinha e acontecer algo com 

os alunos, pensava se a culpa seria minha, se alguém pedia para ir ao banheiro, não sabia se 

deixava ou não, pois na formação não foi dito nada disso pra gente e nem na escola. Eu me 

sentia um “tapa-buraco” na escola. E me ajudou muito no meu segundo estágio, no CEFAI, 

pois trabalho com crianças com necessidades especiais (down, autista e DI) e utilizo as 

atividades de alfabetização com meus alunos, pois apesar de estarem no 9º ano, ainda não se 

alfabetizaram. Quando participei do projeto fiz um portfólio com as atividades da professora 

regente e é o material que utilizo.  
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ANEXO D - Entrevista AP4 

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

  Sim 

  

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

 Tinha uma vez por semana, às quartas-feiras, no horário das 18 às 19’15h   

 

3. Relate sobre esta formação. 

 Toda reunião trazíamos uma atividade do aluno, mostrávamos para a formadora e ela 

começava a perguntar para as pessoas que estavam na sala: qual era a dificuldade do aluno? O 

que vocês fazem na sala? No que você ajuda o aluno em sua aprendizagem? Era um grupo de 

cerca de 25 alunas e não havia atendimento individual, como ela era minha professora na 

Pedagogia, eu consegui conversar um pouco mais, mas não na formação. Eu trazia sondagem 

dos alunos e, muitas vezes, ela avaliava em aula, porque na formação não dava tempo, era 

muita coisa para falar, muitas APs para ela atender e não dava tempo. Fazíamos relatório 

mensal de observação: do professor regente e dos alunos. Geralmente eu escolhia uma criança 

mais avançada e outra com dificuldade e acompanhava a evolução dessas crianças.  

  

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 Não era discutido nenhum autor específico. Falávamos mais sobre alfabetização, se as 

crianças eram alfabetizadas, no que a professora ajudava ou não nesse processo.  

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 

 

 Ela entregou um kit com os livros de 1º ao 5º ano, as coletâneas de atividades dos 

alunos, explicou que era para acompanharmos a professora, mas não teve nenhuma 

explicação, pois o material foi retirado na secretaria e a formadora não estava presente.  

  

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 

  Apenas disse que era para seguirmos os livros e observar se a professora regente 

utilizava também.  

 

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 
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 Sim, se eu tivesse um aluno com mais dificuldade, conversava com outras APs que já 

estavam a mais tempo no projeto e isso ajudava muito. A professora regente me deixava bem 

a vontade, então eu perguntava o que eu poderia ajudar, pois tinha iniciado o projeto e ainda 

não sabia muito o que fazer.  

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 

Ajudava em certa parte, pois muitas vezes fazíamos por conta própria ou com auxílio 

da professora regente. Na formação não tínhamos suporte para trabalhar com os alunos 

em sala de aula. 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?                                                                                                                                                

 

 Algumas vezes, no começo foi mais difícil. Mas depois com as explicações dela eu fui 

entendendo melhor, por exemplo, a sondagem. E na dúvida referente as hipóteses dos alunos, 

eu pedia auxílio ao professor regente ou a formadora durante as aulas. 

 O projeto foi muito bom, pois o primeiro dia que entrei na sala de aula achei bem 

diferente a prática com o teórico. Então foi muito importante, possibilita que no meu ingresso 

como professora eu saiba lidar com os alunos, trabalhar com as crianças. Pois o teórico não dá 

uma base, precisamos entrar em sala de aula e esse projeto trouxe isso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

 

 

 

ANEXO E - Entrevista AP5 

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

 Sim, quando você entra no projeto e assina o contrato, já é dito que você tem que 

participar. 

