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RESUMO

Os dados mais recentes do Prova Brasil (BRASIL, 2005) e do SAEB (BRASIL, 2007) têm
reafirmado a grave situação da escola pública brasileira, onde grande parte dos alunos, após
concluir o 4º ano do ensino fundamental, não apresenta conhecimentos mínimos de leitura e
escrita. Nesse quadro, é particularmente difícil a situação do Rio Grande do Norte, cujos alunos
apresentaram, na última avaliação, os piores desempenhos do país, nessa área. Os dados
também revelam que o fracasso escolar, intimamente vinculado ao fracasso na alfabetização,
não apenas permanece, como toma outras feições. Em conseqüência desse quadro, a
alfabetização, embora amplamente discutida nas últimas décadas, ainda instiga investigações,
como é o caso deste trabalho. Nosso estudo foi se delineando a partir de reflexões oriundas,
tanto das teorizações a que tivemos acesso, quanto das questões emergentes de nossa prática
pedagógica. Ao longo das últimas três décadas, intensificaram-se os estudos na área da
alfabetização com a finalidade de compreender a natureza do processo, seus aspectos
constitutivos e seus determinantes. O conhecimento produzido tem contribuído para a superação
da forma reducionista como se pensava/pensa, em alguns contextos – esse processo. Tais
constatações nos impelem a refletir acerca do que está acontecendo na escola, limitando ou
possibilitando o sucesso escolar. Com essas preocupações, delimitamos, como foco de estudo,
a ação docente, tendo a seguinte questão norteadora: Que fazeres docentes, no contexto da
escola pública, podem propiciar ou obstar o processo de alfabetização das crianças? Nesse
sentido, o nosso objeto de estudo são os fazeres docentes que podem propiciar ou obstar o
processo de alfabetização das crianças, no contexto da escola pública. O trabalho objetiva
investigar, a partir da prática de professores alfabetizadores, que fazeres docentes relacionados
ao processo de alfabetização – podem propiciar ou obstar a aprendizagem da língua escrita,
pelos alunos da escola pública, no início da escolarização. O trabalho se inscreve na abordagem
qualitativa de pesquisa e se configura como um estudo de caso, com características da
Pesquisa-Ação, inspirada nos seguintes princípios: autenticidade e compromisso e restituição
sistemática. Para a recolha dos dados, foram utilizados: entrevista semi-estruturada; observação
participante; encontros de estudos e reflexão; registro em diário de campo. Definimos como
lócus de estudo, uma escola da rede pública e, mais especificamente, uma turma dos anos
iniciais de escolarização, que integra o “ciclo de alfabetização”. Das cinco professoras
convidadas, apenas uma demonstrou interesse em participar do trabalho. Sua turma de primeiro
ano do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental é composta por 34 crianças, com idades entre
seis a nove anos. Os dados construídos mediante os procedimentos descritos, bem como sua
análise, possibilitaram identificar, entre os muitos aspectos e fazeres que compõem a dinâmica
pedagógica no contexto de sala de aula, as seguintes categorias de fazeres articulados com o
processo de alfabetização: 1. Fazeres da prática relativos ao planejamento, compreendidos
como Fazeres relativos a: 1.1 distribuição do tempo-espaço/rotina; 1.2 às atividades e/ou
seqüências didáticas e intervenções docentes; 1.3 à organização/seleção dos conteúdos; 1.4
aos materiais/recursos didáticos e 1.5 à avaliação. 2. Fazeres relativos à interação professor-
aluno, sistematizados em: 2.1 atenção à diversidade; 2.2 à afetividade. Esses fazeres, na forma
como se materializavam na prática observada, foram refletidos, conjuntamente com a
professora, como constituidores de obstáculos a uma alfabetização em perspectiva de
letramento. Mediante o compartilhamento das reflexões, ancoradas em concepções teóricas
acerca da prática de ensino-aprendizagem e, mais especificamente, de alfabetização,
registramos indícios de ressignificação desses fazeres por parte da professora no sentido de
conduzi-los como propiciadores de aprendizagem de seus alunos, finalidade primeira de sua
atuação docente. Esta finalização, síntese possível neste momento, é, portanto, ponto de
chegada e de partida para novos estudos.

Palavras-chave: Escola Pública; Fazer Docente; Alfabetização.



ABSTRACT

The most recent data of the Brazilian Test (BRAZIL, 2005) and of the SAEB (BRAZIL, 2007) have
reaffirmed the serious situation of the Brazilian public school, where great part of the students,
after to conclude 4º year of basic education, does not present minimum knowledge of reading
and writing. In this picture, the situation of the state of Rio Grande do Norte, whose students had
presented, in the last evaluation is particularly difficult, the worse performances of the country, in
this area. The data also discloses that the failure pertaining to school, closely tied with the failure
in the literacy, not only remains, as takes other aspects. In consequence of this picture, the
literacy, even so widely argued in the last few decades, still instigates inquiries, as it is the case of
this work. Our study got shaped due to reflections, as much to the theorizations to which we had
access, as of the emergent questions of ours’ pedagogical practice. Through the past three
decades, the studies in the area of literacy with the purpose to understand the constituent nature
of the process, its aspects and its determinative ones has been intensified. The produced
knowledge has contributed for the overcoming of the reductionist form as if it thought/thinks, in
some contexts - this process. Such statements impel them to reflect concerning what is
happening in the school, limiting or making possible the pertaining to school success. With these
concerns, we delimit, as focus of study, the teaching action, having the following stunning
question: What to make professors, in the context of the public school, to propitiate or hinder the
process of literacy of the children? In this direction, our object of study is to make them professors
who can propitiate or hinder the process of literacy of the children, in the context of the public
school. The objective work to investigate, from practical of professors the teachers, that to make
professors related to the literacy process - they can propitiate or hinder the learning of the written
language, for the pupils of the public school, at the beginning of the school process. The work if
inscribes in the qualitative boarding of research and if it configures as a case study, with
characteristics of Research-Action, inspired by the following principles: authenticity and
commitment and systematic restitution. For the retraction of the data, they had been used: half-
structuralized interview; participant comment; meeting of studies and reflection; register in daily of
field. We define as locus of study, a school of public net and, more specifically, a group of the
initial years of school process that integrates the “cycle of literacy”. Of the five invited teachers,
only one demonstrated interest in participating of the work. Its group of first year of the First Cycle
of basic education is composed for 34 children, with ages between six the nine years. The data
constructed by means of the described procedures, as well as its analysis, make possible to
identify, between the many aspects and to make that they compose the pedagogical dynamics in
the context of classroom, the following categories to make articulated with the literacy process: 1.
To make of practical the relative ones to the planning, understood as To make relative: 1,1
distribution of the time-space/routine; 1.2 to the didactic activities and/or sequences and teaching
interventions; 1.3 to the organization/election of the contents; 1.4 to the materials/didactic
resources and 1.5 to the evaluation. 2. To make relative to the interaction professor-pupil,
systemize in: 2.1 attention to the diversity; 2.2 to the affectivity. These to make, in the form as if
materialized in the practical one observed, had been reflected, jointly with the teacher, as
constituting parts of obstacles to a perspective of literacy. By means of the sharing of the
reflections, anchored in theoretical conceptions concerning the practical one of teach-learning
and, more specifically, of literacy, we register indications of new meanings of these to make on
the part of the teacher in conducting them as providers of learning of its pupils, first purpose of its
teaching performance. This finishing, possible synthesis at this moment is, therefore, point of fond
and departure for new studies.

Key-wors: Public school; “forming” Teacher; Literacy.



INTRODUÇÃO

O Cio da terra

Debulhar o trigo

Recolher cada bago do trigo

Forjar no trigo o milagre do pão

E se fartar de pão...
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INTRODUÇÃO

1.1 Preocupações geradoras do estudo

A alfabetização tem se tornado, há décadas, um desafio para o sistema

educacional brasileiro e, em especial, para a escola pública. Desde 1956, segundo

dados do IBGE e do INEP (BRASIL, 2001) as estatísticas oficiais demonstram que

uma parte significativa dos alunos que ingressam nas escolas públicas e as

freqüentam por vários anos, não tem conseguido alcançar resultados de

aprendizagem satisfatórios com respeito ao domínio da leitura e da escrita que são,

sabidamente, apropriações básicas à permanência e avanço na escola, bem como à

inserção mais ativa em uma sociedade que cada vez mais impõe a linguagem

escrita como mediação de interações com os outros e com o conhecimento.

Esses dados foram reafirmados nos índices mais recentes do Prova Brasil

(BRASIL, 2005) e do SAEB (BRASIL, 2007) que demonstraram a grave situação de

grande parte dos alunos que, após concluírem o 4º ano do ensino fundamental não

apresentam conhecimentos mínimos da leitura e da escrita. Nesse quadro, é

particularmente difícil a situação de nosso estado, o Rio Grande do Norte, que

figurou no último lugar, ou seja, nossos alunos apresentaram, na última avaliação,

os piores desempenhos do país nessa área.

Os referidos dados revelam também que, mesmo tendo permanecido na

escola, os alunos não alcançaram uma aprendizagem efetiva, de qualidade; e que o

fracasso escolar, intimamente vinculado ao fracasso na alfabetização, não apenas

permanece, como toma outras feições. Como vemos, agora a não aprendizagem do

aluno não mais se reflete, de imediato, em reprovação em massa, mas se disfarça

em “aprovação” e fica submersa, só aparecendo ao final de vários anos, inclusive

quando já findo o Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental.

Em conseqüência desse quadro, a questão da alfabetização, embora

amplamente discutida nas últimas décadas por pesquisadores de diferentes áreas

do conhecimento, com diferentes focos e perspectivas de investigação nos meios

educacionais, ainda instiga investigações, como é o caso do presente trabalho.
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Nosso estudo foi se delineando a partir de reflexões oriundas, tanto das

teorizações a que fomos tendo acesso em nosso processo de formação, quanto das

reflexões emergentes de nossa prática enquanto educadora.

Como é sabido, ao longo das últimas três décadas, intensificaram-se os

estudos na área da alfabetização com a finalidade de compreender a natureza do

processo, seus aspectos constitutivos e seus determinantes. O conhecimento

produzido a partir desses estudos tem contribuído para a superação da forma

reducionista e, até mesmo, simplista como se pensava – e se pensa ainda, em

alguns contextos – esse processo.

Tradicionalmente, as discussões e teorizações acerca da alfabetização a

concebiam como uma simples aquisição de um código e seu aprendizado era

considerado como produto de associações desenvolvidas mediante repetições,

fundado apenas no desenvolvimento de habilidades percepto-motoras que,

supostamente seriam requeridas para dominar as partes do código e suas relações.

Nesse sentido, ao longo da história das idéias sobre a alfabetização,

focalizou-se, como determinantes dos resultados – que há muito são negativos para

um grande contingente de alunos –, ora o método de ensino, ora os pré-requisitos

dos aprendizes, ou seja, o que habilitavam – ou não – para aprender. Mas, tanto em

uma explicação, como em outra, o aprendiz era pensado como um ser passivo,

dependente exclusivamente de estímulos externos para re-produzir respostas. E a

escrita, como simples transcrição da língua oral. Seu aprendizado, portanto, reduz-

se, nessa visão, à memorização e reprodução gráfica, pelos aprendizes, das partes

do código – as letras, suas formas e sons e suas combinações (SOARES, 2003,

p.99; LOPES, 2005).

Com origem em estudos na área da linguagem e das abordagens

interacionistas na psicologia, constitui-se uma concepção “atual” de alfabetização

(SOARES, 2003), a partir da qual podemos ter uma perspectiva diferente de

compreender, tanto o objeto de conhecimento – a escrita – como o processo de sua

aprendizagem, com implicações fundamentais para as práticas de ensino.

A partir dos estudos empreendidos nas ciências da linguagem, foi

redimensionada a concepção de linguagem, de língua, de variedades lingüísticas e

da natureza da ação lingüística. (GERALDI, 1995). Esses estudos constituíram uma

concepção interacionista de linguagem que supera a visão de meio de comunicação

ou expressão do pensamento como ações individuais. A linguagem passa a ser vista
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como interação verbal, como atividade de produção de sentidos contextualizados

nas interações sociais.

Dessas idéias deriva uma compreensão de que seu aprendizado não envolve

apenas a apropriação de recursos e normas expressivas, mas o desenvolvimento de

práticas de produção e compreensão de textos, de ações de, com e sobre a

linguagem (SMOLKA, 1988; GERALDI, 1995; FONTANA; CRUZ, 1997; SOARES,

2001; LOPES; 2004).

De igual modo, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, começa a se

difundir com mais intensidade nos meios educacionais a abordagem piagetiana

sobre o processo de desenvolvimento de conhecimento e aprendizagem e, mais

especificamente, os estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (e seus

colaboradores) sobre a aquisição da língua escrita.

Fundamentadas na abordagem interacionista-construtivista de Piaget e com

foco no processo através do qual o aprendiz constrói o conhecimento, essas

pesquisadoras propuseram uma concepção que contribuiu para a mudança quanto

ao modo de compreender, tanto a escrita, como a aprendizagem, bem como o

sujeito que aprende.

Seus estudos demonstraram, de forma rigorosa, que o aprendiz busca

ativamente compreender a escrita e que esta, considerada como sistema de

representação da linguagem, precisa ser compreendida em seu funcionamento.

Desse modo, o aprendizado não é, apenas, percepto-motor, mas, essencialmente,

conceitual. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985; FERREIRO, 1986).

O eixo da discussão foi deslocado para o processo como o sujeito aprende,

tornando-se importante conhecer que idéias têm sobre a escrita e seu

funcionamento e promover seu avanço.

As idéias acerca da alfabetização de que dispomos atualmente também foram

influenciadas pelas concepções da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky, a

partir das quais se considera que as aprendizagens enquanto apropriações das

práticas da cultura são mediadas socialmente e simbolicamente, ou seja, o sujeito

não interage individualmente nem diretamente com os objetos de conhecimento que

estão expostos no seu meio. Suas relações com o meio social e com os

conhecimentos são sempre mediadas por outros e pela linguagem.

Para Vygotsky (1998), o desenvolvimento das funções mentais é sempre

impulsionado pelas aprendizagens e estas, por um ensino eficaz. Desse modo, a
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escola e o professor têm um papel fundamental na elaboração, pelo sujeito, dos

conhecimentos que não fazem parte do cotidiano, ou seja, daqueles conceitos

complexos relativos ao conhecimento sistematizado, científico, como é o caso dos

conhecimentos próprios da escrita. Para esse tipo de conceito, as concepções

vygotskyanas afirmam a necessidade de uma intervenção pedagógica intencional e

sistemática que se adiante ao que a criança já sabe.

No caso particular do aprendizado da escrita, Vygotsky (1998) traz

considerações que contribuíram para repensar, tanto o objeto como o processo de

aprender, salientando o papel da escola e do fazer pedagógico do professor.

Na abordagem histórico-cultural do desenvolvimento mental, a escrita é “uma

forma nova e complexa de linguagem” (VYGOTSKY, 1998, p.156) que tem

significado e relevância para a vida social. Para seu aprendizado, o autor propõe

que “o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a

escrita de letras” (1998, p.157). Para isso, segundo o autor “os educadores devem

organizar todas essas ações e todo o complexo processo [...]” que elas envolvem.

Concordamos com Smolka (1988) e Mortatti (2000) que, embora essas idéias

não tenham tido um impacto tão grande quanto as concepções da psicogênese da

língua escrita de Ferreiro e Teberosky, elas também influenciaram a transformação

dos modos de se pensar a alfabetização e, em especial, as idéias de letramento

enquanto processo de inserção do sujeito em práticas de leitura e escrita, tendo em

vista seus usos e funções sociais.

Além disso, as concepções da abordagem histórico-cultural puseram em

relevo a figura do professor como mediador da apropriação do conhecimento

sistematizado pelo aluno, salientando o ensino, o fazer pedagógico, como

fundamental a essa apropriação.

A partir desses conhecimentos, podemos pensar a alfabetização como o

processo de ensino-aprendizagem da linguagem escrita que envolve uma dupla

dimensão: compreensão/domínio do funcionamento do sistema alfabético – seus

elementos e regras – e desenvolvimento de práticas/habilidades de produção e

compreensão de textos (SOARES, 2001; LOPES, 2005), o que articula a

alfabetização, de modo indissociável, ao processo de letramento.

Esse entendimento se contrapõe ao modo reducionista e equivocado como

algumas idéias construtivistas foram compreendidas e difundidas, a saber: que a

criança aprende espontaneamente, sem intervenção do professor e recupera,
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conforme proposto por Soares (2001) as especificidades do processo de

alfabetização, o que exige intervenções pedagógicas sistemáticas e intencionais,

enfatizando-se a relevância dos fazeres docentes na consecução de uma

alfabetização bem sucedida para todos os alunos.

Definimos como fazeres docentes para esta investigação, atitudes

pedagógicas que envolvem ações profissionais concernentes a aspectos

estruturantes da prática, como: o conhecimento dos alunos; definição e

operacioalização de objetivos, conteúdos e atividades; distribuição do tempo e do

espaço; ações/relações entre professores e alunos (ZABALA, 1998).

Já em 1988, Soares advertia que, em decorrência dos equívocos dos

equívocos de interpretação relacionados às idéias construtivistas, houve uma perda

da especificidade da alfabetização no que tange aos seus aspectos constitutivos e

aos procedimentos mentais que sua aprendizagem implica, tais como a codificação

e a decodificação inerentes ao funcionamento do sistema alfabético de escrita, bem

como aos procedimentos didáticos que tais aprendizagens requerem. Para Soares

(1985b), é imprescindível que se recupere, no plano do ensino-aprendizagem, esses

aspectos técnicos sem, contudo, desarticulá-los de uma perspectiva de letramento,

para que se possa alcançar uma efetiva apropriação da língua escrita.

No mesmo sentido, Carvalho (1999), analisando os aspectos organizadores

de uma prática exitosa de alfabetização, conclui que estes são, fundamentalmente,

concepções de aprendizagem como processo de interação – mediada – do aprendiz

com o conhecimento; da escrita não apenas como sistema de representação, com

seus elementos e regras, mas como linguagem que se materializa em textos; e do

ensino como prática sistemática de ação-reflexão-ação.

Com o objetivo de sistematizar “uma proposta construtivista” de aprender a ler

e a escrever, Teberosky e Colomer (2003) identificam várias atribuições inerentes ao

professor: organizar um “ambiente alfabetizador” garantindo na sala o acesso das

crianças a materiais escritos diversos que circulam na sociedade, agir como escriba

e como leitor para as crianças, estimular suas construções acerca da escrita, entre

outras ações.

Ancorando-nos nas proposições vygotskyanas, podemos conceber o

professor como o “outro mais experiente” a quem cabe, no contexto escolar,

organizar, de modo intencional e sistemático, a aprendizagem de seus alunos.

Embora compreendendo que a ação escolar tem determinantes que são intra e
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extra-escolares, estudos empreendidos acerca da temática da alfabetização, por

autores como Smolka (1988), Teberosky e Cardoso (1989), Abaurre (1997),

Carvalho (1999), Campelo (2001), Soares (2001), entre muitos outros, têm

enfatizado o papel do professor, os seus fazeres, como fundamentais aos resultados

de aprendizagem dos alunos.

Foi a partir desses conhecimentos aos quais tivemos acesso, tanto em nossa

formação na graduação, quanto em nossa atuação em escolas da rede pública e

privada – o que se fez concomitantemente à graduação –, que passamos a repensar

nosso modo de compreender a alfabetização, motivando-nos a pesquisar os fazeres

das professoras1 alfabetizadoras que se articulam com os processos e resultados de

alfabetização. Neste trabalho, também era nosso desejo contribuir com a formação

docente, no tocante a aspectos da prática que se constituíssem como entraves ao

avanço das aprendizagens dos alunos, quanto à leitura e à escrita.

Diante da situação que se apresenta, percebemos como um desafio para a

escola pública, em seus anos iniciais, o cumprimento da função de incorporar todos

os alunos à cultura do escrito, possibilitando que eles se apropriem de práticas de

leitura e de escrita, preservando o sentido do objeto de ensino para o sujeito de

aprendizagem (LERNER, 2002).