  

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

  São dois sábados por mês, das 9 às 16 horas 

 

3. Relate sobre esta formação. 

 Os professores orientadores dão a formação. È bem interessante, pois os formadores 

lançavam desafios para nós, como buscar com o professor regente algo sobre a alfabetização, 

a sondagem, de que forma acontecia na escola. E criava-se uma polêmica, o que está certo, o 

que está errado e a gente tirava as dúvidas e até mesmo auxiliando o professor regente em 

sala, fazendo aquela troca. Assistíamos filmes com temas para serem abordados e tinha 

bastante atividade em grupo, trocas de ideias, troca de experiências de uma escola para outra, 

observando cada um com seu público, sua realidade, mas todos focados no projeto. A 

sondagem foi um dos focos e por isso eles pediram para que nós levássemos um exemplo de 

sondagem para a formação, mas poucas APs conseguiram trazer. Sim, na escola eu participei 

das sondagens e no 4º semestre quando eu tive a disciplina Fundamentos da Alfabetização, 

tive colegas que nunca tinham visto ou sequer feito uma sondagem então percebi que o 

projeto me deu esta bagagem, e fez muita diferença. Todo final de mês apresentávamos um 

relatório que ia para nossa orientadora e ali era relatado o que achávamos de mais 

interessante, algo que mobilizou, que aconteceu de relevante na escola. 

 

  

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 

 Emília Ferreiro sempre foi muito discutida, assim como Delia Lerner e Ana 

Teberosky. Eram discutidas, pois o projeto vem ao encontro do construtivismo. Quanto aos 

assuntos, eram abordados sobre sondagem. Nos encontros, a princípio eram sempre trocas, 

trocas de experiências, falando da realidade de cada escola, como vocês estão sendo recebidos 

nas escolas, a formação tinha preocupação deste convívio AP e comunidade escolar. Cada um 

fazia seus relatos, de como o professor regente trata estes alunos, quais diagnósticos são dados 

a estes alunos, os cuidados para não rotular este aluno, como a escola trata isso, como os 

professores trabalham diferenciado com estes alunos?; temas relacionados ao aprendizado, 

convívio professor X aluno.    

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 
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 Não foi. E na escola que atuo também não tive acesso ao material. Recebi apenas na 

instituição uma apostila falando do projeto sutilmente, mas nenhum material do governo foi 

entregue. Só tive acesso ao material do aluno na sala de aula durante as atividades. 

  

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 

  Foi dado uma primeira palestra e trouxeram pessoas ligadas à prefeitura e ao estado 

que implantaram o projeto. Responderam diversas questões, mas o material não foi 

apresentado. 

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 

 Sim, era muito interessante porque cada um trazia suas experiências e você conseguia 

refletir sobre sua prática. E eu percebia que vai muito do regente, tinha escolas que as APs 

ficavam a vontade para participar de tudo que acontecia na escola e em outras era apenas uma 

observadora.  

  

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 

 Sim, eu acredito que na formação do professor ou AP tem que ser contínua. Eu entendi 

isso participando do projeto, é importante você dar sequência na sua formação. Tinha 

necessidade em conhecer a prática de sala de aula, agrega muito na sua vida profissional. 

Você consegue separar o que vai usar e o que não vai usar quando for professora regente. Eu 

sinto que as escolas não estão presas aos teóricos e sim as políticas que estão postas, o 

professor tem q dar conta de alfabetizar, da sala, de concluir o projeto tanto o Ler e Escrever 

quanto o EMAI (Ensino da Matemática nos anos iniciais),a gente observa que esta parte de 

uma linha teórica não é abordada, não é prioridade na sala de aula. O professor está longe 

disso.  