Concordamos com Soares (2003) que a alfabetização é um processo

complexo que apresenta, em sua constituição, múltiplas facetas e múltiplos

determinantes que extrapolam o universo escolar. Segundo a autora, por outro lado,

o fato de reconhecermos a complexidade da alfabetização não deve nos impedir de

perceber que “o fracasso escolar em alfabetização não se explica, apenas, pela

complexidade da natureza do processo; caso contrário, não se justificaria a

predominante incidência desse fracasso nas crianças de classes populares” (2003,

p. 21).

Reconhecemos, portanto, que as dificuldades permanentes nesse âmbito e

nessa camada social refletem a forma como a sociedade se organiza, com suas

desigualdades e injustiças econômicas e políticas e que estas penetram e

engendram o espaço escolar. Mas, a partir dos referenciais assumidos, bem como

1 A opção pelo tratamento “professora” deve-se, tanto ao fato de, em turmas de alfabetização que, no
contexto de escolas públicas, geralmente acontece nos anos iniciais do ensino fundamental, os
profissionais serem, predominantemente mulheres, como pelo fato de, em nossa pesquisa, o sujeito
ser uma professora alfabetizadora em uma escola em que, à exceção do professor de Educação
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de nossa experiência profissional, identificamos o trabalho pedagógico/o fazer

docente como uma das dimensões da alfabetização enquanto processo de ensino-

aprendizagem eminentemente escolar, que se realiza em um contexto complexo e

dinâmico que é a escola, com sua cultura própria, suas relações, tradições e

singularidades.

Este trabalho, portanto, se insere no conjunto de estudos identificados por

Albuquerque (2006, p.9) como os “que analisam as práticas de ensino dos

professores”, relacionando essas práticas às teorizações acerca do ensino-

aprendizado da língua escrita numa perspectiva de apreender que fazeres podem se

articular com a aprendizagem das crianças ou que fazeres obstam essa

aprendizagem, entendendo que esses fazeres se encontram em um contexto em

que, nas últimas décadas, aconteceram muitas mudanças teóricas que repercutiram,

de um modo ou de outro, nas práticas de ensino.

Compreendemos que as relações entre teoria e prática não são lineares, nem

imediatas. São relações de transformações recíprocas e, por vezes, contraditórias.

Como afirmam Smolka e Laplane (s/data), as teorias não podem, por sua própria

natureza, finalidade e procedimento de elaboração, serem transpostas para o

trabalho pedagógico em sala de aula, cuja natureza, objetivo e procedimentos de

realização são diferentes.

Segundo as autoras referidas, o papel das teorias (no plural, visto que

nenhuma delas dá conta de todos os aspectos da prática) é servir de referência para

interpretar os acontecimentos próprios da prática e orientar o fazer pedagógico.

Nesse sentido, as autoras chamam a atenção para o fato de que as próprias teorias

já são interpretadas/significadas pelos professores e que o conjunto de referências

com que o professor “olha” os acontecimentos de sua sala de aula e age sobre eles

não são apenas teóricos – ou apenas de uma teoria – mas têm múltiplas origens.

Esse entendimento de que há uma linearidade entre teoria e prática leva a

supor que, mediante as inovações teóricas no campo da alfabetização, houve

igualmente uma transformação de todas as práticas. Entretanto, os estudos de

Lopes (2005) e Albuquerque (2006) têm enfatizado que as práticas de alfabetização

apresentam aproximação e distanciamento das teorizações mais atuais, apesar de

Física, todas eram do sexo feminino. Essa opção também se fez no intuito de não sobrecarregar o
texto usando a referência o/a, o que, para nós, não significa desrespeito às questões de gênero.
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tão divulgadas. Além disso, como afirma Ferreiro (2001), há sempre uma defasagem

entre o conhecimento científico e as tradições pedagógicas, em especial na escola.

Nosso trabalho não busca descrever as práticas para compará-las ou rotulá-

las, mas contribuir para sua reflexão enquanto possíveis e passíveis de

transformação, como é qualquer prática humana.

Essas constatações, ao lado das teorizações já tão difundidas, discutidas e

até criticadas, nos impelem a refletir, mais sistematicamente, acerca do que pode

estar acontecendo na escola que pode concorrer para esse quadro e/ou para sua

mudança. E entre todos os elementos que integram as práticas escolares,

delimitamos, como nosso foco de estudo, a ação docente, definindo como objeto de

estudo o que se encontra a seguir.

1.2 Objeto de estudo

 Fazeres docentes que podem propiciar ou obstar o processo de alfabetização

das crianças, no contexto da escola pública.

1.3 Questão problema

 Que fazeres docentes, no contexto da escola pública, podem propiciar ou

obstar o processo de alfabetização das crianças?

A clareza da questão de pesquisa nos conduziu à elaboração do objetivo

deste trabalho que assim ficou configurado:

1.4 Objetivo do estudo:

 Investigar que fazeres docentes relacionados ao processo de alfabetização –

podem propiciar ou obstar a aprendizagem da língua escrita, pelos alunos da

escola pública, no início da escolarização.

A partir da problematização, anteriormente exposta, a questão de pesquisa

por esta suscitada e o objetivo do trabalho, pensamos que a investigação a ser
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empreendida pode ser compartilhada – em processo – com professores da escola

pública.

Assim sendo, pretendemos, não apenas identificar fazeres docentes

relacionados ao sucesso ou insucesso na alfabetização de crianças na rede pública

– onde se reconhece que esse processo não tem alcançado resultados positivos –

mas realizar uma investigação que se configure, ao mesmo tempo, como uma ação

comprometida com a mudança dessa situação. Desse modo, tomando como

inspiração os princípios da pesquisa-ação, tencionamos, no decorrer do trabalho,

vivenciar momentos de reflexão com os professores, no sentido de contribuir para

uma compreensão conjunta do objeto de estudo.

1.5 A estrutura da Dissertação

O presente trabalho é um relato reflexivo do percurso vivido no

desenvolvimento do estudo. Com o objetivo de construir um documento

representativo do que foi vivenciado e dos conhecimentos que as vivências nos

possibilitaram sistematizar, esta dissertação está estruturada da seguinte forma:

Na introdução, buscamos apresentar as origens de nosso interesse pela

temática, o objeto e a questão do estudo, os objetivos.

No primeiro capítulo – Abordagem Investigativa – apresentamos os

procedimentos metodológicos utilizados, bem como uma caracterização do campo

da pesquisa. Buscamos, ainda, descrever o percurso que nos levou à definição da

professora-sujeito da investigação, suas características e a turma na qual atua –

campo de sua prática.

No segundo capítulo – Alfabetização e Fazeres Docente: sistematizando

concepções – a intenção foi construir um marco teórico que ancorasse nossas

reflexões, a partir de um entrecruzamento das concepções de diversos autores que

têm contribuído para a compreensão do processo de alfabetização e dos fazeres

docentes pertinentes a esse processo. Também procuramos ensejar o diálogo entre

os autores e as concepções da professora acerca da alfabetização e de seus

fazeres para alfabetizar.

No capítulo terceiro, elaboramos uma síntese das análises que

desenvolvemos dos dados construídos acerca dos fazeres docentes, que podem

favorecer ou obstaculizar o processo de alfabetização de crianças na escola pública.
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Nas Considerações Finais, objetivamos levantar alguns aspectos que

julgamos mais relevantes no desenvolvimento de nosso estudo para nossa formação

e, possivelmente, para a formação de outros profissionais interessados na melhoria

das práticas de alfabetização. Temos clareza do caráter provisório dessas

considerações “finais”, visto que, é da natureza do conhecimento ser

permanentemente transformado. Mas, é esta a síntese possível para o momento.

Esta finalização é, portanto, ponto de chegada e de partida para novos estudos.



Alfabetizar crianças na Escola Pública: fazeres docentes em discussão 23

2 ABORDAGEM INVESTIGATIVA

Decepar a cana

Recolher a garapa da cana

Roubar da cana a doçura do mel

Se lambuzar de mel
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2 ABORDAGEM INVESTIGATIVA

2.1 Opções metodológicas

O estudo se orienta, em todo o seu percurso, pelos princípios da abordagem

qualitativa de pesquisa. Essa abordagem é caracterizada, segundo Bogdan e Biklen

(1994, p.47-51), pelos seguintes aspectos: o ambiente natural é a fonte direta para

obtenção dos dados e o pesquisador tem o papel de principal instrumento; a

interpretação pressupõe a descrição; o processo torna-se mais focalizado pelo

pesquisador que o produto final; a análise dos dados é procedida de forma indutiva e

os significados empreendidos pelos participantes são de fundamental importância

para a apreensão do objeto estudado.

É tomando como referência os referidos princípios, que concordamos com a

síntese feita por Oliveira (2006), quando afirma que:

A investigação qualitativa requer do pesquisador a observação das
ações de ocorrência habitual no seu ambiente empírico, tornando-o
significativo e oferecendo maior possibilidade de compreender o
movimento dos acontecimentos e o que os motiva conhecer,
concebendo o ambiente como fonte “influenciadora” da conduta
humana, exigindo do pesquisador sua presença no campo de
estudo. (OLIVEIRA, 2006, p.21).

Assim, temos como meta investigar para compreender um objeto que não

está dado a priori, mas que vai sendo construído mediante as significações do

pesquisador e dos sujeitos participantes, com base em seu conhecimento e nos

procedimentos desenvolvidos no contexto em que o objeto se materializa. Nesse

sentido, o estudo assumiu, em seu percurso metodológico, a forma de um Estudo de

Caso com algumas características da Pesquisa-Ação.

O Estudo de Caso se refere à análise detalhada de um caso individual, que

considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma

instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios

termos (GOLDENBERG, 2000). A autora citada explicita que a importância de se

estudar um caso particular se justifica pela possibilidade de se retirar as

propriedades gerais ou invariantes ocultas “debaixo das aparências de

singularidades” (GOLDENBERG, 2000, p. 35).
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Ao descrever o desenvolvimento do Estudo de Caso, Nisbet e Watt (apud

LÜDKE; ANDRÉ, 1986; p. 21) propõem que envolve uma primeira fase, denominada

de aberta ou exploratória do campo, uma segunda fase identificada como

sistemática, em que se realiza a construção dos dados e, finalmente, uma terceira

fase, de interpretação dos dados e elaboração do relatório.

Para Laville e Dionne (1999, p. 156), “a vantagem mais marcante dessa

estratégia de pesquisa repousa é, claro, na possibilidade de aprofundamento que

oferece, pois os recursos se vêem concentrados no caso visado [...]”. Os autores

apontam ainda que, nessa abordagem, o pesquisador tem a possibilidade de criar e

adaptar seus instrumentos, acurar detalhes, com o intuito de “chegar a uma visão

que não seja superficial e que possa, apesar de tudo, valer para o conjunto” (1999,

p. 157).

No caso da pesquisa-ação, que também inspirou a nossa conduta

metodológica, Thiollent (1988, p. 25) destaca que esta se configura como “[...] uma

estratégia de pesquisa agregando vários métodos ou técnicas de pesquisa social,

com a qual se estabelece uma estrutura coletiva, participativa e ativa, ao nível da

captação de informações”. Para o autor, “Na pesquisa-ação, os pesquisadores

desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas enfrentados, no

acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos

problemas” (1988, p.15).

Torna-se significativo citar que, ainda para Thiollent (1988):

Em geral, a idéia de pesquisa-ação encontra um contexto favorável
quando os pesquisadores não querem limitar suas investigações aos
aspectos acadêmicos e burocráticos da maioria das pesquisas
convencionais. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas
tenham algo a “dizer” e a “fazer”. Não se trata de simples
levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a
pesquisa-ação, os pesquisadores pretendem desempenhar um papel
ativo na própria realidade dos fatos observados.
(THIOLLENT,1988, p.16)

Nessa perspectiva, nossa opção por alguns passos da pesquisa-ação se deu

também por ser uma abordagem de investigação que possibilita compartilhar os

conhecimentos que vão se construindo com os sujeitos da pesquisa, no processo

mesmo da construção. No caso do nosso estudo, pretendíamos, como dissemos

anteriormente, criar condições de a professora poder refletir, juntamente conosco,
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sobre sua prática, visando contribuir com o seu desenvolvimento profissional, como

propõe Goldenberg (2000) sobre a pesquisa-ação. Segundo a autora, a pesquisa-

ação, enquanto alternativa metodológica, privilegia os aspectos discursivos na

compreensão e re-significação do objeto estudado.

Nesse sentido, Fals Borda (1982, p.42-62) apresenta seis princípios

metodológicos2 que devem pautar a conduta do investigador comprometido com a

melhoria das condições de vida e de trabalho dos sujeitos que se propõem a

participar de atividades de pesquisa, coordenadas por pessoas estranhas3 ao seu

contexto. Dentre os princípios colocados pelo autor, destacamos aqueles que

nortearam nossa conduta, no decorrer do trabalho:

Autenticidade e compromisso: desde a nossa entrada no campo empírico,

ainda nos contatos iniciais, procuramos imprimir autenticidade em todas as

nossas ações, esclarecendo em que se constituía o trabalho, em termos dos

seus objetivos e intenções. Não só as nossas ações na escola, mas também

o planejamento e a avaliação de cada etapa do trabalho, bem como a busca

de referências e esclarecimentos junto a nossa Orientadora, tiveram sempre

como guia o nosso compromisso de crescer junto com o(s) participante(s) que

também deveria(m) assumir o papel de sujeito(s) da pesquisa.

Restituição sistemática: este princípio complementa e possibilita tornar real

o nosso compromisso com o(s) sujeito(s) da investigação (princípio anterior).

Fals Borda (1982, p.51) destaca que essa restituição deve ser feita de modo

sistemático, organizado e sem arrogância intelectual. Com esse propósito,

procuramos, dentro das nossas limitações e possibilidades, socializar/restituir

o conhecimento construído durante o trabalho, articulando a relação teoria-

prática, com a intenção de contribuir para a melhoria da formação e prática

docente da(s) professora(s) envolvida(s) na pesquisa.

2 Os princípios apresentados por Fals Borda (1982, p.42-62) são: 1) Autenticidade e compromisso;
2) Antidogmatismo; 3) Restituição sistemática; 4) Feed-back para os intelectuais orgânicos; 5)
Ritmo e equilíbrio de ação-reflexão; 6) Ciência modesta e técnicas dialogais.

3 No item 2.4, voltaremos a falar da escola – campo do estudo. Todavia, sentimos necessidade de
esclarecer aqui que já trabalhamos na escola onde realizamos a pesquisa. Atualmente, porém,
desenvolvemos nossas atividades profissionais n’outras instituições, o que, de certa forma, nos
coloca como ‘pessoa estranha à escola’.
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Destacamos ainda que essa estratégia metodológica está de acordo com

nossa crença de que a escola e a sua prática pedagógica efetiva são os principais

espaços formativos dos professores, como contextos histórico-sociais concretos em

que atuam. Assim, embora reconheçamos que nem todos os passos ou requisitos

da pesquisa-ação tenham sido cumpridos, entendemos que algumas características

marcaram nosso trabalho na escola-campo do estudo, e junto com a professora-

sujeito.

2.2 Procedimentos de construção dos dados

Como procedimentos para a construção dos dados, desenvolvemos:

 entrevistas semi-estruturadas – com a professora e com as crianças;

 observações participantes;

 encontros de estudo e reflexão com a professora-sujeito;

 registros em diário de campo.

Para a realização da entrevista, impõe-se como condição a criação de uma

atmosfera propícia à interação entre entrevistador e entrevistado. A entrevista é

considerada uma das principais técnicas de trabalho no campo das ciências sociais

por ser, por excelência, um instrumento eficaz na construção dos dados; estes são

obtidos através de informações diretas, marcadas pelas significações dos sujeitos

acerca do objeto em foco.

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 134), nas investigações qualitativas “[...] a

entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”.

A entrevista semi-estruturada se caracteriza, portanto, como um espaço

aberto entre os sujeitos envolvidos e estabelece uma relação de trocas

intersubjetivas. Na sua realização, não há a exigência de uma trilha rígida de

questões pré-determinadas, embora o pesquisador não possa prescindir de um

roteiro planejado com foco no objeto investigado (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).

No caso do nosso estudo, foram realizadas entrevistas com a professora, ao

longo do processo, como estratégia de reestruturar o curso da investigação-ação e

direcioná-lo para o objetivo.
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Para caracterizar o grupo de crianças integrantes da turma onde atuava a

professora-sujeito do estudo, utilizamos um questionário “de respostas abertas”,

como propõem Laville e Dionne (1999, p.186) ou seja, com questões uniformizadas,

mas sem opções de respostas, de modo a obter informações de cada uma das

crianças e compor uma visão de conjunto quanto a aspectos como: sexo, faixa

etária, localização da moradia, escolaridade dos pais, significados atribuídos à

escola, à leitura, à escrita etc.

Um procedimento fundamental em nosso estudo, a partir do objetivo que nos

propomos, foi a observação participante. Para Bogdan e Biklen (1994), da

observação como instrumento de coleta de dados, resulta uma maior aproximação

entre o investigador e o contexto investigado. Os autores entendem que na

observação investigativa, o pesquisador se põe em um contínuo entre a observação

completa e a participação total e chamam a atenção para a necessidade de um

equilíbrio entre esses dois extremos, por parte do pesquisador.

Orientando-nos por esses princípios, buscamos alcançar, em nossas

observações, o que Cruz Neto (1994, p. 59-60) afirma em relação às possibilidades

da observação participante. Segundo o autor, a relevância desse procedimento “[...]

reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que

não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observadas diretamente na

própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida

real”.

Ao todo, realizamos vinte sessões de observação participante. Desse total,

quinze foram seguidas de encontros para reflexão e estudo. Ainda realizamos,

durante três encontros, a aplicação do questionário com as crianças da turma com

vistas à sua caracterização. Esses encontros foram realizados antes e depois do

intervalo.

Na perspectiva de registrar com segurança dados relevantes para a

investigação, organizamos um diário de campo, a partir das orientações de Bogdan

e Bikllen (1994) quanto às “notas de campo”. Segundo os autores, os registros das

ações desenvolvidas no campo da pesquisa são de ordem descritiva e reflexiva,

portanto, incluem decisões acerca do que registrar, bem como interpretações sobre

o que foi observado e registrado. Em nosso estudo, os diários de campo incluíam,

tanto os registros das observações feitas em sala de aula – que seriam objeto de
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discussão com a professora nos encontros de estudo e reflexão –, bem como os

registros dos próprios encontros, o que era igualmente discutido nas reuniões

subseqüentes.

2.3 A escolha do lócus da pesquisa

Os motivos que nos levaram à definição de nosso objeto, bem como da

questão e do objetivo do estudo se construíram em nosso percurso de professora e

coordenadora pedagógica, percurso em que nos envolvemos com as possibilidades,

necessidades e dificuldades das professoras e com nossas próprias limitações, com

relação a questões específicas do ensinar/aprender a leitura e a escrita.

Portanto, foi em função dessa história e das indagações que ela nos impôs

que entendemos ser mais relevante, para nossa investigação, realizá-la no contexto

da escola pública, por ser nesse espaço que as estatísticas configuram o fracasso

no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, em que pese o reconhecimento de

experiências exitosas em escolas da rede pública, no âmbito da alfabetização, o que

já foi objeto de estudo de Campelo (2001), Oliveira (2006), entre outros.

Assim, definimos como lócus de estudo, uma escola da rede pública e, mais

especificamente, uma turma dos anos iniciais de escolarização, quando

assumidamente, a função da escola é alfabetizar, como explicita a denominação

“ciclo de alfabetização” referente aos dois – atualmente três – primeiros anos do

ensino fundamental.

2.4 A escola – campo do estudo

Como afirmam Bogdan e Biklen (1994, p.113) “O termo trabalho de campo

lembra algo ligado à terra”. É nesse solo onde os pesquisadores “Encontram-se com

os sujeitos, passando muito tempo juntos no território destes – as escolas [...]. A

idéia de ir para o campo nos remete a trabalhadores que incansavelmente labutam,

na incerteza das intempéries que podem (des)favorecer a colheita que almejam.

Assim, inicialmente, fomos visualizando as características específicas da

escola e delineando o nosso caminho, a partir do que objetivamos e do que fomos

encontrando. Para Bogdan e Biklen (1994, p.85), “Num estudo analítico, as decisões
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são tomadas à medida que este avança. Portanto, nossa entrada em campo foi

como um “semear na incerteza”.

A escola campo da investigação situa-se na periferia urbana da cidade de

Natal/RN, na Zona Oeste, apontada pelos dados estatísticos do IBGE no ano de

2000, como sendo a região que concentrava um maior número de bairros com alto

índice de analfabetismo entre jovens na faixa etária de 15 anos ou mais, conforme

pode ser verificado nos gráficos a seguir:

Gráfico 01: taxa de analfabetismo por bairro e região administrativa em Natal/RN.

Fonte dos dados: IBGE – CENSO 2000

A definição do campo, além de envolver uma intenção de investigação em um

contexto em que a alfabetização é um problema para a população, também deveu-

se à melhor acessibilidade junto ao corpo docente, por nossa parte, visto que, antes

de ingressar na pós-graduação, atuava como coordenadora pedagógica nessa

instituição, no turno matutino.

A escola funcionava, em 2005, em três turnos: matutino, intermediário e

vespertino, atendendo, em cada turno, a treze turmas, somando aproximadamente

1.200 alunos. As turmas foram organizadas da seguinte forma: Primeiro Ciclo com

três fases-anos, e o Segundo Ciclo com duas fases-anos.

A escola conta com 13 salas de aula, dispostas em dois blocos de 6 salas,

sendo a 13ª sala uma improvisação do ambiente que, quando da construção da

escola, fora projetado para ser a sala da Coordenação Pedagógica, posteriormente

adaptada para acolher a demanda de alunos que procuraram a escola, após o início

do ano letivo. Além das salas de aula, a escola dispõe de uma quadra de esportes
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coberta; uma biblioteca; sala de vídeo; sala de informática – e, embora haja

computadores, a sala não funciona por falta de um profissional competente e de

manutenção adequada; um pátio coberto que é utilizado também como refeitório e

auditório, de acordo com a necessidade; sala dos professores; diretoria; secretaria;

copa; banheiros específicos para meninos e meninas; e banheiros masculino e

feminino para os professores e demais funcionários.

Na entrada da escola e entre os blocos de salas de aula foi organizado um

jardim, o que dá um ar de aconchego ao espaço. De um lado do prédio, há uma área

ampla para estacionamento e, do outro, um campo de areia igualmente amplo, que

raramente é utilizado pelas crianças, pois preferem brincar na quadra coberta. Todo

este espaço é protegido por um muro alto. O acesso é feito por dois portões que

permanecem fechados no horário de aula, ficando um porteiro disponível para o

controle de chegada e saída das pessoas.

As salas de aula são espaçosas e ventiladas por grandes janelas e mais dois

ventiladores. A iluminação é boa e as salas dispõem de um quadro de giz verde e

outro branco. O mobiliário é composto por carteiras individuais e mesas separadas

das cadeiras, o que favorece a organização de trabalhos em grupo, uma mesa

discretamente maior para a professora e uma estante de aço, onde a professora

organiza o material que diariamente utiliza, como: caixa de giz, livros de literatura,

lápis coloridos de diferentes tipos, jogos que confecciona, crachás, livro didáticos e

revistas que utiliza como apoio pedagógico.

Na biblioteca da escola, há materiais de referência para os alunos, como

enciclopédias, uma vasta quantidade e variedade de livros de literatura, gibis,

dicionários e livros didáticos. O acervo encontra-se catalogado e organizado por

uma professora que é responsável pelo trabalho nesse setor. Na biblioteca, há

também uma estante com jogos pedagógicos de madeira, que os professores

podem utilizar à medida que planejarem suas aulas e solicitarem, antecipadamente,

à pessoa responsável. Percebemos, entretanto, durante o período da investigação,

que este espaço e os materiais não são bem aproveitados por professores e alunos.

2.5 A definição da Professora-sujeito do estudo

 Nossa pesquisa em campo foi desenvolvida a partir dos primeiros meses de

2005, sendo as observações em sala realizadas entre os meses de maio e
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dezembro desse ano. A primeira etapa da investigação consistiu em visitas à escola

para a definição do campo e do(s) sujeito(s).

Inicialmente, realizamos um contato com a direção pedagógica e equipe

técnica, esclarecendo os objetivos do estudo e solicitando autorização para a

realização da pesquisa. Mediante a autorização, fomos informadas de que, no turno

definido para a investigação, havia um quadro de doze professoras graduadas em

Pedagogia e uma com nível médio.

O próximo passo foi o estabelecimento de um contato com cada uma das

cinco professoras que atuavam em turmas do primeiro ciclo e, por conseguinte,

estarem diretamente envolvidas com o processo de alfabetização de crianças no

início de sua vida escolar. O objetivo era fazer, com todas juntas, uma explanação

do projeto e das implicações que a adesão ao mesmo traria.

 O contato com as professoras, que aqui identificamos como A, B, C, D e E,

não foi muito animador. Ao expormos, de modo sucinto, nossa intenção, as

professoras alfabetizadoras não apresentaram curiosidade nem interesse em

participar do trabalho; ao contrário, evidenciaram receios em abrir as portas de seus

fazeres cotidianos. Vejamos, pois, como as mesmas se manifestaram:

Professora A:

É, pode marcar, mas eu vou logo avisando, tô cheia de trabalho,
você sabe que a gente não tem mais tempo nem para planejar na
escola... Eu, pelo menos, não fiz um planejamento este ano, vou
fazer em qual horário? [...] Mas eu falo com você.

Professora B:

Venha na segunda-feira que eu tenho horário de vídeo; pelo menos,
a gente fica mais tempo.

Professora C:

Era melhor que fosse tudo de uma vez, porque você falando de uma
em uma [...]. Uma ia ajudando a outra, né? É pra que mesmo? Eu
num tô entendendo, é uma pesquisa de como eu dou aula?

Professora D:

Por mim, tudo bem! Eu falo, mas não queria que você pesquisasse
na minha sala porque esse ano eu tô com uma turma toda misturada,
tem menino de tudo quanto é idade, só vendo!

Professora E:
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Tá certo, pra mim dá certo segunda-feira, eu tenho biblioteca[...]. Eu
tô com os pequenininhos [...]. No dia de biblioteca, eu gosto de ficar
com eles porque eles dão muito trabalho, mas...

O segundo contato, conforme as professoras haviam solicitado, envolveu uma

explicação mais detalhada de nosso projeto e das implicações que a participação no

mesmo traria: a disponibilidade para as observações, para as discussões e para

eventuais estudos. A partir dessa conversa, as professoras foram se pronunciando:

Professora A:

Mulher, eu concluí minha graduação em 1976, foi a primeira turma de
Pedagogia da UFRN (risos). Eu estudei sabe com quem? Com I. B.,
aquele que foi secretário da educação e R.C., esse povo, sabe? Tu
acha que eu ainda tenho paciência para ler? Eu já sei o que você
quer saber, se eu tô ensinando direito, né? (risos).

Eu não trabalho com o construtivismo puro. Eu trabalho com texto,
mas eu misturo, sabe, eu trabalho as sílabas, porque eu não acredito
que os meninos aprendam a ler sem conhecer as letras, eu acho
difícil... (desconfiada) Se você quiser [...]. Olhe, só não garanto ler,
nem me bote para ler, você é quem sabe quem escolher, se você
quiser, pode ser na minha sala [...] dá trabalho, mas... Tem menino
com 10, 11 anos sem saber ler, se brincar, não sabe nem as
letras...Você cismou mesmo comigo?

Professora B:

Olha, eu não tenho tempo de ler, acredita que até o
planejamento eu faço ’imprensado’? Estou com a vida agitada,
cuido de papai e de mamãe. Vovó... você já sabe, tem Alzheimer, e
todos os domingos quem cuida dela sou eu. Cada filho ajuda mamãe
um dia da semana e meu dia é no domingo [...]. Eu sei que é
importante, mas o que eu queria mesmo era fazer uma
especialização. Eu não quero ter trabalho. Você sabe, agora a gente
não pode parar mais para estudar, como é que vai ser? Tempo eu
não tenho, ficava melhor esse trabalho ser com as professoras da 4ª,
lá é que precisa.

Professora C:

Hoje não vai dar... (andando). Isso que você quer eu já sei, e não dá
certo pra mim, eu tenho 35 alunos, uma sala cheia... (falava
levantando as sobrancelhas, não demonstrando interesse, se
retirou).

Professora D:
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O tema é importante, eu acho que vai ser bom na minha sala. [...] Eu
gosto de ler, só não me dê coisa difícil (risos tímidos); eu tô
precisando, esse ano minha turma tá toda misturada, tem menino de
todo tipo de comportamento, tamanho e idade, os pais tudo
reclamando e a gente não pode fazer nada.

Professora E:

Eu tô sem tempo para nada, agora inventei de fazer a graduação, tô
adorando, mas o que eu queria era me aposentar formada. Já era
pra eu ter me aposentado, dei entrada e tudo e não me deram o
direito, agora quem não quer mais sou eu, quando me aposentarem
eu já terminei meu curso, pelo menos é um dinheirinho a mais.

Diante dessas respostas, consideramos que apenas uma das professoras – a

Professora D – demonstrou interesse e abertura para disponibilizar-se a participar da

investigação. Acertamos, então, um outro encontro para que lhe fornecêssemos

mais detalhes do trabalho e para que iniciássemos a formalização de alguns acordos

necessários à realização do estudo.

Nos encontros posteriores, diante da proposta de realização de sessões de

estudo e da prática de registrar o seu dia-a-dia docente (o que nos informou que não

fazia), ela manifestou abertura e receio, como se pode observar na sua fala:

Eu posso ler, mas não me dê coisa muito difícil... Você me ajuda a
escrever... (professora D)

Mediante nossa concordância quanto a esse apelo, a professora aceitou

participar de nossa pesquisa. Entendemos, porém, que a sua “adesão” não se fez

como resultante de um reconhecimento explícito da necessidade ou de um

problema, o que é considerado como princípio fundamental de uma pesquisa-ação.

Por isso, assumimos, de início, que nosso trabalho se configurou como um estudo

de caso, com algumas características de uma pesquisa-ação, o que buscaremos

explicitar no decorrer do relato.

Definida como o sujeito de nossa pesquisa, e diante da informação de que

sua identidade seria preservada (como Professora “D”), ela sugeriu:

Não, por favor, bote... (hesitando) Lu ou algo mais parecido comigo; uma
letra... Fica tão distante!...
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Acordamos, então, que ela seria identificada, doravante, como Professora

Luciana. Os próximos passos foram as observações – de início, não participantes –

em sua sala de aula.

Luciana tem 48 anos de idade e nove de experiência no magistério, sendo

todos eles em turmas de alfabetização. Tem curso médio em Magistério e é

graduada em Pedagogia.

Ao ser questionada sobre as situações de formação que acredita terem sido

mais significativas em seu percurso profissional e que, de algum modo, repercutem

em sua prática de alfabetização, a professora afirmou que a sua formação em nível

médio não lhe forneceu conhecimento teórico suficiente para ter segurança ao

alfabetizar. Acrescentou que foi na graduação e em um curso do Programa “Salto

Para o Futuro”, feito no ano de 1995, que adquiriu, embora superficialmente, um

conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita e, a partir daí, ampliou sua

visão sobre as hipóteses que a criança é capaz de elaborar no processo de

aquisição da língua.

A professora, como muitas outras atuantes em turmas de alfabetização,

vivenciou, em sua história de pessoa/professora, diferentes fases conceituais de

alfabetização. Foi alfabetizada aproximadamente em 1964, segundo os princípios do

método “misto” com ênfase na silabação e/ou soletração, materializado nas cartilhas

(BARBOSA, 1990).

Relata que ainda que em seu curso de magistério, aprendeu formas e

estratégias de ensino com uso de flanelógrafo, fichas individuais, álbuns seriados,

quadro de pregas e outros materiais, o que mostra uma ênfase da formação nas

técnicas e materiais de ensino, e pouco nos conteúdos/conhecimentos a serem

ensinados, bem como nos processos de aprendizagem, entendidos como de

natureza mecanicista.

Tais fatos constituem a história da professora e, certamente, como entende

Pacheco (2006/2007), impregnam seus modos de ensinar, juntamente aos

conhecimentos/procedimentos aos quais teve acesso posteriormente, já em

exercício.
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2.6 A turma e a sala de aula

A Professora Luciana atua em uma turma de primeiro ano do Primeiro Ciclo

do Ensino Fundamental, composta por 34 crianças (embora haja 36 matriculadas),

com idades entre seis a nove anos. São 17 meninos e 17 meninas. Esse número

equilibrado quanto ao gênero se manteve por todo o ano, embora o número de

meninos faltosos fosse evidente, fato que, ao final do ano, foi avaliado com grande

preocupação quanto aos resultados na alfabetização.

Gráfico 02 – Faixa etária dos alunos
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Todas as crianças moram nas proximidades da escola, são oriundas de

famílias de baixa-renda e seus pais têm escolarização precária.

As informações sobre as crianças foram colhidas mediante entrevistas que se

realizaram com elas mesmas, na forma de conversas, em que buscamos deixá-las à

vontade para se expressarem. Procuramos obter informações acerca de aspectos

relativos às (im)possibilidades de acesso à prática de leitura e escrita, a ajuda nas

tarefas escolares, à vivência/observação de práticas de leitura e escrita realizadas

por seus familiares, aspectos esses que podem influenciar seu aprendizado escolar.

Com relação a alguns desses aspectos, é importante registrar que as

informações das crianças entraram em contradição com aquelas fornecidas pela

professora. Por exemplo, quanto à alfabetização dos familiares, algumas crianças

falaram que os pais sabiam ler e escrever e/ou que os ajudavam nas atividades de

casa, quando segundo a professora, os pais não tinham esse domínio, havendo,

inclusive, crianças que, sequer, moravam com os pais e informaram que estes as

ajudavam nas tarefas.
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Esse fato nos fez refletir o quanto as crianças captam das valorizações

sociais frente a alguns aspectos, bem como constroem, à falta de condições reais,

um universo imaginário que as possibilita viver, ao seu modo, essas faltas. Assim,

possíveis sentimentos de vergonha de sua condição ou de desejo de que esta fosse

diferente, são transformados em uma versão própria que precisa ser respeitada.

Nos quadros abaixo, podemos ver as diferentes atividades profissionais dos

pais/responsáveis pelas crianças:

Gráfico 03 – Atividade profissional do pai e/ou responsável
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Gráfico 04 – Atividade profissional da mãe e/ou responsável
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Quanto aos dados que nos permitiram a construção dos gráficos acima,

apenas 06 crianças não responderam. As demais relataram profissões dos

familiares que podem ser identificadas como temporárias, à exceção de uma, cujo

pai é policial e tem carteira assinada.

Quanto à escolaridade dos pais ou responsáveis pelas crianças, podemos

observar a situação do grupo nos quadros que seguem:
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Gráfico 05 – Grau de escolaridade do pai e/ou responsável
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Gráfico 06 – Grau de escolaridade da mãe e/ou responsável
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Como podemos verificar, entre os pais ou responsáveis nenhum tem grau de

instrução acima da 5ª série (hoje 6º ano do ensino fundamental), realidade comum

na escola pública.

As crianças revelaram, ainda, que muitas precisam contribuir com o sustento

da família em diferentes práticas, as quais variam desde cuidar de irmãos menores a

atividades como transportar compras para moradores das proximidades, nos dias de

feira, fato comum no bairro da escola.

Com relação aos materiais e práticas de leitura e escrita aos quais têm

acesso e que são constitutivos de conhecimentos acerca dessas práticas, no quadro

seguinte sintetizamos a situação das crianças, a partir de suas falas.
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Quadro 01 - Materiais escritos presentes no cotidiano das crianças e os
sentidos atribuídos ao aprendizado da leitura da escrita

Quais os materiais escritos existentes
em casa ou nas proximidades?

Por que precisam aprender a ler e
escrever?

 Livros de histórias;

 Revistas;

 Bulas de remédios;

 Encartes de propagandas;

 As placas dos ônibus.

 Para desenvolver atividades
profissionais: ex: ser cobrador de
ônibus.

 Para realizar atividades cotidianas:
ler o nome do ônibus, dos
remédios, ler as coisas que
chegam pelo correio;

 Para ter um maior vínculo afetivo
com a professora: “para a
professora chamar a gente pra ler
pra ela”, “para a professora gostar
mais da pessoa”.

Podemos observar, a partir desse quadro que, embora vivam em um

ambiente com condições precárias, as crianças apresentam uma gama de

possibilidades de acesso a materiais e práticas de escrita e têm, ao mesmo tempo,

noções acerca da funcionalidade da escrita. Conforme já observou Carvalho (1990),

esses conhecimentos precisam ser considerados pelas práticas docentes, não

apenas como pontos de partida, mas como suportes permanentes de novas

aprendizagens sobre a escrita.

Vale ressaltar que das 32 crianças que participaram da entrevista, 2 cursavam

a mesma série pela terceira vez, 14 alunos cursavam o primeiro ciclo pela primeira

vez e 16 o cursavam, pela segunda vez. Entre os alunos que cursavam o primeiro

ciclo pela segunda vez, estavam os que haviam sido, em 2004, alunos da

Professora Luciana e que apresentavam as hipóteses de escrita em nível mais

elaborado, desde o início do ano, diferença sempre ressaltada pela professora.

A professora igualmente destacava (o que foi por nós constatado) a diferença

dos que não haviam sido seus alunos quanto ao comportamento em sala: umas

queriam desenhar mais, brincar e se dispersavam em momentos de exposição de

conteúdos. Mas, em nosso entender, isso era devido também à falta de uma rotina

escolar internalizada, como responsabilidade docente, e não à baixa capacidade de

concentração, como a professora interpretava.
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Esse conjunto de informações será posteriormente considerado quando da

análise dos dados construídos, o que faremos no terceiro capítulo. No próximo,

dialogaremos com os autores e suas obras que elegemos como o aporte teórico.
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3 ALFABETIZAÇÃO E FAZERES DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA

Afagar a terra

Conhecer os desejos da terra...
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3 ALFABETIZAÇÃO E FAZERES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

3.1 Alfabetização: discutindo concepções

Nesta parte do trabalho, buscaremos sistematizar concepções teóricas acerca

da alfabetização enquanto processo de ensino-aprendizagem da língua escrita,

estabelecendo, para isso, um entrecruzamento de concepções que contribuíram

para a transformação das idéias sobre alfabetização no contexto da história recente

e, de modo mais especial, na atualidade. Nesse sentido, estaremos retomando

muitas das considerações já feitas na introdução, buscando aprofundar as idéias

apontadas na perspectiva de construir uma síntese dos aspectos mais cruciais

envolvidos no aprender e, em conseqüência, no ensinar a língua escrita.

Ao longo das últimas três décadas, constata-se uma intensificação na

produção teórica na área da alfabetização. Com focos e perspectivas distintos,

multiplicaram-se estudos com a finalidade de compreender a natureza do processo,

seus aspectos constitutivos e seus determinantes. O conhecimento produzido a

partir desses estudos tem contribuído para a superação da forma reducionista e, até

mesmo, simplista como se pensava – e se pensa ainda, em alguns contextos – o

ensino-aprendizado do ler e escrever.

Como sabemos, até início dos anos de 1980, as discussões e teorizações

acerca da alfabetização orientavam-se por idéias restritas acerca da escrita,

considerada apenas como um código ou transcrição gráfica da língua oral. Seu

aprendizado era considerado como resultante de associações desenvolvidas

mediante repetições, visando apenas ao desenvolvimento de habilidades percepto-

motoras que, supostamente, seriam as bases requeridas para dominar as partes do

código e suas relações.

Esse modo de entender/agir, compreendido segundo Campelo (2001) como o

paradigma mecanicista de alfabetização, ancora-se, por sua vez, em concepções

empiristas-mecanicistas de aprendizagem e desenvolvimento das funções mentais.

Segundo essas concepções filosófico-epistemológicas, sistematizadas na

abordagem ambientalista-comportamentalista da aprendizagem, mais precisamente

nas idéias de B. F. Skinner, toda aprendizagem, identificada como uma mudança de
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comportamento é devida a fatores ambientais e se manifesta como uma reação às

condições que o ambiente oferece (CARVALHO, 1999).