 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?                                                                                                                                                

  

A teoria ela é um norteador, logicamente cada um olha a teoria de acordo com a escola 

que atua, o PPP, seu conhecimento, mas muitas vezes ele não tem oportunidade de colocar a 

teoria em prática. Uma crítica é que eu acho q o AP deveria atuar em salas de 1º, 2º e 3º ano, 

pois são consideradas ciclo de alfabetização. E o AP já começa nas salas de 2º ano com a 

maioria dos alunos alfabetizados, e você não conhece o processo de alfabetização destes 

alunos: se eles avançaram? Como avançaram? Tiveram dificuldades? Quais dificuldades? Já 

que estamos falando de um projeto voltado para a alfabetização, deveria ter uma sequência 

para que você pudesse acompanhar este aluno nos três anos iniciais, acho que seria mais 

interessante. Na minha graduação ficou mais claro para mim, porque você começa a fazer as 

ligações do que pode e do que não pode fazer, como você tem que olhar o ambiente, o aluno e 
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eu me questiono muito sobre isso, eu falo gente precisamos hoje como alunas de pedagogia, 

porque muitos que estão em sala ainda estão com o magistério e voltado a fazer pedagogia 

para não perder suas aulas. Então a teoria, talvez, não é tão abordada, porque o magistério foi 

voltado para a prática, para que o professor pudesse ser professor e nós alunos de pedagogia 

temos a responsabilidade de mudar isso, mudar esse cenário, de colocar as teorias para 

funcionar, pois estamos aqui na faculdade e as salas de aula viraram um senso comum, você é 

vista como uma professorinha, tia, menos como uma professora. Não podemos entrar nesse 

senso comum e é isso que temos que mudar quando temos a oportunidade de participar destes 

projetos e levar a teoria para a sala de aula.  
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ANEXO F - Entrevista AP6 

 

 

1. Na Universidade em que você estuda, há formação para o Aluno Pesquisador? 

 

 Sim, tem. 

  

2. Os encontros acontecem quantas vezes por semana? 

 

 São quinzenalmente, aos sábados das 9 às 12h, são encontros com o coordenador 

 

3. Relate sobre esta formação. 

 Cada encontro tem um tema, o último que falamos foi sobre sondagem. Nesses 

encontros aprofundamos mais o que aprendemos em sala de aula (graduação), falamos sobre a 

disposição dos alunos na sala, como o professor organiza pelas hipóteses, como avaliar a 

aprendizagem dos alunos. Falamos também de avaliação, dificuldades de aprendizagem, 

como o professor deve se comportar na sala de aula e como nós temos que nos comportar. 

  

4. Que assuntos são abordados e que autores são discutidos? 

 

  Todo encontro falamos de alguns autores, como Paulo Freire, Emília Ferreiro, Delia 

Lerner e esses nós falamos mais, mas tem outros que não lembro o nome, mas que a 

formadora comenta também. 

 

5. Na formação, é apresentado o material do Programa Ler e Escrever? 

 

 O material é apresentado através de slides, papel impresso não recebemos nada. Mas a 

formadora nos explicou mostrando as imagens. 

  

6. Na formação recebida é discutido como utilizar este material. Fale um pouco a 

respeito. 

 

 Não, apenas fomos informadas que tinha material e por algumas imagens passadas por 

slide. Tive contato com o material na escola em que trabalho, lá eu recebi um guia de 

orientações e usava para consultar, ler os textos e saber do que se tratava. Mas na 

universidade não recebi nenhum material. 

 

7. Durante a formação, os professores possibilitam que os APs troquem suas 

experiências? 

 



 

145 

 

 Sim, é aberto para o diálogo, questões, dúvidas 

 

8. Ficou mais claro para você trabalhar com os alunos em sala de aula após a 

formação? 

 

Sim, porque eu não sou muito de anotar e eu gosto de pesquisar os teóricos e me 

aprofundar nos temas que trabalhamos nos encontros, então me ajudou bastante.  

 

 

9. Essa formação possibilita que você relacione teoria e prática?          

 

Sem esses encontros não teria como me aprofundar. Aprendemos a teoria que é muito 

importante, mas precisamos da prática. Os formadores falam que a teoria é muito bonita, mas 

a prática é que vai nos ensinar como fazer, porque a gente não sabe como lidar com os alunos, 

com as dificuldades que eles têm, você vê a experiência do profissional, observa ele 

trabalhando no dia a dia, faz toda diferença para nossa formação. Acho importantes os 

encontros de formação, pois nos direcionam no que devemos fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  