Nessa perspectiva, os conhecimentos – idéias, habilidades, procedimentos,

atitudes – se desenvolvem à medida que são aprendidos pelo sujeito. E a

aprendizagem se processa mediante associações/conexões que se processam de

modo mecânico a partir das experiências-contatos do aprendiz com o dado

conhecimento em situações postas pelo meio. A aprendizagem, nessa perspectiva,

converte-se em reprodução do que é experimentado pelo aprendiz em um processo,

cujos mecanismos fundamentais são a percepção, a reprodução e a repetição para

memorização/fixação (CARVALHO, 1999).

A partir dessas concepções, o ensino era/é pensado como uma atividade

técnica de condução e controle dos passos da aprendizagem, dosando o

conhecimento em partes gradativas do ‘simples’ ao ‘mais difícil’. O método como o

professor desenvolvia esses passos era considerado o aspecto-chave do

aprendizado.

O predomínio do método nas discussões do tema atravessa séculos de

história, verificando-se, conforme Barbosa (1990), desde o final do século XVIII,

após a Revolução Francesa, quando tem origem o modelo escolar de alfabetização.

A partir desse acontecimento – bem como de seus antecedentes e suas

conseqüências – a leitura e a escrita convertem-se em um conhecimento escolar.

A hegemonia da idéia do método como centro das discussões e ações

voltadas à alfabetização permanece até meados do século XX. Até esse período,

teóricos e práticos se debatiam em torno da questão acerca de qual método era

mais eficaz para produzir resultados positivos, considerando-se que o fracasso

escolar –, notadamente no primeiro ano de escolaridade, quando o foco da ação

docente era o ensino da escrita e da leitura –, era, como permanece até hoje, um

desafio aos sistemas educacionais, aos teóricos, aos professores e à sociedade

como um todo (BRASIL, 2001).

Os métodos vigentes se diferenciavam, basicamente, em função da unidade

da escrita que tomavam como ponto de partida às partes menores (letras,

sons/fonemas sílabas) ou partes maiores, envolvendo uma preocupação com o

sentido e não apenas com o aspecto fonográfico do sistema.

Os métodos sintéticos pregavam como princípio para ensinar-aprender a

escrita, a necessidade de ir da parte ao todo. Assim, se organizavam práticas
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didáticas distintas que privilegiavam: a memorização e grafia dos nomes das letras

e, posteriormente, sua junção na formação de sílabas – soletração; a memorização

dos valores sonoros das letras ou dos fonemas que representavam e sua junção na

formação de sílabas e palavras – método fonético; a memorização de

sílabas/famílias silábicas enquanto unidades de som e sua junção na formação de

palavras – silabação.

Segundo Barbosa (1990), esses métodos foram utilizados de modo exclusivo

desde a antiguidade até meados do século XVIII, quando surgem críticas ao seu

uso, dando origem ao método analítico ou global, que privilegiava, como ponto de

partida, a palavra (palavração), a frase (sentenciação) ou, ainda, pequenas histórias

(historiado). A difusão dessa nova perspectiva só se torna mais efetiva no final do

século XIX e início do século XX, mediante a oposição sistemática feita por Decroly

à compreensão de que ler era apenas decifrar/decodificar e escrever, codificar.

No Brasil, conforme Mortatti (2000, p. 82), na última década do século XIX,

tem início um movimento nacional em torno da “nova metodologia” de ensino da

leitura – “do ‘todo’ para as ‘partes’”, com formação de professores e produção de

cartilhas. Barbosa (1990) considera, contudo, que as cartilhas brasileiras foram se

estruturando como um misto dos dois métodos.

Com uma preocupação inicial com o “sentido” do escrito, o método analítico

propunha a unidade maior como ponto de partida, argumentando-se que, no

aprendizado da leitura, era preciso não apenas decifrar/decorar, mas entender. Essa

unidade maior (conto, frase, palavra) era logo subdividida em subunidades

(palavras, sílabas e letras/sons) que deveriam ser repetidas e memorizadas.

Assim, apesar das aparentes divergências quanto ao caminho de ensino-

aprendizagem, ambos os métodos visavam, como afirma Barbosa (1990) levar a

criança a fazer associações entre o som e a grafia das letras.

De modo semelhante, Ferreiro e Teberosky (1986, p. 19) consideram o

método sintético, “’o mais coerente com a teoria associacionista’ [...] e suas

proposições teóricas remetem ao mais cru mecanicismo”.

Todavia, as autoras analisam que, enquanto o método sintético investe “na

correspondência entre o oral e o escrito [...]” e na discriminação auditiva usando,

para isso, muitas vezes, sílabas sem sentido “[...] o que acarreta a conseqüência

inevitável de dissociar o som da significação” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, p.

19); o método analítico, por sua vez, ao conceber “a leitura como uma tarefa
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fundamentalmente visual” (id. ibid. p. 20), ainda que considerem o sentido/idéia do

escrito, investem na discriminação visual como fundamento do ensino-

aprendizagem.

As autoras concluem que apesar das distinções tão enfatizadas pelos

defensores dos dois métodos, “[...] os desacordos referem-se, sobretudo, ao tipo de

estratégia perceptiva em jogo: auditiva para uns, visual para outros” (id, ibid, p. 20).

E afirmam ainda que, em ambos os métodos, não são consideradas as capacidades

lingüísticas e cognitivas das crianças aprendizes e como elas se desenvolvem.

Ao lado dessa “batalha dos métodos”, foi se construindo, a partir das teorias

do déficit, que tiveram seu apogeu nos anos de 1960, nos Estados Unidos, uma

explicação para o fracasso escolar/da alfabetização, vinculando-o a supostas

carências das crianças em relação ao que se considerava pré-requisito da

aprendizagem da leitura e da escrita – habilidades cognitivas, lingüísticas, percepto-

motoras – traduzidas como uma “prontidão” necessária à alfabetização.

No Brasil, essas idéias tiveram seu apogeu nos anos de 1970 e influenciaram

de modo crucial as práticas docentes. Assim, “[...] no início da escolaridade, toda

criança deveria passar pelos exercícios conhecidos como de ‘prontidão’ para a

alfabetização”. Ao lado disso, foram elaboradas baterias de testes de prontidão

visando “medir a maturidade” da criança. (BRASIL, 2001, p. 07-08).

A partir desse entendimento, os fazeres pedagógicos relativos à

alfabetização, de modo paradoxal, tinham tanto um fundamento ambientalista-

empirista como um fundamento inatista-maturacionista. Ao mesmo tempo em que se

pensava o aprendizado da escrita e da leitura em termos de treinamento –

controlado pelo professor – de discriminações, memorizações, coordenações de

movimentos, privilegiando apenas os aspectos figurativos da escrita (FERREIRO,

1986), também havia uma preocupação com uma suposta maturidade e prontidão

das crianças para esse aprendizado. Desse modo, as ações docentes se

encaminhavam na direção de, inicialmente, treinar, nas crianças, as habilidades/pré-

requisitos percepto-motores, de modo a criar as condições de “prontidão” para a

criança ser alfabetizada. Só então, se pensava estar iniciando o aprendizado

propriamente dito da escrita.

Nesse sentido, ao longo da história das idéias sobre a alfabetização,

focalizou-se, como determinantes dos processos de ensino, bem como dos

resultados – que há muito são negativos para um grande contingente de alunos –
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ora o método de ensino, ora os pré-requisitos dos aprendizes, ou seja, o que os

habilitava – ou não – para aprender. Mas, tanto em uma explicação, como em outra,

o aprendiz era pensado como um sujeito passivo, dependente exclusivamente de

estímulos externos para re-produzir respostas. (SOARES, 2003, p.99; LOPES,

2005).

Com origem em estudos na área da linguagem (lingüística, psicolingüística,

sócio-lingüística) e nas abordagens interacionistas da psicologia, sobretudo a teoria

construtivista piagetiana acerca do conhecimento, começa a se constituir, no final

dos anos 70, uma concepção “atual” de alfabetização (MORTATTI, 2000; SOARES,

2003). A partir dessa concepção, podemos ter uma perspectiva diferente, tanto do

objeto de conhecimento – a escrita – como do processo de sua aprendizagem, com

implicações fundamentais para as práticas de ensino.

De acordo com Geraldi (1995), com os estudos empreendidos nas ciências da

linguagem, foi redimensionada a concepção de linguagem, de língua, de variedades

lingüísticas e da natureza da ação lingüística. Estes estudos constituíram uma

concepção interacionista de linguagem que supera a visão tradicional de meio de

comunicação ou expressão do pensamento como ações individuais. A linguagem

passa a ser vista, não mais apenas como coisa/instrumento, mas como inter-ação

verbal, atividade de produção de sentidos contextualizados nas interações sociais.

Dessas idéias deriva uma compreensão de que seu aprendizado não envolve

apenas a apropriação de recursos e normas expressivas, mas o desenvolvimento de

práticas de produção e compreensão de textos, de ações de, com e sobre a

linguagem (SMOLKA, 1988; GERALDI, 1995; FONTANA; CRUZ, 1997; CARVALHO,

1999; SOARES, 2001).

De igual modo, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, começa a se

difundir, com mais intensidade, nos meios educacionais a abordagem piagetiana

sobre o processo de desenvolvimento do conhecimento.

Segundo Piaget (1980), o desenvolvimento mental resulta de incessantes e

dinâmicas inter-ações entre o sujeito e o meio (a cultura) através das quais se dá o

conhecimento de mundo/real, o que inclui aspectos naturais e sócio-culturais: idéias,

práticas, valores, relações humanas (RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988). Para o autor,

esse conhecimento do real não é imediato e não resulta apenas (embora os

envolva) de mecanismos perceptivos e associações. O conhecer se processa

mediado pela atividade mental dos sujeitos sobre o(s) objetos) da cultura, de forma
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gradativa, em processo de idas e vindas. Nesse processo, o sujeito é

essencialmente ativo. Nas suas próprias palavras:

A aprendizagem não é, pois, somente função dessas sucessões
dadas e suas repetições, mas igualmente da coordenação das ações
do sujeito. [...] Em suma, o objeto só é conhecido na medida em que
o sujeito consegue agir sobre ele e essa ação é incompatível com o
caráter passivo que o empirismo, em graus diversos, atribui ao
conhecimento (PIAGET, 1973, p. 98-99).

Assim, conhecer, apreender um novo conhecimento é um processo que

implica experiência fundada na ação e movida por necessidades e interesses,

suscitados por desafios postos pelo meio. O sujeito aprende/constrói conhecimentos

mediante os mecanismos de assimilação (incorporação dos dados novos mediante

uma transformação dos mesmos em função de estratégias e conhecimentos já

existentes) e acomodação (transformação gradativa dos conhecimentos prévios a

partir da incorporação do novo assimilado). Para Piaget, frente a todo aspecto do

real/cultura a ser aprendido, há sempre uma ação assimilativa transformadora por

parte do aprendiz; a aprendizagem nunca se realiza como cópia, mas como

reconstrução individual (PIAGET, 1982).

Ainda para o autor, conhecer significa inserir o objeto (o dado da cultura) em

um sistema de relações, ou seja, atribuir-lhe significado, e desconstruí-lo em suas

partes e relações para reconstruí-lo internamente, a partir de

conhecimentos/esquemas mentais já existentes.

Essa reconstrução é, por sua vez, impulsionada por “conflitos” entre os

esquemas já interiorizados e as características do objeto que suscitam a

modificação dos esquemas prévios em interação com o meio social, evidenciando o

papel fundamental da escola e do professor, de criar condições de desafios que

despertem interesses e atendam necessidades de quem aprende, que impulsionem

à ação e gerem “conflitos cognitivos”, atribuindo significado aos novos

conhecimentos pela experimentação e transformação dos significados que existiam

antes.

Outro aspecto que ressalta dessas idéias é o entendimento do “erro” como

inerente ao processo de construção ativa do conhecimento, pelo sujeito, como

indício de como pensa, naquele momento, sobre o objeto, sua composição e

funcionamento. A esse respeito, Piaget (2003, p.55) afirma concordar com as



Alfabetizar crianças na Escola Pública: fazeres docentes em discussão 49

recomendações da Conferência Internacional da Instrução Pública do Bureau

Internacional de Educação da UNESCO (1956) de que “é preciso [ao professor]

estudar os erros dos alunos e ver neles um meio de conhecer seu pensamento [...]”.

A difusão desses princípios nos meios educacionais teve um impacto

significativo em muitas práticas – ainda que sua compreensão equivocada tenha

dado lugar, em muitos contextos, a uma desconsideração da intervenção mais

sistemática e explícita do professor nas relações entre o aprendiz e o

conhecimento.Tal equívoco estava apoiado numa falsa idéia de que o aluno constrói

seu próprio conhecimento, de modo autônomo e independente da ação docente que

deve seguir as idéias do aprendiz e não adiantar-se a elas (MORTATTI, 2000).

A partir desses conhecimentos, podemos pensar a alfabetização como o

processo específico de ensino-aprendizagem da linguagem escrita que envolve uma

dupla dimensão (SOARES, 2001; LOPES, 2005):

 compreensão/domínio do funcionamento do sistema alfabético – seus

elementos e regras de representação e outras convenções, ou seja, o

entendimento do princípio alfabético em sua relação grafema-fonema,

que constitui a base, tanto da produção escrita – codificação – como da

decodificação e compreensão de textos (leitura);

 desenvolvimento de práticas/habilidades de produção e compreensão

de textos, entendidos como unidades de sentido (seja uma palavra,

uma frase ou um enunciado mais extenso – um livro ou uma obra

inteira) em que se identifica um autor – quem diz; um conteúdo – o que

dizer; um objetivo – para que dizer; um destinatário – para quem dizer

e, como conseqüência desses elementos, uma estratégia – como dizer

(GERALDI, 1997).

3.1.1 O Aprendizado da Escrita

No caso específico do ensino-aprendizado da língua escrita, a transformação

deveu-se, sem dúvida, à divulgação dos estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky

(e seus colaboradores) sobre a aquisição da língua escrita na obra Psicogênese da

Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).
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Fundamentadas na abordagem interacionista-construtivista de Piaget e com

foco no processo através do qual o aprendiz constrói, ativamente, o conhecimento,

essas pesquisadoras partem de uma concepção de escrita como sistema de

representação da linguagem, portanto, mais que código de transcrição da língua

oral, considerando que, enquanto sistema de representação de tipo alfabético, a

escrita tem propriedades que não são inerentes à oralidade e vice-versa.

Sendo assim, o que há para ser aprendido não são apenas as partes do

código e suas correspondências, mas o modo como o sistema de escrita funciona

para representar os sons da língua oral (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985;

FERREIRO, 1986).

Fundamentados nas idéias piagetianas, seus estudos demonstraram que no

processo de aprendizado, o sujeito busca ativamente se apropriar da escrita e que

esta, considerada como sistema de representação da linguagem, precisa ser

compreendida em seu funcionamento. Desse modo, o aprendizado não envolve,

exclusivamente, aspectos percepto-motores, mas, essencialmente, conceitos

relativos a:

- o que é a escrita – uma representação

- o que a escrita representa – os sons/fonemas da língua oral

- como a escrita (no caso do sistema alfabético) representa – um grafema

para cada fonema.

Segundo as autoras citadas, as crianças percorrem um longo caminho na

construção desses conceitos. Tal caminho é sempre permeado por idas e vindas em

que se configuram fases distintas, definidas pelo modo como a criança compreende

o funcionamento do sistema, ou seja, de como se encontra sua conceituação em

relação aos aspectos acima. Segundo Ferreiro (1995, p. 25), é possível “distinguir

três níveis, ordenados desde o ponto de vista do desenvolvimento”:

 Diferenciações entre representações icônicas e não icônicas

(escrita) e construção de critérios de diferenciação intra-figural;

 Construção de critérios de diferenciação inter-figural;

 Fonetização da escrita.

Os dois primeiros níveis ou períodos são marcados pela construção da idéia

de que a escrita é uma representação, ou seja, “as letras são objetos substitutos”
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(FERREIRO, 1995, p.26), mas não há, nas tentativas de escrever, relação com “o

que a escrita representa – os sons da língua oral”. Por isso, a hipótese infantil que

os orienta é identificada como “pré-silábica”, ou seja, anterior à compreensão da

relação grafia-som.

No primeiro nível, as “escritas” das crianças revelam uma busca de

diferenciação básica entre o desenho e a escrita – entre o icônico e o não icônico,

bem como uma busca de aproximação do que observam nas escritas de seu meio e

que as diferenciam de desenhar: em termos de linearidade das grafias, da

arbitrariedade da forma (a escrita não tem relação com o que representa,

diferentemente do desenho) e, em alguns casos, do modo convencional de grafar as

letras (muitas crianças, mesmo em pequenas, buscam reproduzir formas

convencionais de letras).

Há, ainda, nesse nível, a construção, pela criança, de formas de diferenciação

intrafigural, ou seja, de diferenciar internamente os escritos de modo que possam

ser “lidos”, ou seja, poderem representar. Para isto, a criança cria “critérios” para

produzir escritas.

Esses critérios aparecem na forma de uma quantidade que considera mínima

de letras/grafias para cada escrito poder ser “algo que se possa ler” e na exigência

de variar a qualidade das letras/caracteres dentro de cada escrito/palavra. Para a

maioria das crianças, a quantidade mínima de letras que considera aceitável está

em torno de três/quatro letras. Do mesmo modo, não se pode, nesse período,

escrever uma palavra repetindo a mesma letra. É preciso que haja letras diferentes

na mesma “palavra/figura”, embora ela possa, “escrever” do mesmo jeito, com a

mesma combinação variada internamente, um grupo de palavras diferentes, não

diferenciando-as entre si.

A idéia de que a escrita é uma representação – embora não haja relação com

o que a escrita representa – já é construída, segundo Ferreiro (1995), por crianças

bem pequenas, em meios sociais em que há acesso a materiais e práticas de

escrita. Isso, segundo a autora, pode-se dar mais tarde no caso de crianças de

meios sócio-economicamente desfavorecidos, o que aponta para um papel mais

proeminente da escola junto a crianças com tais características, no sentido de

aproximá-las de práticas de escrita e de desafiá-las no sentido de criar as condições

para a construção do conceito inicial.
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O segundo período descrito por Ferreiro (1995), embora configure um avanço

significativo na compreensão do funcionamento da escrita enquanto sistema, ainda é

marcado por escritas pré-silábicas e é caracterizado por uma busca gradativa e

elaborada de diferenciações interfigurais, mantendo a exigência de diferenciação

intrafigural. A criança, agora, percebe que não é aceitável escrever, do mesmo

modo, palavras diferentes. E passa a criar modos sistemáticos de diferenciar um

escrito de outro a partir do conhecimento que tem sobre letras, ou seja, quanto mais

letras conhece, tanto mais diferentes serão seus escritos.

Novamente, o papel da escola e dos fazeres docentes em fornecer situações,

significativas e contextualizadas, em que as crianças possam entrar em contato com

letras diferentes e habilitar-se em grafá-las, bem como em criar situações

desafiadoras que as instiguem a pensar no que, de fato, é representado, através dos

grafemas/letras e impulsioná-las ao nível seguinte.

O terceiro nível é identificado por Ferreiro (1995, p. 29) como “fonetização da

representação escrita”, configurando-se como um avanço enorme na compreensão

de como o sistema funciona. A criança, mediante experimentações

sistemáticas/repetidas de produzir escritas, alcança o entendimento de que é o som

das palavras que as letras representam. Esse período se subdivide em três outros

subníveis definidos pelas hipóteses que as crianças têm sobre como se escreve, ou

seja, como a escrita representa os sons da fala. Assim, temos, nesse período,

escritas silábicas, escritas silábico-alfabéticas e, finalmente, escritas alfabéticas.

As escritas com hipótese silábica revelam que a criança, ao perceber a

relação entre grafia e som, atenta, inicialmente, para a marcação de som mais

aparente na oralidade: a divisão silábica (evidenciada em brincadeiras orais, em

canções, em intervenções didáticas). Então, de posse do conhecimento de que se

escreve com letras, passa a representar os sons das sílabas, usando uma letra para

cada uma dessas sílabas.

De início, essa representação pode ser aleatória, ou seja, as letras usadas

não têm qualquer relação com os sons dos fonemas que compõem a sílaba. Em

função, novamente, do conhecimento que tem das letras ou, como lembra Ferreiro

(1995, p. 30), “da informação disponível” a escrita pode adquirir valor sonoro e as

crianças passam a representar os sons, tanto das vogais quanto das consoantes.
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O avanço considerável, nesse período, apesar de ainda não se configurar

uma representação convencional, é a percepção, pela criança, de que é preciso,

para escrever, focar sua atenção na pauta sonora da palavra.

São novamente as experimentações decorrentes de desafios postos pelo

meio educativo, bem como os “conflitos” gerados nessas situações entre o que

“escreve” e o que pode ser lido, que impulsionam a criança a problematizar sua

hipótese silábica, percebendo que ela tem falhas. A partir dessa compreensão, o

aprendiz começa a focar a atenção em outras partes de som que compõem a sílaba

e que devem ser representadas e avançar para o nível seguinte.

As escritas silábico-alfabéticas configuram-se como uma transição entre a

fase anterior – silábica – e a compreensão do princípio alfabético. Nesse nível, as

crianças, ora escrevem letras representando a sílaba, ora já representam cada

fonema, o que passam a fazer, mediante problematizações postas pelo meio, seja

pela observação de escritas convencionais ou por intervenções que a instiguem a

pensar no que falta representar.

Finalmente, as escritas alfabéticas, caracterizadas pela representação ao

nível do fonema, quando a criança passa a focar sua atenção em cada unidade

menor de som das palavras – os fonemas – e buscar meios de representá-los

convencionalmente, ainda que não ortograficamente. Nesse momento, ela

apropriou-se do princípio de funcionamento do sistema alfabético de escrita.

Ao discutir as implicações que suas idéias revolucionárias trouxeram para a

prática pedagógica, Ferreiro (1995, p. 33) alerta que “[...] esse conhecimento fornece

uma boa base para rejeitar-se um conjunto inteiro de práticas escolares ligadas a

uma tradição comportamental. Mas não basta rejeitar. Os professores precisam

saber o que fazer4 depois”.

Ainda a esse respeito, a autora afirma que

Levar a sério as conseqüências do desenvolvimento psicogenético
significa colocar as crianças, com seus esquemas de assimilação, no
centro do processo de aprendizado – percebendo-se que as crianças
aprendem dentro de marcos sociais, não no isolamento. Significa
aceitar que todos na sala de aula têm a capacidade de ler e escrever
– cada um em seu próprio nível, inclusive o professor. Significa
entender o significado de respostas ou perguntas estranhas e agir de
acordo com os problemas enfrentados pelas crianças em momentos
cruciais de seu desenvolvimento (FERREIRO, 1995, p. 33-34).

4 Grifo nosso
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As idéias acerca da alfabetização de que dispomos atualmente também foram

influenciadas pelas concepções da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky, a

partir das quais se considera que as aprendizagens, enquanto apropriações das

práticas da cultura, são mediadas socialmente e simbolicamente, ou seja, o sujeito

não interage individualmente nem diretamente com os objetos de conhecimento aos

quais está exposto no seu meio. Suas relações com o meio social e com os

conhecimentos são sempre mediadas por outros e pela linguagem.

Para Vygotsky (1998), o desenvolvimento das funções mentais é sempre

impulsionado pelas aprendizagens e estas, por um ensino eficaz. Desse modo, a

escola e o professor têm um papel fundamental na elaboração, pelo sujeito, dos

conhecimentos que não fazem parte do cotidiano, ou seja, daqueles conceitos

complexos relativos ao conhecimento sistematizado, científico; como é o caso dos

conhecimentos próprios da escrita. Para esse tipo de conceito, as concepções

vygotskyanas afirmam a necessidade de uma intervenção pedagógica intencional e

sistemática que se adiante ao que a criança já sabe.

No caso particular do aprendizado da escrita, Vygotsky (1998) traz

considerações que contribuíram para repensar, tanto o objeto, como o processo de

aprender, salientando o papel da escola e do fazer pedagógico do professor.

Na abordagem histórico-cultural do desenvolvimento mental, a escrita é “uma

forma nova e complexa de linguagem” (VYGOTSKY, 1998, p.156) que tem

significado e relevância para a vida social. Para seu aprendizado, o autor propõe

que “o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a

escrita de letras” (p.157). Para isso, “Os educadores devem organizar todas essas

ações e todo o complexo processo [...]” que elas envolvem (VYGOTSKY, 1998,

p.157).

Concordamos com Smolka (1988), Carvalho (1999) e Mortatti (2000) que,

embora essas idéias não tenham tido um impacto tão grande quanto as concepções

da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky, elas também

influenciaram a transformação dos modos de se pensar a alfabetização e, em

especial, as idéias de letramento, enquanto processo de inserção do sujeito em

práticas de leitura e escrita, tendo em vista seus usos e funções sociais.

Além disso, as concepções da abordagem histórico-cultural puseram em

relevo a figura do professor como mediador da apropriação do conhecimento

sistematizado pelo aluno, salientando o ensino, o fazer pedagógico, como
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fundamental a essa apropriação. Nesse sentido, além de propiciar que a criança

alcance a escrita alfabética, é preciso encaminhar situações que propiciem outras

apropriações relativas ao conhecimento sistematizado da língua escrita e que a

habilitarão a, gradativamente, dominar a escrita e a leitura como um usuário real e

autônomo.

Após alcançar o patamar da escrita alfabética, a criança pode/precisa ser

conduzida, de modo intencional, planejado, sistemático, à conquista – gradativa – de

outras convenções do sistema alfabético como: convenções gráficas das letras e

sinais de pontuação para delimitação de unidades, a orientação (da esquerda para a

direita e de cima para baixo), o alinhamento (normalmente é horizontal), a

segmentação e, ainda, as convenções ortográficas básicas da língua portuguesa

(BATISTA et al., 2006).

3.1.2 O Aprendizado da Leitura

Ao lado de uma produção acerca do aprendizado da escrita, foi sendo

produzido, nas últimas décadas, um conjunto de conhecimentos a respeito do

aprendizado da leitura, processo que se articula com a evolução da escrita, mas não

se confunde com este e tem suas especificidades.

Desse conjunto de conhecimentos, destacam-se aspectos relativos às

concepções acerca do que é ler, de como se processa a leitura, que procedimentos

estão envolvidos e de como evoluem as idéias/hipóteses das crianças quando ainda

não sabem ler convencionalmente.

Segundo Batista (et al., 2006) a leitura é

[...] uma atividade que depende de um processamento individual,
mas se insere num contexto social e envolve disposições atitudinais,
capacidades relativas à decifração do código escrito e capacidades
relativas à compreensão, à produção de sentido.

Manguel (1997) faz uma retrospectiva histórica sobre as transformações que

perpassaram a concepção de leitura, desde as marcas deixadas para a civilização

pelos nossos antepassados – 4.000 anos a.C. –, até os dias atuais. As questões que

guiam seus estudos são, basicamente: “como as letras se transformam em palavras

inteligíveis?” Ou: “o que chamamos de ler?”. Segundo o autor, desde a antiguidade,
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pensadores já procuravam explicar como o que chega ao cérebro através dos olhos

se torna inteligível.

Apesar dessa preocupação histórica, estudos mais específicos acerca de

como se processa a leitura são recentes (SOLÉ, 2003, p. 23-24). Para a autora,

dentre os mais significativos, destacam-se três modelos genéricos de compreensão:

1) O modelo botton-up ou ascendente, segundo o qual a leitura se processa

das unidades menores para as maiores ou globais, ou seja, das letras e conjunto de

letras para as palavras/texto. Nesse entendimento, a leitura é guiada pelos dados do

texto escrito e pela decodificação. Então, o aprendizado deve ser conduzido também

das partes ao texto que se converte em elemento principal da leitura. Essa

compreensão orienta os métodos sintéticos (soletração, fonético ou silabação) para

o ensino-aprendizagem da leitura.

2) O modelo top down, ou descendente, sustenta que a leitura se processa do

todo – das partes maiores ou globais do texto – aos fragmentos menores. Nesse

entendimento, o que guia a leitura é o sentido, os significados/conceitos que o leitor

tem, sendo este o elemento principal do ato de ler/compreender. Essa concepção

orienta os métodos globais ou analíticos no âmbito didático.

3) O modelo interativo que integra e supera as concepções anteriores

propondo que a leitura/compreensão acontece na forma de uma interação dinâmica

e simultânea entre processamentos ascendentes e descendentes na construção de

significados. Nesse entendimento, tanto o texto – sua linguagem, seu conteúdo, sua

estrutura/gênero – como o autor – seus conhecimentos prévios, suas habilidades,

suas finalidades – são determinantes no ato de ler/compreender.

Solé (2001) considera que esse modelo aponta que a prática de ensino deve

ser desenvolvida numa perspectiva de criar situações em que o aprendiz se aproprie

de procedimentos de análise e síntese, “o que inclui o ensino explícito da decifração

em contextos significativos, e admite que é preciso continuar ensinando estratégias

de leitura mesmo depois que o estudante aprendeu a ler” (SOLÉ, 2003, p. 24).

Dessa maneira, podemos compreender que a leitura é uma prática sócio-

cultural que envolve, de modo indissociável, a decodificação e a compreensão de

textos escritos, ou seja, é uma prática interativa, em que acontece um diálogo entre

autor e texto e, das trocas entre os significados de ambos, resulta a compreensão.

Nesse processo, entram em jogo, além dos conhecimentos de mundo, da

linguagem, do assunto do texto, também estratégias de compreensão leitora.
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Para Soligo (1999, p. 56), “uma estratégia de leitura é um amplo esquema

para obter, avaliar e utilizar informações. Há estratégias de seleção, de antecipação,

de inferência e de verificação”. Com base em Smith (1989), Solé (1998) e Soligo

(1999), podemos compreender as estratégias de leitura do seguinte modo:

1) As estratégias de seleção são procedimentos através dos quais o leitor

“recorta” do texto ou suporte de texto somente os aspectos que lhe interessam no

momento, desprezando os que não julga relevantes. Esses procedimentos auxiliam,

tanto a decodificação, como a compreensão.

2) As estratégias de antecipação permitem antever/supor, com base em

informações explícitas do texto, o que ainda está por acontecer. Esse procedimento

depende do conhecimento que o leitor tem sobre a linguagem do texto (o que lhe

permite antecipar uma palavra inteira, mesmo que lhe faltem letras, ou o final da

frase, ao ler as primeiras palavras), o assunto, o gênero, o estilo do autor, o título do

texto, entre outros.

3) As estratégias de inferência são procedimentos que possibilitam captar o

que está dito no texto de forma implícita, ou seja, nas “entrelinhas”. É possível

“inferir” um sentido ou idéia de um texto, tanto a partir de pistas do próprio texto

como dos conhecimentos que o leitor tem.

4) As estratégias de verificação possibilitam um progressivo controle, uma

“checagem” destas com relação às demais, ou seja, se o que foi selecionado é

suficiente/pertinente para a resposta buscada, se o que foi antecipado ou inferido se

confirma ao longo da leitura.

Frank Smith (1999) defende que a leitura é produção de sentidos e uma

leitura significativa depende do conhecimento prévio e da capacidade de fazer

previsões sobre o que se propõe a ler. É fazer perguntas ao texto e obter respostas

a estas perguntas.

Para Isabel Solé (1998), ler é um processo de interação entre o leitor e o

texto, e sempre se lê para alcançar algum significado: devaneio, informação,

compreensão de uma instrução, confirmação ou refutação de um conhecimento

prévio ou para aplicar uma informação na realização de um trabalho.

A interpretação que um leitor realiza depende, portanto, dos objetivos que tem

para a leitura, para tanto, os objetivos são elementos que devem ser levados em

conta, quando pretendemos ensinar uma criança a ler e a compreender.
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Para ensinar a ler, o fazer docente precisa se orientar com o objetivo de

formar leitores ativos e autônomos. Nesse sentido, é preciso ajudar os alunos, em

atividades cotidianas e significativas, a se apropriarem de conhecimentos que,

segundo Lopes (2006) envolvem: motivos para que se lê, o conteúdo do texto, os

elementos e processos de decifração/decodificação (letras, suas formas e valores

sonoros, correspondências grafema-fonema, correspondência escrita-fala,

espaçamentos, direcionalidade, entre outros do sistema alfabético), sobre a

linguagem em que o texto está escrito, sobre os gêneros/tipos de textos e suas

diferentes características e estruturas, sobre os portadores de textos (livros, jornais,

revistas, cartazes, folhetos etc), sobre os autores dos textos e seus estilos, sobre os

procedimentos psicológicos e lingüísticos de leitura/compreensão – estratégias de

leitura.

Podemos concluir que, é preciso, para ensinar a ler, pôr o aluno em contato

com a leitura desde o princípio da escolarização, criando situações em que o

aprendiz participe/observe práticas reais de leitura possibilitadas por leitores mais

experientes; em que a leitura é vivida/praticada com finalidades/significados sócio-

culturais diversos – ela tem um valor real na vida das pessoas; em que ele, o

aprendiz, é visto e se vê como capaz de aprender, de ler, mesmo sem ainda saber

ler e em que o aprendiz é desafiado/ajudado; é questionado/informado acerca do

funcionamento do sistema de escrita e das convenções próprias da leitura.

Quanto ao modo como evoluem as idéias das crianças frente ao que está

escrito, Ferreiro (1986) propõe que, de modo similar ao que acontece com relação à

escrita, as crianças têm idéias/hipóteses sobre o que está escrito quando ainda não

se sabe ler. Segundo a autora e conforme foi sistematizado por Weisz (2000), é

possível identificar, nas idéias das crianças, os seguintes níveis:

1) de início, as letras escritas não são objetos substitutos, são objetos-em-si;

não representam outras coisas/significados; são apenas letras (hipótese rara

identificada apenas em crianças de meios sociais muito desfavorecidos com restritas

interações com a escrita).

 2) Em um nível seguinte, as letras se tornam objetos substitutos e passam a

representar o que estiver mais próximo. Leitura associada à imagem ou figura; o

significado do escrito depende do contexto (a escrita ainda não tem estabilidade).
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3) No nível anterior, e em um momento posterior, quando a criança atribui à

escrita a estabilidade, é possível identificar uma “hipótese do nome”, ou seja, para

crianças que ainda não sabem ler, nesse período, o que está escrito são apenas

nomes (substantivos). Nesse nível, a criança também desconsidera outras partes do

texto.

4) Em uma fase seguinte, identificada como mais avançada, observa-se que

as crianças passam a considerar as diversas partes do texto, mas ainda permanece

com a hipótese do nome. Desse modo, para elas, todas as palavras escritas são

“nomes” – substantivos.

5) Ferreiro (1986) identificou que as crianças, em um nível seguinte, revelam

atenção às propriedades quantitativas (número de palavras) e qualitativas (tipos de

palavras) do texto para anteciparem e verificarem outros significados além do nome.

Mas, ainda não consideram as partes menores – conectivos. Para elas, estas partes

não precisam ser lidas.

6) Finalmente, evidencia-se a consideração das partes menores – de todas as

partes do texto como dizendo algo.

O conhecimento dessas idéias é pertinente ao professor alfabetizador no

sentido de ajudá-lo a reconhecer que as crianças têm idéias – acerca da

leitura/escrita – antes de serem ensinadas convencionalmente. Assim sendo,

necessário faz-se que o professor respeite/compreenda suas respostas “estranhas”

em situações em que se encontram frente a textos escritos que buscam “decifrar”. O

referencial ora discutido também orienta o fazer docente no sentido de, antes

mesmo de as crianças aprenderem a ler convencionalmente, instigar/desafiá-las a

“ler”, ajudando-as a construírem idéias e procedimentos/estratégias leitoras.

Para desenvolverem um trabalho efetivo com a leitura, os alfabetizadores

necessitam de uma formação profissional direcionada para a natureza da atividade

de leitura, ou seja, compreendê-la como “interação entre o pensamento e a

linguagem [...] um processo complexo através do qual o leitor reconstrói, até certo

ponto, uma mensagem codificada por um escritor” (KLEIMAN, 2001, p. 29).

Nesse sentido, os professores precisam desenvolver estratégias que superem

a associação entre o código visual e o fonológico, assumindo uma prática

conseqüente a partir de atividades prévias à leitura, objetivando orientar os alunos à

ativação das estruturas de conhecimento relevantes, como: verificação de
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conhecimentos prévios, orientação na formulação de hipóteses de leitura e

perguntas orientadoras.

A perspectiva de que é preciso, na alfabetização, conduzir o processo com

vistas a, não apenas levar o aluno a compreender o funcionamento do sistema de

escrita, adquirindo o domínio da codificação e decodificação, mas, além disso, a

desenvolver habilidades de produzir e compreender textos escritos com objetivos e

gêneros (estruturas) diversos em situações contextualizadas e, portanto,

significativas, implica uma articulação indissociável entre alfabetização e letramento.

3.1.3 Alfabetização e letramento

Segundo Soares, embora a palavra letramento já fosse dicionarizada desde o

final do séc. XIX, somente nas duas últimas décadas é que o fenômeno torna-se

foco de atenção de estudos na área educacional e passa a ser enfatizado para

nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização. Segundo a autora,

o termo letramento ganha espaço entre os estudiosos em um contexto de grandes

transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, e sua

significação ampliou o sentido do que, tradicionalmente, se conhecia por

alfabetização (SOARES, 2003).

Nos países desenvolvidos, análise sobre o nível de letramento, comprovou a

deficiência da população, demonstrando que, mesmo estando alfabetizadas as

pessoas se mostravam limitadas em fazer uso da leitura e da escrita de forma

efetiva em seu cotidiano. Esse fato foi considerado como um problema grave, uma

vez que, nesses países, as práticas sociais de leitura e escrita assumem, cada vez

mais, um lugar de importância como uma necessidade para o convívio com os

avanços tecnológicos do mundo globalizado. É nessa perspectiva que a palavra

começa a ser utilizada e difundida.

Para Soares (2003), o letramento designa o processo de inserção ativa de

sujeitos em práticas sociais de leitura e de escrita, sendo, portanto, anterior e

posterior à alfabetização propriamente dita, enquanto aprendizagem do sistema de

escrita e de procedimentos de ler e escrever.

Para Batista et al. (2006) podemos entender letramento como
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[...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever,
bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em
práticas sociais; é o estado ou condição que adquire um grupo social
ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da língua
escrita e ter-se inserido num mundo organizado diferentemente: a
cultura escrita. Como são muito variados os usos sociais da escrita e
as competências a eles associadas (de ditar uma carta ou ler bilhete
simples a escrever um romance) é freqüente levar em consideração
níveis de letramento (dos mais elementares aos mais complexos).
(BATISTA, 2006, p. 11)

Desse modo, podemos falar que há tipos de letramento ou letramentos.

Quanto à relação entre alfabetização e letramento, Tfouni (1995) considera que

alfabetização e letramento são processos interligados; porém, diferenciam-se pela

sua natureza e abrangência, considerando o letramento como uma construção mais

ampla, na medida em que valoriza as práticas sociais da leitura e da escrita e coloca

em evidência o uso social da língua escrita como processo inconcluso, mais amplo

que a idéia de alfabetização como é reconhecida tradicionalmente. Para a autora,

“enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo, ou

grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição

de uma sociedade” (TFOUNI, 1995, p. 20).

A compreensão dos dois conceitos é abordada por Kleiman (2001) que

chama a atenção para as práticas escolares de ensino da língua escrita e a

dimensão social das várias manifestações escritas em cada comunidade.  Apoiada

nos estudos de Scribner e Cole, Kleiman define o letramento como um conjunto de

práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto

tecnologia, em contextos específicos.

Para Soares (1998), é preciso reconhecer as especificidades de ambos os

processos e alfabetizar numa perspectiva de letramento, ou seja, desde o início,

letrando.

O entendimento proporcionado por esse conjunto de conhecimentos se

contrapõe ao modo reducionista e equivocado como algumas idéias construtivistas

foram compreendidas e difundidas – de que a criança aprende espontaneamente,

sem intervenção do professor – e recupera as especificidades do processo de

alfabetização (SOARES, 2001), além de apontar para a exigência de intervenções

pedagógicas sistemáticas e intencionais, enfatizando-se a relevância dos fazeres

docentes na consecução de uma alfabetização bem sucedida para todos os alunos.
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Soares (2003) entende que houve, em decorrência desses equívocos, uma

perda da especificidade da alfabetização enquanto processo de ensino-

aprendizagem no que toca aos seus aspectos constitutivos e aos procedimentos

psicolingüísticos que sua aprendizagem implica, tais como a codificação e a

decodificação inerentes ao funcionamento do sistema alfabético de escrita, bem

como aos procedimentos didáticos que tais aprendizagens requerem. Para a autora,

é imprescindível que se recupere, no plano do fazer pedagógico, esses aspectos

técnicos sem, contudo, desarticulá-los de uma perspectiva de letramento, para que

se possa alcançar uma efetiva apropriação da língua escrita.

Numa perspectiva semelhante, Carvalho (1999) analisando os aspectos

organizadores de uma prática exitosa de alfabetização, conclui que estes são,

fundamentalmente:

- uma concepção de aprendizagem como processo de interação – mediada –

do aprendiz (como alguém capaz de aprender) com o conhecimento;

 - uma concepção de escrita não, apenas, como sistema de representação,

com seus elementos e regras, mas como linguagem que se materializa em textos,

cujas estruturas e funções sociais são aprendidos em situações de produção,

compreensão e reflexão;

- uma concepção de ensino como prática sistemática de ação-reflexão-ação,

o que inclui planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações didáticas

orientadas por uma definição clara de objetivos e conteúdos a serem ensinados-

aprendidos.

Esses aspectos são destacados por Antoni Zabala ao discutir aspectos que

considera centrais na prática pedagógica que, para o autor (1998, p. 15) “[...]

consiste em uma atuação profissional, baseada em um pensamento prático, mas

com capacidade reflexiva” cujos [...] “efeitos dependem da interação complexa de

todos os fatores que se inter-relacionam nas situações de ensino”. Em suas palavras

o rererido autor afirma que:

[...] a estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem
sua justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições
metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos meios e
condições físicas existentes. [...] A intervenção pedagógica tem um
antes e um depois que constituem as peças substanciais em toda
prática educacional. O planejamento e a avaliação dos processos
educacionais são uma parte inseparável da atuação docente, já que
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o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, nunca
pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as
intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados
(ZABALA, 1998, p 16-17).

No contexto da prática educativa, cujo objeto é o processo de ensino-

aprendizagem, as atividades podem ser consideradas, segundo Zabala (1998),

como unidades representativas das diversas variáveis envolvidas, que apresentam,

ao mesmo tempo, estabilidade e diferenciação. As atividades didáticas envolvem

“determinadas relações interativas, professor/alunos e alunos/alunos, uma

organização grupal, determinados conteúdos de aprendizagem, certos recursos

didáticos, uma distribuição do tempo e do espaço, um critério avaliador; tudo isto em

torno das determinadas intenções educacionais, mais ou menos explícitas” (p.17).

Esses aspectos constitutivos das atividades didáticas e definidores da prática

educativa como um todo são, ainda segundo o autor, orientados por concepções

acerca das finalidades/objetivos do ensino-aprendizagem e acerca de como se

produzem as aprendizagens, o que, numa perspectiva interacionista-construtivista,

envolve interações, mediações e singularidades, ou seja, as assimilações ou

internalizações se processam de modo e em ritmo diferente em cada indivíduo.

Desse princípio “[...] decorre um enfoque pedagógico que deve observar a atenção à

diversidade dos alunos como eixo estruturador” (ZABALA, 1998, p. 34).

O atendimento à diversidade enquanto respeito e sensibilidade às diferenças

pessoais implica que os fazeres docentes precisam “estabelecer níveis, desafios,

ajudas e avaliações apropriados às características pessoais de cada menino e

menina” (op. cit. p. 35), bem como um “criar um ambiente motivador, que gere o

autoconceito positivo dos meninos e meninas, a confiança em sua própria

competência para enfrentar os desafios que se apresentam na classe” (p. 101).

Ao pensarmos em fazeres docentes que possam propiciar aprendizagens é

imprescindível destacarmos as proposições feitas por Paulo Freire (1996) como

sendo constitutivas de uma prática pedagógica que vise a autonomia dos alunos. O

autor propõe 27 exigências/princípios à atividade de ensinar, dentre as quais

destacamos como fundamentais à orientação da ação docente: ensinar exige

pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, aceitação do novo, reflexão crítica

sobre a prática, respeito à autonomia do ser do educando, alegria e esperança,

curiosidade, segurança, competência profissional e generosidade,
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comprometimento, liberdade e autoridade, disponibilidade para o diálogo e querer

bem aos educandos.

As proposições teóricas que buscamos entrecruzar nessa parte do trabalho

apontam um conjunto de princípios que podem referenciar fazeres pedagógicos que

visem a uma alfabetização orientada por uma perspectiva de letramento e de

transformação dos alunos em usuários ativos da leitura e da escrita.

É com base nesse marco teórico que buscaremos refletir os dados da prática

observada, destacando fazeres percebidos que podem obstar ou propiciar

aprendizagens.
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4 PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ALFABETIZAÇÃO DE
CRIANÇAS: discutindo fazeres

Cio da terra, a propícia estação

de fecundar o chão.

(Milton Nascimento)
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4 PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS: discutindo

fazeres

O objetivo a que nos propomos no presente trabalho guiou nossa busca

teórica e a construção dos dados da prática que se converteu em nosso campo de

estudo. Reconhecemos que a prática pedagógica é sempre mais abrangente, mais

complexa e dinâmica do que pode abarcar qualquer investigação ou análise. Assim,

ancoradas no referencial que sistematizamos e refletindo sobre as constatações que

fomos fazendo à medida que avançava nossa imersão no campo através das

entrevistas, das observações e discussões sobre a prática da Professora Luciana

junto à sua turma em processo de alfabetização, passamos a identificar fazeres –

dentre os diversos que são desenvolvidos na sala, a cada dia – que se destacaram

como podendo obstar ou propiciar avanços nas aprendizagens dos alunos.

Diante dessas premissas e mediante a análise dos registros de nossos diários

de campo, foi possível definir, como categorias de análise, dois grandes grupos de

fazeres articulados com a alfabetização:

 Fazeres relativos ao planejamento;

 Fazeres relativos à interação professor-aluno.

Compreendemos, ancoradas nas concepções de Zabala (1998) que os

fazeres relativos ao planejamento da prática pedagógica alfabetizadora envolvem

aspectos definidores da prática – objetivos e conteúdos, atividades, distribuição do

tempo e do espaço, recursos didáticos e avaliação – que são determinantes para a

realização da intencionalidade educativa do professor e da finalidade de sua ação

alfabetizadora.

Do mesmo modo, fundamentadas no mesmo autor, bem como nas

proposições de Freire (1996) entendemos que os fazeres da relação/interação

professor-aluno dizem respeito às formas e conteúdos com que se desenvolvem as

relações de caráter emotivo/afetivo entre o professor e seus alunos e entre os

próprios alunos, bem como, o respeito à diversidade da turma. Como afirma Zabala

(1998):
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Para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente
adequados, constituídos por um marco de relações em que
predominem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a
sinceridade. A aprendizagem é potencializada quando convergem as
condições que estimulam o trabalho e o esforço. [...] Uma das tarefas
dos professores consistirá criar um ambiente motivador, que gere o
autoconceito positivo dos meninos e meninas, a confiança em sua
própria competência par enfrentar os desafios que se apresentam na
classe [...] (ZABALA, 1998, p. 100-101)

Segundo o autor, para criar esse ambiente, faz-se necessária a existência de

uma rede de comunicações, de diálogo, de possibilidade de participação, em que os

saberes/opiniões dos alunos são levados em conta, onde eles obtém a ajuda

necessária e há tolerância frente às diferenças, em que há cooperação e liberdade

com limites, respeito e responsabilidade (ZABALA, 1998).

Relacionamos também esses fazeres observados com as exigências

apontadas por Freire (1996) à atividade de ensinar relativas ao respeito à autonomia

do ser do educando, à liberdade e autoridade, a saber escutar e a querer bem aos

educandos. Para o autor, “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”

(p.59). Saber escutar o outro – o aluno – significa escutá-lo “em suas dúvidas, em

seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com

ele” (p. 119) respeitando sua leitura de mundo e instigando-o a expressar-se e a

questionar. Para isso, é “preciso descartar como falsa a separação radical entre

seriedade docente e afetividade” (p.141).

Para orientar e aprofundar a nossa reflexão em torno dessas temáticas e

mediante a análise sobre os dados das entrevistas e das observações/intervenções

que íamos tecendo no cotidiano da escola ao longo do período de construção dos

dados na busca de apreender fazeres da professora pesquisada articulados com a

alfabetização, realizamos uma sistematização subdividindo esta temática em

categorias e subcategorias, conforme quadro que segue:
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Quadro 02 - Tema, categorias e subcategorias pertinentes ao capítulo:
Prática Pedagógica na Alfabetização de crianças: discutindo fazeres

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

4.1 Fazeres relativos

ao planejamento

4.1.1 Fazeres relativos à distribuição do tempo-

espaço/rotina

4.1.2 Fazeres relativos às atividades/seqüências

didáticas e intervenções docentes

4.1.2 Fazeres relativos à definição e organização

dos conteúdos

4.1.4 Fazeres relativos aos materiais/recursos

didáticos

4.1.5 Fazeres relativos à avaliação

4. Fazeres da

prática pedagógica

na alfabetização

4.2 Fazeres relativos

à interação professor-

aluno

4.2.1 Fazeres para a atenção à diversidade

4.2.2 Fazeres relativos à afetividade

4.1 Fazeres relativos ao planejamento

O ato de planejar, pensar, delinear a ação educativa é, de acordo com Sacristán

(1998) “um apontamento, rascunho, croqui, esboço ou esquema que representa uma

idéia, um objeto, uma ação ou sucessão de ações, uma aspiração ou projeto que serve

como guia para ordenar a atividade de produzi-lo efetivamente” (SACRISTÁN, 1998,

p.197). Em outras palavras, o plano, planejamento, corresponderá para o professor

alfabetizador todas as ações, idéias, recursos que fazem parte da sua prática.

Segundo Zabala (1998) o planejamento é parte inseparável da ação docente,

pois diz respeito às previsões, expectativas, intencionalidades das ações que se

configuram nas questões: para que ensinar, para quem ensinar, o que ensinar, como

ensinar, como avaliar se o ensino resultou em aprendizagens. Para o autor, as

decisões a serem tomadas sobre esses aspectos que constituem a prática pedagógica

são informadas por concepções acerca da aprendizagem, acerca dos conteúdos a
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serem aprendidos pelos alunos e sobre os próprios alunos em suas singularidades e

diversidade.

Explicitando de outra forma, tais ações e idéias originadas no planejamento,

participado ou não pelos alunos, estão corporificadas nas atividades diárias, nos

conteúdos, na distribuição de tempo/espaço e rotina da turma, na organização dos

recursos/materiais didáticos e nos critérios elegidos para avaliação dos alunos.

A partir de nossas primeiras observações e entrevistas, bem como das

conversas nos encontros de reflexão e estudo, constatamos que o planejamento da

professora se realizava, como em toda a escola, a partir dos “conteúdos e

competências básicas nas disciplinas curriculares do Ensino Fundamental”

constantes no Projeto Político Pedagógico da escola onde se aponta que:

A seleção de conteúdos e suas respectivas competências devem
atender às necessidades básicas da aprendizagem nas séries iniciais
do Ensino Fundamental, cujo papel compreende o desenvolvimento
da formação crítica e contextual, orientada pela sistematização
metodológica dos PCNs.

Além das orientações citadas, a Professora Luciana informou haver ralizado

seus planejamentos em 2005, com base nas orientações pedagógicas recebidas nos

encontros com as orientadoras educacionais da escola. Estes, geralmente, seguiam

o mesmo padrão ao considerar as datas comemorativas como eixo desencadeador

dos conteúdos, das atividades e da interdisciplinaridade.

Vale ressaltar o empenho demonstrado pela professora em planejar suas

ações. Mas, o que verificamos é que seus planejamentos se orientavam muito mais

para a exploração de conteúdos curriculares previamente estabelecidos e em etapas

previstas antecipadamente, não considerando os sujeitos reais da sua turma – as

crianças com seus conhecimentos prévios, suas possibilidades e necessidades, bem

como seus diferentes ritmos de aprendizagem, o que é evidenciado por Zabala

(1998) como um dos aspectos fundamentais à condução da prática em suas fases

de planejamento, desenvolvimento e avaliação.

Esse modo de conduzir, pode ser interpretado como um fazer que cria

obstáculos à aprendizagem dos alunos na medida em que não considera, como

ponto de partida das ações, seus conhecimentos, suas idéias/hipóteses como
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propõem as teorizações de Piaget, Vygotsky e, mais especificamente, Ferreiro, a

respeito da alfabetização.

Para os primeiros autores, guardadas as diferenças entre suas perspectivas

epistemológicas, todo conhecimento novo tem, como ponto de partida,

conhecimentos prévios que lhe servem de base, considerando que toda assimilação

é transformação dos dados novos em função dos esquemas conceituais existentes,

assim como toda internalização é transformação das significações vividas na cultura

em significações próprias (individuais) tendo como base, além das condições

objetivas de interação e mediação, as estratégias/conceitos já elaborados. Então, a

apropriação de conhecimentos se realiza sempre como uma troca, uma interação

entre o sujeito e o meio sócio-cultural e suas intervenções.

Nesse processo de trocas, o meio social – a escola, o professor – tem papel

fundamental de, conhecendo/considerando os conhecimentos prévios dos alunos,

criar condições de desafio que despertem interesse e necessidade, impulsionem à

ação e gerem “conflitos cognitivos”, segundo Piaget (1980) e Zonas de

Desenvolvimento Proximal, segundo Vygotsky (1998) visto que se aprende um

conhecimento, experimentando-o, em situações de desafio e ajuda, repetidas vezes

e por diversos modos, atribuindo-lhe significado e mudando, nesse processo, os

significados que existiam antes (CARVALHO, 1999).

Com base nessas idéias, bem como em Oliveira-Formosinho (2000) acerca

da “formação de professores no contexto de realização de suas práticas”, fomos

compartilhando com a Professora Luciana essas nossas constatações e realizando

discussões acerca de sua prática de planejar, considerando que distanciava as

decisões/ações das necessidades dos alunos e, desse modo, não contribuía para

que pudessem avançar. Discutimos sobre a organização do tempo educacional, a

rotina diária, semanal, bimestral e a organização do ambiente educacional, que

envolve toda a dimensão escolar, inclusive a administrativa, buscando identificar

pontos que pudessem ser reestruturados.

Partindo dos elementos estruturantes do planejamento, teceremos a análise de

nossos dados, ou seja, entrecruzando aspectos colhidos nas entrevistas, nas

observações, nas intervenções e nas discussões com a professora nos encontros de

reflexão e com as concepções teóricas que nos orientam sistematizadas

anteriormente.
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4.1.1 Fazeres relativos à distribuição do tempo-espaço/ rotina

Por distribuição do tempo e do espaço Zabala (1998) novamente nos respalda

quando afirma que

Apesar de estas duas variáveis não serem as mais destacadas, têm
um influência crucial na determinação das diferentes formas de
intervenção pedagógica. As características físicas da escola, das
aulas, a distribuição dos alunos na classe e o uso flexível ou rígido
do horário são fatores que não apenas configuram e condicionam o
ensino, como ao mesmo tempo transmitem e veiculam sensações de
segurança e ordem, assim como manifestações marcadas por
determinados valores: estéticos, de saúde, de gênero, etc (ZABALA,
1998, p.130).

A rotina diária na turma se adequava à rotina de atividades semanais extra-

classe compartilhada com professores de Educação Física, Arte, Biblioteca e Vídeo,

como apresentam abaixo. Conforme observado, era esta a seqüência de atividades

que se desenvolvia diariamente (à exceção das quartas-feiras, quando a dinâmica

era interrompida por ser o dia em que a escola liberava os alunos em função do

planejamento das professoras):

Cópia da agenda do dia no quadro de giz

Oração diária

Atividade de sala (ou extra-classe)

Intervalo para o lanche

Atividade de sala

Atividade de casa

Observamos que não faltava flexibilidade dentro dessa rotina e que, mesmo

constando como um dos momentos fixos, a atividade de casa não era solicitada

todos os dias, nem havia, rigorosamente, a correção das atividades enviadas, o que

nos fez refletir acerca de sua intencionalidade, visto que, ao não serem retomadas

de modo sistemático, se configurava como algo não importante na dinâmica

pedagógica.

Ao analisarmos a dinâmica diária e semanal, propusemos a sistematização de

atividades de casa e organização de momentos para a sua correção. Dessa forma,

ROTINA DIÁRIA
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acreditamos que este tempo e espaço está concretizado e desenvolvido na dinâmica

da sala de aula, compreendida por nós como a rotina da turma. Madalena Freire

(1993) define que a rotina

Envolve tempo, espaço, atividade. Tempo-história, porque cada um
tem o direito, a obrigação, o dever de ter a sua história na mão.(...)
Tempo que envolve ritmo.(...) Ritmo significa pulsação pedagógica,
ritmo que significa abre-fecha, direciona-observa, entra-sai, acelera-
acalma.(...) o ritmo do grupo é constituído dos vários ritmos de todos.
O papel do educador é reger estas diferenças rítmicas para a peça
pedagógica. Rotina envolve constância e variação (FREIRE, 1993,
p.163)

De acordo com Oliveira (1992):

O estabelecimento de uma seqüência básica de atividades diárias, a
"rotina, “é útil para orientar a criança a perceber a relação espaço-
tempo, podendo aos poucos prever o funcionamento dos horários”...
Contudo, o acontecer de coisas novas, inesperadas, é fundamental
para a ampliação das experiências infantis.(...)planejar atividades
não se refere propriamente à previsão de uma seqüência de atos que
serão obrigatoriamente cumpridos, cabendo ao educador controlar
para que as crianças participem obediente da mesma." Segundo a
autora, esta forma de conduzir o trabalho "contraria a visão de
criança ativa, motivada, capaz de decidir, que busca agir com o
outro, a interagir com ele .... (OLIVEIRA, 1992, p.76).

Também discutimos sobre a oportunidade e importância das crianças terem

contato diário com a leitura como uma prática prazerosa, valorizando essa atividade

instituindo, para ela, um momento na rotina. Desse modo, compartilhamos com a

Professora Luciana, a otimização do tempo considerando, inclusive, a dinâmica de

agitação natural inerente à idade no momento de retorno do horário de lanche para a

hora da história. Esse aspecto diz respeito também aos fazeres relativos à

diversidade dos alunos, considerando que alguns são mais agitados, outros menos e

que a organização do tempo e das atividades precisa considerar isso.

Com relação à organização do espaço físico, observamos que a sala estava

permanentemente organizada com as cadeiras duas filas de carteiras dispostas em

semi-círculo e muito juntas umas das outras, de modo a, constatamos depois, não

propiciar a mobilidade das crianças. Essa imobilidade da organização do espaço

refletia, como propõe Zabala (1998) também, ausência de diversidade de modos de

organização das atividades didáticas que propiciassem outras formas de organizar

as crianças – em duplas, em grupos, em outras atividades que não apenas sentadas
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nas mesas, o que empobrece as possibilidades de trocas entre crianças e o

conhecimento.

Esses aspectos foram igualmente retomados junto à Professora Luciana na

perspectiva de contribuir para uma reflexão, de sua parte, sobre a rotina diária e

semanal e a importância de inserir outros modos de organizar o tempo e o espaço

da turma em sala. Para Freire (1993) a rotina diária construída junto às crisanças,

concebida como instrumento de leitura e escrita, torna-se estruturante e transmite

segurança por se constituir como referência na organização do tempo escolar e

como comunicação, uma vez que inclui as crianças como sujeitos ativos.

4.1.2 Fazeres relativos às atividades/seqüências didáticas e à intervenção

docente

Tomamos a compreensão de atividades e/ou seqüência didáticas numa prática

pedagógica voltada à alfabetização como situações concretas e objetivadas para a

construção do conhecimento. Na prática, as atividades são “um trabalho conjunto de

ensino e aprendizagem, envolvendo professor e aluno em uma mesma tarefa”

(CAGLIARI, 1998, p.164).

Zabala (1998) corrobora com essa compreensão ao afirmar que as atividades

se estabelecem como uma das “unidades mais elementares que constituem os

processos de ensino/aprendizagem e que ao mesmo tempo possuem, em seu

conjunto, todas as variáveis que incidem nestes processos” (ZABALA, 1998, p.17).

Continuando, em nossas reflexões teóricas acerca da atividade como unidade básica

sistematizadora do processo de ensino/aprendizagem, retomamos as reflexões de

Weisz (2000) ao explicitar razões pelas quais as atividades alfabetizadoras são

consideradas boas situações de aprendizagens que, segundo a autora são aquelas e,

que os alunos “põem em jogo” tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo e/ou

seqüência didática da qual resultou naquela determinada atividade, o que garante a

eles construírem decisões para as resoluções de seus próprios conflitos.

Observamos que as atividades desenvolvidas em sala sempre se repetiam,

tanto em seu objetivo e conteúdo, quanto em sua estratégia de apresentação;

embora se reportassem ao tema que estava sendo trabalhado em sala, o que para nós



Alfabetizar crianças na Escola Pública: fazeres docentes em discussão 74

ficava claro é que as escritas e  leituras se restringiam a “leituras e escritas de escola” ,

não contendo desafios significativos ao avanço dos alunos frente ao conhecimento (o

funcionamento do sistema de escrita e as habilidades textuais), como propõem

Vygotsky (1998) e Piaget (1980), no sentido de criar “conflitos cognitivos” referidos por

Ferreiro e Teberosky (1985) como propulsores de avanços.

Distanciando-se dessas premissas, invariavelmente, eram tarefas escritas no

quadro de giz a serem copiadas e respondidas pelas crianças. A fonte de seus

objetivos e conteúdos, por sua vez, eram livros didáticos tomados como modelos, o

que acontecia com o próprio livro da turma, pouco utilizado como “livro”, o que será

retomado mais adiante quando tratarmos dos materiais/recursos didáticos. Desse

modo, não se constituiam como uma leitura e uma escrita construída pelas crianças, a

partir de suas experiências e, sobretudo, de suas necessidades.

Esse fazer se configurou, para nós, como um provável obstáculo à

aprendizagem dos alunos, tanto com relação à apropriação do sistema de escrita,

como em relação ao desenvolvimento de habilidades textuais, para o que é requerido,

conforme as concepções que sistematizamos que a criança experimente escrever e

ler, mesmo quando ainda não é capaz de fazê-lo convencionalmente, o que envolve,

tanto uma concepção de aprendiz como sujeito ativo que tem idéias que precisam ser

consideradas, exploradas, instigadas e desafiadas, como também a escrita como

linguagem, como texto significativo e não apenas tarefa escolar.

Além desses aspectos relativos às atividades, observamos uma ausência de

intencionalidade de intervenção da professora durante a realização das tarefas pelas

crianças. Após escrever as tarefas no quadro e explicar seus enunciados (lendo-os)

para a turma, ela se mantinha à distância, cuidando para “manter a ordem, a

disciplina”, aspectos considerados por ela como importantes para a realização da

atividade.

Embora concordemos que uma certa “ordem” faz-se necessária ao andamento

do trabalho pedagógico, esta não pode se traduzir em silêncio, não participação,

imobilidade permanentes. E que, nesses momentos de realização da atividade pelas

crianças, a intervenção da professora, de diferentes modos, potencializa, segundo

Zabala (1998) o valor da atividade como situação de aprendizagem. Para o autor

(1998, p. 35) “segundo as características de cada um dos meninos e meninas,

estabelecemos um tipo de atividade que constitui um desafio alcançável, mas um

verdadeiro desafio e, depois, lhes oferecemos a ajuda necessária para superá-lo”.
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Essas ajudas, bem como uma explicitação e ajustes dos desafios às singularidades de

cada criança, faz-se mediante as intervenções docentes nas atividades. O fazer da

Professora Luciana, ao se distanciar dessas concepções, deixava de criar condições

de avanços para as crianças.

A esse respeito, Ferreiro (1995) ao destacar implicações das concepções da

psicogênese para os fazeres didáticos, afirma que esses conhecimentos apontam que

Certas vezes, os professores fornecerão a informação de maneira
direta, noutras indiretamente. Certas vezes, os professores
incentivarão os conflitos; noutras, deixarão as crianças tentar evitar
situações de conflito; outras vezes, sugerirão soluções alternativas;
mas, em todas as vezes, os professores fornecerão múltiplas
oportunidades de aprendizado (FERREIRO,1995, p. 34)

Mediante essas reflexões, discutimos com a Professora acerca da

necessidade e importância de seu acompanhamento às crianças uma a uma, ou nos

diferentes agrupamentos, salientando a importância de organizar atividades não

apenas individuais, bem como sobre a forma de intervir em cada ação. Nessas

discussões, buscamos conduzir a reflexão na perspectiva de que não é com o

investimento exclusivo na memorização das letras (embora seja indispensável à

apropriação do sistema de escrita) ou na codificação e decodificação das palavras

de modo descontextualizado e em atividades não seqüenciadas, realizadas de forma

desarticulada, e na manutenção de silêncio na sala, que se conquistam em avanços

nas aprendizagens, ou melhor, em uma alfabetização em seu sentido amplo, que

revelará à criança a percepção do letramento.

Fundamentadas nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1985); Smolka

(2000); Abaurre (2001) e Soares (1999) construímos algumas atividades que

poderiam ser sistematizadas durante os dois semestres, de modo a contribuir para a

construção de fazeres que propiciassem, de maneira mais efetiva, aprendizagens

dos alunos relativas à língua escrita. O quadro que segue sintetiza as elaborações

que a professora fez, a partir de nossas intervenções e ajudas com relação às

possibilidades de atividades:
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Quadro 03 - Situações didáticas propiciadoras do aprendizado da leitura e escrita

 Escritas a partir de temas comuns e de interesse das crianças;

 Escritas no contexto de significação: como por exemplo: títulos de histórias

lidas pela professora, nomes de personagens, reconhecimento e elaboração

por escrito de textos coletivos envolvendo os temas estudados etc.;

 Redação de bilhetes, carta, avisos, convites etc;

 Escrita de músicas conhecidas e que sabem de memória, poesias, lendas,

parlendas, trava-línguas, advinhas etc;

 Escrita de listas de palavras significativas: nomes dos colegas, familiares, dias

da semana, meses do ano, brinquedos, brincadeiras etc;

 Situações que envolvam a elaboração da escrita, realizada em duplas e/ou em

pequenos grupos.

Os nossos momentos de discussão e estudos se constituíram em desafios

para a prática alfabetizadora da professora, tendo em vista que a mesma passou a

pensar sobre e como realizar atividades diversificadas, tais como: cruzadinhas,

caça-palavras, leitura de textos informativos, de poesias, músicas e jogos que ainda

não faziam parte de seus fazeres diários. Observamos que a mesma passou a

inserir, ainda que não de modo sistemático e autônomo, esses novos elementos em

sua prática na intenção de ampliar o contato das crianças com os mais variados

gêneros textuais, orientando-se por uma perspectiva de letramento.

Consideramos, a esse respeito, que nossa intervenção possibilitou criar, junto

à professora e seus conhecimentos/procedimentos, “Zonas de Desenvolvimento

Próximal” definidas por Vygotsky (1998) como espaços entre o que o autor define

como Desenvolvimento Real, relativo às funções já apropriadas/consolidadas pelo

aprendiz reveladas por meio de ações que ele é capaz de realizar autonomamente,

e o Desenvolvimento Proximal, representado por funções ainda não alcançadas por

completo, mas em vias de elaboração e possíveis de serem realizadas com ajuda de

outro(s) mais experientes.

O autor adverte que a apropriação não se faz de imediato. Requer reiteradas

experiências e leva tempo. O que é corroborado por Piaget (1973) quando propõe

que a interiorização de conhecimentos não é processo imediato, nem linear; implica

experiências com o objeto e se faz por idas e vindas, como “aproximação” ao objeto
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de conhecimento. E é permeada por “conflitos”, avanços e recuos, bem como por

resistências. É o que se pode observar na fala da professora:

Isso tudo eu já sei, eu sei que muitos autores já escreveram sobre a
aprendizagem da leitura e da escrita, agora eu quero ver é dar certo
numa sala dessas, numa sala de menino de tudo que é idade, cheios
de problemas. Eu tô igual aquela história do menino que não sabia
fazer o sinal da cruz e dizia: eu sei que é para fazer as cruzes, eu só
não sei espalhar na cara. Tudo que eu leio com você, eu entendo e
acho que é certo, eu só não sei é fazer como acontecer com esses
meninos que não tão nem aí para aprender.. Você viu aquele menino
do canto que ficou lá atrás? Aquele menino vem para a escola uma
vez por mês, você acha que tem teoria que ajude? Eu queria
trabalhar assim ó (mostrando um mural da sala) como a professora
da tarde que enche o quadro de sílabas e por certo dá certo, porque
ela faz isso todo dia [...] quando eu chego de manhã, está no
quadro...

Esse desencontro entre o discurso e a prática da professora é corrente entre

seus pares e objeto de estudos e teorizações. Albuquerque (2006, p. 17) afirma,

fundada nas idéias de Chartier (1998) que

[...] os professores, na organização de suas práticas pedagógicas,
privilegiam principalmente as informações que são diretamente
utilizadas, o “como fazer” melhor que o “porque” fazer [...]. Os
discursos aos quais têm acesso são transformados, nessa
perspectiva, em discursos para sua prática, até serem incorporados
a ela. [...]
“é preciso considerar a distância existente ente o que os sujeitos
fazem e o que eles dizem e ainda sobre o que dizem que fazem”.

Descrevemos a seguir, um episódio em que testemunhamos uma intervenção

pedagógica voltada à participação das crianças, enfocando elaborações conceituais

sobre a escrita e o letramento.

Inicialmente, a professora propôs uma sessão de cinema na própria escola,

sobre a qual, em seguida, foi realizada uma discussão oral sobre o filme que todos

assistiram e que puderam falar, com euforia, do seu enredo.

Em seguida, foi proposto o desafio de escrever aspectos do filme, a iniciar

pelo título, pois era em inglês: Buzz Ligthyear, uma aventura do “Toy Story”,

contando sobre um garoto chamado Andy, que tem um astronauta de brinquedo. Na

trama do filme outros personagens (o Wood e o Cawboy) contracenam com os

brinquedos que na ausência do garoto ganham vida.
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Após várias tentativas de escrita do título do filme a partir da intervenção da

professora obtivemos diferentes formas (PULADI, BULATI, BUSLADI, BUSLATI...), e

após várias reelaborações a partir das hipóteses das crianças obtivemos: “Buslatir

no comando estrelar”.

Percebemos que, enquanto as elaborações iam se estruturando, as idéias de

como se escrevia, das semelhanças e diferenças com o que conheciam iam sendo

ressaltadas até a construção final. Mesmo assim, algumas crianças não

participavam, e neste momento copiavam o que ia sendo escrito no quadro sem

demonstrar curiosidade ou compreensão do “porquê” a professora apagar e

escrever seguidas vezes, e do “porquê” ler repetidamente o nome do filme;  assim

sendo, copiavam todas as tentativas, sem questionar. Outras crianças registravam

em seu caderno a listagem das palavras surgidas no grupo, embora sem dar a

estética convencional, o que presumimos ser resultado de orientações anteriores

feitas pela professora.

Mas, observamos que, aos poucos, a Professora foi ajudando-os,

observando, sugerindo. Nesse dia, presenciamos um momento de completo

envolvimento do grupo com o trabalho.

Consideramos que o aspecto mais positivo desse momento foi a produção

escrita compartilhada, rica em significado para todas elas, o que se repetiu em outra

atividade em que a Professora, ao perguntar o que fizeram no final de semana,

sugeriu que desenhassem e escrevessem, assim pudemos, juntas, fazer

intervenções e constatações mais sistemáticas quanto ao nível de representação da

escrita das crianças.

Assim, no curso da investigação, fomos registrando avanços significativos no

desenvolvimento das atividades encaminhadas pela professora, ressaltando que já

nos últimos meses da investigação, ela atribuía importância ao planejamento flexível

e participativo às atividades em grupos, das quais as crianças se envolviam na

execução dessas tarefas de forma espontânea e colaborativa.

Vale ressaltar que registramos reações que oscilavam entre planejar e

desenvolver atividades mais significativas, diversificadas e contextualizadas,

auxiliando as crianças durante as tarefas e momentos em que retornava às

atividades com cópias de textos no quadro de giz, quando solicitava respostas

padronizadas, sem se implicar na falta de envolvimento da quase totalidade das
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crianças da turma na atividade, mesmo aquelas que já dominavam a leitura e a

escrita.

Quanto a essas oscilações, consideramos serem pertinentes a todo processo

de apropriação do novo. Como já referimos, as idéias piagetianas e vygotskyanas

ressaltam o caráter não imediato das aprendizagens, salientando seu caráter

gradativo e pontuado por avanços e recuos no percurso da consolidação das

apropriações.

4.1.3 Fazeres relativos á definição dos conteúdos

Um outro aspecto concernente ao fazer da prática pedagógica, e que “salta

aos olhos” no planejamento da ação alfabetizadora é a organização/seleção dos

conteúdos. Ressaltamos que tratar desta temática não é fácil, e portanto,

concordamos com Sacristán (1998, p.149) que “o problema de definir o que é

conteúdo do ensino e como chegar a decidi-lo é um dos pensamentos mais

conflituosos da história do pensamento educativo”. Contudo, Zabala (1998) propõe

que a palavra conteúdo é utilizada para “expressar aquilo que se deve aprender”

(1998, p.30). Não exclusivamente como matéria, disciplina, mas sim, a tudo que

envolve a aprendizagem seja de forma conceitual, procedimental ou atitudinal.

Temos plena clareza que organizar os conteúdos a serem trabalhados não é

uma tarefa fácil, mas que requer do professor antes de tudo algumas ações básicas,

tais como definir previamente o quê e como alfabetizar. Curto; Morillo e Teixidó

(2000, p.108) contribuem conosco acerca do planejamento e seleção de conteúdos

quando afirma que “a linguagem escrita é um instrumento cultural que aparece em

todas as áreas e âmbitos do conhecimento. De modo que podemos trabalhar a

linguagem escrita em qualquer atividade escolar”.

Zabala (1998) acrescenta as nossas proposições que existem diferentes

formas de organizar os conteúdos, sejam estes por categorias disciplinares, ou de

uma outra forma que o autor denomina de métodos globalizados. Propondo ainda

que

A diferença básica entre os modelos organizativos disciplinares e os
métodos globalizados está em que nestes últimos as disciplinas
como tais nunca são a finalidade básica do ensino, senão que têm a
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função de proporcionar os meios ou instrumentos que devem
favorecer a realização dos objetivos educacionais. Nestas
propostas, o valor dos diferentes conteúdos disciplinares está
condicionado sempre pelos objetivos que se pretendem. O alvo e o
referencial organizador fundamental é o aluno e suas necessidades
educativas (ZABALA, 1998, p.142).

Desse modo, no âmbito desta discussão acerca da organização/seleção dos

conteúdos imprescindíveis a serem trabalhados na alfabetização dos alunos, que

passamos a conhecer as preocupações de Luciana, da qual esclarece:

Eu me preocupo sabe com o quê? Com os conteúdos e com aqueles
alunos que não falam, não se interessam, não participam e não
aprendem... Acho que não podia se aceitar uma turma assim, com
níveis tão diferentes... João, Cley, Rômulo, Aline e tem outros, todos
começaram com 5/6 anos. A turma que tem menino até com nove
anos, aí você vê, os conteúdos podem ser os mesmos? Uns
aprendem outros não.

A fala da professora indica que há, no discurso, compreensão da necessidade

de conteúdos em níveis diferenciados para crianças em diferentes níveis de

apropriação dos conhecimentos em foco. Mas, na prática, observamos que os

conteúdos definidos em seu plano, embora buscassem seguir as proposições

didáticas dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental

(BRASIL, 1998) o fazia sem considerar sua turma concreta, com suas diferenças. Ao

não adequar os conteúdos à diversidade de possibilidades de seus alunos,

concorria, com esse fazer, para a não criação de situações pertinentes, tanto aos

que já estavam mais avançados, quanto ao que ainda não haviam alcançado níveis

mais elaborados, revelando preocupar-se mais com a quantidade e seqüência de

conteúdos previamente definida.

Com relação a esse aspecto, observamos que, no movimento reflexivo

desencadeado em nossas discussões e participações nos momentos de

observação, a professora mostrou-se aberta à colaboração para planejar conteúdos,

considerando os níveis de aprendizagem das crianças.

Algumas atividades foram realizadas, outras foram interrompidas durante o

processo; procuramos ressignificar com a professora, sua preocupação acerca dos

conteúdos que ficam pendentes com o encaminhamento de um projeto, e

concluímos que a pesquisa poderia favorecer à retomada de alguns e que outros
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poderiam ser explorados independentemente do tema, na tentativa de deixar claro

que não é o tema de pesquisa que deverá adentrar as áreas do conhecimento para

garantir os conteúdos programáticos, mas as áreas do conhecimento que se

articulam para fazer compreender melhor o tema pesquisado e que nem sempre se

faz necessário que se abordem todas as áreas.

No entanto seria preciso reservar um horário fixo para planejar e avaliar o que

foi possível realizar na pesquisa e o que é necessário para o ensino e a

aprendizagem no ano letivo; assim sendo, era preciso registrar e retomar alguns

registros.

Estas reflexões conduziram a uma melhor estruturação e sistematização nos

fazeres de Luciana a partir de temas de pesquisa, os quais foram problematizados

junto às crianças e articularam conteúdos significativos, leituras, desenhos e escritas

em diferentes níveis de representação do pensamento. A prática da escrita do que

as crianças foram elaborando, consideramos como procedimento científico

essencial, pela a documentação das construções de conhecimentos realizados no

compartilhar das descobertas conquistadas em cada etapa.

No decorrer do ano, Luciana planejou os fazeres relativos aos conteúdos com

base em diferentes temas de pesquisa; dentre os temas desenvolvidos, se

destacaram: insetos, brinquedos e brincadeiras e a Terra e os Planetas; tais fazeres

evidenciaram intervenções que propiciaram aprendizagens quanto à alfabetização

na perspectiva do letramento, e realização em sua ação enquanto professora; como

enfatiza no depoimento a seguir:

Trabalhar com projeto foi muito bacana, eu me senti melhor, todos
avançaram na escrita, nos desenhos, mesmo aqueles que a gente
não está perto quando eles estão escrevendo, dá prá entender
depois na hora da correção, porque a gente relaciona o que está
escrito ao que foi discutido, ao que eles já falaram sobre o que estão
aprendendo.

Para ilustrar as diferentes idéias e níveis de representações gráficas que as

crianças construíram e que consideramos resultados de fazeres propiciadores de

aprendizagens, destacamos a seguir, duas atividades relacionadas a uma das

pesquisas realizadas Pesquisa sobre a Terra e os Planetas:
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Atividade: o que a criança gostaria de aprender em que ela expressa suas
experiências e conhecimentos anteriores.

“Eu gostaria que as pessoas não fossem ruins e também não matassem os animais e
não existissem ladrões para não roubar e não matar porque as pessoas sofrem”.

Atividade realizada ao final da pesquisa sobre planetas.
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Kleiman (2001) defende que ao planejar seus fazeres, os professores devem

partir de uma investigação sobre os saberes que as crianças já dominam e são

capazes de usá-los, para poder ajudá-las a construir novas práticas sociais que se

baseiem na leitura e na produção de textos que precisam desenvolver. Para esta

autora, um projeto que contempla o letramento, traz um conjunto de atividades que

se originam de um interesse real na vida dos alunos, leituras e escritas que de fato

circulam na sociedade e que serão lidas por alunos e professores, cada um segundo

a sua capacidade, no entanto se este ensino tiver seus objetivos somente para ler e

escrever, os fazeres dos professores irão contribuir exclusivamente para perpetuar

as desigualdades entre os escolarizados e aqueles que foram excluídos do processo

durante a infância.

4.1.4 Fazeres relativos aos materiais/recursos didáticos

A elaboração ou utilização de materiais/recursos didáticos é um fazer que

vem sendo, cada vez mais, enfatizado em discussões e proposições para uma

prática pedagógica que vise ao envolvimento e ação das crianças nas situações de

aprendizagem com o sistema de escrita e com as práticas textuais (BRASIL, 2001;

BATISTA et. al., 2006). Mas é preciso ter em mente que os materiais não são meros

enfeites para serem apenas manipulados pelas crianças como atrativos para as

tarefas.

Como salienta Landsmann (1995) retomando as idéias piagetianas, quando

falamos em atividade, em experiência com materiais concretos, isso implica não

apenas manipulação, mas, essencialmente, atividade mental movida por uma

finalidade, uma questão que tem, segundo Weisz (2000) relação com a função social

que o objeto de conhecimento em jogo no material, no caso a escrita, tem na cultura

mesma.

Novamente trazemos as contribuições de Zabala (1998) quando este

conceitua que

os materiais curriculares ou materiais de desenvolvimento curricular
são todos aqueles instrumentos que proporcionam ao educador e
critérios para tomar decisões, tanto no planejamento como na sua
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intervenção direta no processo de ensino/aprendizagem e em sua
avaliação (ZABALA, 1998, p.169).

No tocante à prática alfabetizadora, Teberosky & Colomer (2003) sinalizam

que na perspectiva sócio-construtivista, a criança se apropria/constrói esse

conhecimento comprovando ou refutando suas hipóteses acerca da língua escrita.

Inserido nessa reflexão, está o que denominamos de “ambiente alfabetizador”, ou

seja, um ambiente material e social, segundo proposições das autoras, com as quais

define que o ambiente “não é importante por si só, mas para e pelo sujeito. Os

materiais do ambiente podem consistir em já elaborados comercialmente, ou em

objetos produzidos pelas próprias crianças”. (2003, p.104).

Na intenção de cumprir com os planejamentos diários que se caracterizavam

pela listagem das ações que seguiria a cada dia, os recursos eram sempre

providenciados pela professora, as crianças não se percebiam e nem eram

percebidas como capazes de contribuir nem com materiais e nem com as suas

idéias, portanto, ficavam à margem desta etapa do processo ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, o próprio livro didático, material que todos dispunham, era

pouco explorado ou explorado de modo superficial e restrito. Em nossas discussões,

refletimos junto à professora acerca da possibilidade de ter o livro didático como

material de apoio às atividades, como forma de desenvolver nas crianças atitudes

procedimentais frente a práticas de leitura e a suportes de textos (o livro) como por

exemplo: situar-se quanto ao conteúdo e a área de trabalho dos dias da semana;

manusear o próprio livro com propriedade e autonomia localizando a página

desejada por eles ou solicitada pela professora e a realização de atividades

ilustradas de acordo com o planejamento da professora.

Observamos ainda a escassez de materiais diversificados no contexto da sala

e durante as atividades. Desse modo, nossas reflexões e intervenções junto à

professora discorreram quanto ao ambiente físico, sobre a importância da variedade

de materiais de valor educacional, que poderiam ser expostas diariamente em

espaços acessíveis ao manuseio das crianças.

A introdução de materiais como: livros didáticos e de leitura, gibis, revistas e

jornais para compor o canto da leitura na sala, jogos pedagógicos que estimulassem

prazer e desafios cognitivos e um canto com atividades alternativas como folhas e

lápis de variados tipos, para estimular a expressão livre das crianças nos intervalos
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entre as atividades dirigidas, especialmente para atender as necessidades das

crianças que concluem as atividades em tempo menor que o previsto.

4.1.5 Fazeres relativos à avaliação na alfabetização

Tratar do fazer concernente à avaliação, implica, antes de qualquer coisa,

tratar/refletir sobre a compreensão que temos acerca da avaliação, ou melhor, o que

é, pra quê, quem e como avaliar? Avaliar significa, para nós, um olhar crítico acerca

dos processos e interações que envolvem o ato educativo.

Para Sacristán (1998), esse é um processo complexo, que envolve duas

perspectivas que se inter-relacionam: a função didática e o aspecto crítico. A função

didática da avaliação refere-se a proposições e técnicas diversas, conseqüências

das necessidades sociais e institucionais. Para a didática atual, avaliar vai mais além

do que meramente comprovar o rendimento da aprendizagem do aluno (ainda que

esse aspecto seja importante); caracteriza-se como uma fase do ciclo de ensino, na

dinâmica do planejamento, desenvolvimento e análise dos fazeres. A avaliação,

portanto, apresenta-se como um instrumento para analisar o planejamento e a

prática didática.

O aspecto crítico refere-se à necessidade da avaliação articulada

sensivelmente a uma série de fenômenos que envolvem professores e alunos, no

contexto escolar e na amplitude familiar e social imediata à escola. A avaliação deve

estar também relacionada às condições da escola, materiais e à avaliação do

professor. Nesse sentido, supõe, necessariamente, questionar todos os aspectos

fundamentais da pedagogia como: a formação do professor, os planejamentos, a

qualidade das intervenções, a metodologia aplicada, a postura do professor e, sem

dúvidas, a aprendizagem do aluno.

Nessa perspectiva, conduzir essas reflexões ao “terreno” da alfabetização é

nos emaranhar ainda mais em um “mar de complexidade”, por ser este um processo

que requer do professor um olhar cauteloso, cuidadoso para que possa de fato

considerar em seus alunos os limites e as possibilidades, os avanços e os recuos

tão presentes no momento.

Oliveira (2006) em seu trabalho sobre as dificuldades docentes na avaliação

de alunos em processo de alfabetização, nos coloca que “se a alfabetização, por si

só, já é complexa, avaliar na alfabetização – se complexifica muito mais. No entanto,

a alfabetização, como toda e qualquer prática educativa, inexiste sem avaliação”.
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(2006, p.73). E foi na certeza dessas “inexistências”, ou seja, de que não se concebe

uma ação educativa intencional sem uma ação igualmente avaliativa que buscamos

compartilhar/conhecer juntamente com a professora pesquisada, um pouco sobre a

prática avaliativa no seu fazer alfabetizador.

Nesses percursos, em muitos momentos discutimos sobre a prática da

avaliação do desenvolvimento das aprendizagens das crianças, através da

sistematização de registros que dessem suporte à análise das aprendizagens e mais

uma vez o fator “tempo” foi pontuado como grande desafio. No relato abaixo,

Luciana pontua com desânimo.

É importante registrar o que a gente avalia; só que para isso a gente
vai ter que trabalhar em casa, porque na escola não dá tempo nem a
fazer o que você planejou, quanto mais registros diários, não dá
tempo e a gente tem que reconhecer que é essa a realidade.

Ficou evidente na fala que a atividade de registros avaliativos não seria

possível – na visão da professora – e que não faz parte da sua dinâmica

pedagógica, e nem da cultura desta escola, o que é preciso considerar quanto à

prática de cada professor. Em entrevista, Luciana explicitou que, no início do ano,

todos os professores recebem um diário de classe com espaço para uma avaliação

inicial, que se caracteriza como o diagnóstico das aprendizagens, ou seja, como

receberam os alunos em relação ao projeto pedagógico para aquela turma, espaço

para a avaliação do desenvolvimento do aluno no decorrer do ano e um outro

espaço para a avaliação final caracterizando a avaliação do processo.

Como o diário de classe de Luciana estava completamente em branco,

inferimos que todos os registros sejam realizados ao final do ano, muito mais para

complementar os espaços do diário de classe que para uma avaliação processual do

desenvolvimento das crianças. Nesse mesmo depoimento, a professora declarou:

A escola não dá condições para os professores fazerem estas
avaliações, as salas são com 35/36 alunos, eu mesma não tenho
condições de fazer avaliação com todos estes alunos, para saber
como eles estão na escrita, o que já sabem [...] isso tem que ser um
trabalho individualizado. Eu até que gostaria de fazer, também não
tenho tanta segurança assim não, eu sei que tem uns que não
sabem nem das letras [...] se você puder me ajudar... E tem mais, a
gente escreve só pela exigência, mas ninguém lê o que foi escrito, o
que a gente escreve não serve para nada, se servisse para alguma
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coisa, as turmas não eram formadas do jeito da que eu recebi esse
ano [...] eu escrevi no final do ano passado sobre a idade, o
comportamento, os níveis de aprendizagem e nada adiantou.
Ninguém perde tempo lendo o que à gente escreve, mas se a gente
não escrever, aparece todo mundo pra cobrar...

A partir desse relato podemos interpretar que a professora atribui a não

realização de uma avaliação criteriosa sobre as aprendizagens das crianças, a

desvalorização dessa prática que percebe com um trabalho tão sério; a falta de

sistematização do apoio pela escola, revelando também a fragmentação em seus

saberes quanto à complexidade da alfabetização, por isso complementa: “não tenho

tanta segurança assim”.

O discurso de Luciana nos remete novamente ao trabalho de Oliveira (2006),

quando a autora aponta que na ação avaliadora pertinente ao processo de

alfabetização, faz-se necessário, antes de tudo, definir critérios coerentes com o

conceito de alfabetização/alfabetizado. Assim, consideramos pertinente questionar a

professora como ela acredita que se alfabetiza crianças. Vejamos em sua fala:

É dar condições à criança de aprender a leitura e a escrita de forma
que ela possa escrever o que pensa e ler entendendo o que leu, é
ajudar a criança a escrever sobre qualquer assunto que for solicitado
na escola, as atividades, um bilhete para casa, uma cartinha [...] eu
recebi, recebi uma cartinha que fiquei emocionada, foi de Edna, ela
adora escrever cartinhas, é isso eu acho que é alfabetizar, é isso.

Essa visão proposta pela professora, ao nosso entendimento, corresponde a

uma visão mais ampla, considerando condições do letramento. E sobre quando

indagamos quando considera que uma criança está alfabetizada, manteve a

resposta semelhante, inclusive com as mesmas palavras:

É isso, eu acho que é assim, a criança não precisa saber escrever
tudo, mas escrever o que pensa, mesmo que erre na ortografia, que
escreva com dificuldade no plural essas coisas, mas que não tenha
medo de escrever, como eu falei, Edna é assim desde o ano
passado, ela, é claro, aprendeu muito mais esse ano, mas no ano
passado ela já escrevia bilhetes pra mim, eu tenho uma cartinha que
ela me escreveu no final do ano, só vendo, dá pra entender bem
direitinho [...].
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Outro aspecto que Oliveira (2006) também nos chama atenção é a

importância em considerar e reconhecer o erro construtivo produzido pela criança no

processo de alfabetização. Ferreiro e Teberosky (1985b) conceituam os “erros

construtivos, isto é, respostas que se separam das respostas corretas, mas que,

longe de impedir alcançar estas últimas, pareceriam permitir os acertos posteriores”.

(1985b, p.23). Nessa assertiva, Weisz (2000) contribui conosco quando retrata o

impacto e importância desse conhecimento na auto-estima e avaliação da criança ao

afirmar:

A discussão do erro assumiu um papel importante nos últimos
tempos por motivos diferentes e até opostos. Primeiro, foi importante
perceber o mal que fazíamos aos nossos alunos quando
desconsiderávamos seus conhecimentos com o famoso “tá errado”
da caneta vermelha. A idéia do erro construtivo abriu um mundo
desconhecido que fascinou a muitos de nós, educadores (WEISZ,
2000, p.85).

Em síntese, o fato da resposta da criança não corresponder à norma pré-

estabelecida, não significa que ela nada sabe. Esta resposta precisa ser analisada

conforme a fase evolutiva de elaborações de hipóteses no percurso de construção

da escrita.

4.2 Fazeres relativos à interação professor-aluno

Nessa categoria, nos propomos a repensar a relação entre professor e aluno,

bem como as variáveis que consideramos importantes de serem contempladas nos

fazeres constituintes dessa relação compreendida por nós como:

Todo um conjunto de interações baseadas ma atividade conjunta dos
alunos e dos professores, que encontram fundamento na zona de
desenvolvimento proximal, que, portanto, vê o ensino como um
processo de construção compartilhada de significados orientados
para a autonomia do aluno, e que não opõe à autonomia – como
resultado de um processo – à ajuda necessária que este processo
exige, sem a qual dificilmente de poderia alcançar com êxito a
construção de significados que deveriam caracterizar a
aprendizagem escolar. (ZABALA, 1998, p.92)
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Dito de outra forma, consideramos que é pertinente na constituição da relação

professor-aluno as seguintes variáveis que definimos também como subcategorias

de nossas análises: fazeres para atenção à diversidade; fazeres constituintes da

afetividade.

Na construção das análises de nossas subcategorias, traremos as

contribuições de Freire (1996), Zabala (1998) e Weisz (2000), Soares (2003) para

dialogar conosco acerca dos “achados” e considerações de nossas investigações.

Entendemos que o processo tem diversos condicionantes e se manifesta em

múltiplas facetas, sendo uma delas, a que envolvem, como em qualquer processo

de ensino-aprendizagem, aspectos relativos à afetividade que no dizer de Piaget

(1982) é a energética dos processos de conhecimento. Nesse sentido, Soares

(2003) nos alerta para os condicionantes que afetam o processo de alfabetização e

levam muitos alunos ao fracasso; o que tem repercussões sobre seu auto-conceito e

sua auto-estima. Esse aspecto se manifesta não somente nos produtos, mas em

todo o processo, nas relações que se desenvolvem entre os professores e alunos e

alunos e alunos.

4.2.1 Fazeres para a atenção à diversidade

Freire (1996) nos lembra que ensinar exige respeito aos saberes dos

educandos. Por essa razão, nos foi possível constatar em nossas observações que

os principais momentos de angústia da professora giravam em torno das

expectativas que ela própria construía para obter respostas dos alunos compatíveis

com seus objetivos e conteúdos de ensino, desconsiderando/não aceitando seus

alunos reais e esperando aprendizagens mais homogêneas. Sua fala é

representativa dessa resistência à diversidade, às diferenças de ritmo, de interesse:

- O quê eu posso fazer com esse menino?

...

-É um menino que fica a aula toda voando, não sabe nada e não se interessa.

...

- Não, ele veio da creche.

...
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-Tem, teve Joice que não sabia muito, mas ela gostava de copiar e era
interessada. E é por isso que eu digo, não adianta você ensinar se o aluno
não se interessar.
...

-Se deixar, ele passa a aula todinha desenhando e escrevendo coisas que
não têm nada a ver; e ele precisa aprender, precisa escrever as coisas que a
gente está trabalhando, assim o que adianta ele vir pra  escola?
- ...

- Só se o que a gente explicar, pedir primeiro pra ele desenhar... Tem que ser
muita paciência; tem que ser um atendimento individual e quem é que tem
tempo pra isso?

E depois cobram da gente, do professor.

Weisz (2000, p.48) considera que “vindas de universos culturais diferentes, as

crianças sabem coisas diferentes e são diferentes entre si” e que essas diferenças

precisam ser refletidas, reconhecidas e respeitadas pelos professores em suas

práticas.

Goodman (1995) aponta que o papel do professor na interação com o aluno

no processo de apropriação do conhecimento, perpassa por diferentes ações e,

dentre estas, está o respeito e valorização dos conhecimentos e diversidades das

crianças, o que aponta da seguinte forma:

Certas vezes, os professores fornecerão a informação de maneira
direta, noutras, indiretamente. Certas vezes, os professores
incentivarão os conflitos; noutras, deixarão as crianças tentar evitar
situações de conflito; outras vezes, sugerirão soluções alternativas;
mas em todas às vezes, os professores fornecerão múltiplas
oportunidades de aprendizado. Encorajarão os intercâmbios entre
as crianças e tentarão entender como as crianças pensam, dadas as
exigências particulares vivenciadas por elas em determinados
momentos de sua evolução (GOODMAN, 1995, p.34).

Contudo, para que de fato se respeite à realidade dos alunos faz-se

necessário conhecer primeiro o contexto dos alunos, e da própria prática educativa.

Sendo assim, o diálogo configura-se como uma “peça-chave” nas descobertas que o

professor fará acerca da realidade em que a sua prática se configura. Ou como

Freire nos respalda, ensinar exige disponibilidade para o diálogo, ou melhor,

explicitando as raízes dessa afirmação: “o sujeito que se abre ao mundo e aos

outros inaugura com o seu gesto a relação dialógica em que se confirma como

inquietação e curiosidade...” (FREIRE, 1996, p.136).
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Como já foi discutido, predominava na dinâmica pedagógica uma certa

padronização nos fazeres de Luciana, embora ela freqüentemente pontuasse a

heterogeneidade na disciplina, comportamentos e aprendizagens, as características

específicas das crianças não se configuravam como ponto de partida para a ação

real, com objetivo de desenvolver atitudes de respeito, cooperação e valores

necessários à convivência.

Algumas vezes organizou atividades a partir de textos moralizantes, que

enfatizavam aspectos como: agressividade ou importância de boas maneiras para a

convivência, no entanto ficou claro que tais textos não propiciavam diálogos,

momentos de escuta e resolução de conflitos surgidos no grupo pelo próprio grupo.

Paulo Freire (1996) pontua que ensinar exige disponibilidade para o diálogo, o que

requer ouvir o outro em seus pontos de vista, respeitando as diferenças.

4.2.2 Fazeres relativos à afetividade

Em nossa primeira entrevista, Luciana nos levou a entender que há uma

grande distância entre sua formação acadêmica, bem como suas expectativas

profissionais e a realidade vivenciada na escola pública. Nas palavras da

professora, o impacto com as crianças em sua primeira experiência gerou

decepção:

Eu pensava que ia encontrar meninos como meus filhos, eu também
fui uma criança pobre, mas minha mãe não deixava eu ir para a
escola suja [...] meu material era cuidado, simples, mas todo
organizadinho [...] eu me lembro que a gente não tinha tantos dias de
aula, as férias eram três meses e agente aprendia.

Relatamos também que durante um de nossos encontros, Luciana apresentou

grande desestímulo por perceber que já se aproximava o término do primeiro

semestre e em sua avaliação pouco as crianças haviam avançado em relação ao

início do ano no tocante a leitura e escrita. Pontuamos diferentes estratégias de

intervenção e inferimos que, ela não se “apaixonou” pelo grupo, e ao deixar-se levar

pelos sentimentos, revelou: “Com a turma do jeito que tá essa daí, nada adianta”.

Por ser uma abordagem de caráter essencialmente qualitativo, a nossa

investigação favoreceu a reflexão sobre os significados que a professora é capaz de

elaborar sobre seus fazeres alfabetizadores e evidencia os aspectos objetivos e
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subjetivos das relações que a mesma mantém com o contexto e com as pessoas

que o constituem. Consciente desse princípio, a pesquisa de campo revelou, a partir

da reflexão sobre/no cotidiano escolar, dilemas tanto na prática alfabetizadora,

quanto na relação professora-alunos, no que diz respeito aos fazeres pedagógicos,

bem como as limitações em seus saberes alfabetizadores.

A partir de nossas discussões, verificamos que a professora procurava

encontrar explicação para si mesma sobre a falta de vínculos afetivos e a sua

relação com as não aprendizagens de seus alunos sem se dar conta do

compromisso político que envolve a profissionalização docente, uma vez que

realmente vivenciou uma situação para a qual não se sentiu preparada e, sem

dúvida, interferiu no processo de ensino-aprendizagem.

Ressaltamos como fundamental, a importância da afetividade, como

alternativa de intervenção inerente a qualquer aprendizagem.  Para ilustrar a

pertinência desse enfoque, explicitamos um episódio que representou para nós

uma rica oportunidade de ação na investigação.

No período em que estávamos realizando as entrevistas com as crianças,

deixamos claro que cada uma ficaria conosco para responder algumas perguntas,

e, dessa forma, contribuiriam com nossa pesquisa.

Já havíamos realizado a entrevista com aproximadamente dez crianças,

quando a professora – em meio a uma aula em que apresentava um globo

terrestre ao grupo, iluminando-o com a luz de uma vela para dar a idéia da noite e

do dia, objetivando o ensino dos movimentos de translação e rotação – sugeriu:

Chame Aline, que não está nem aí, a gente com um trabalho que todo mundo está

interessado e ela nem se liga, olhando um livro que não tem nada a ver. Assim,

convidamos Aline. A aluna, entretanto, mostrou-se muito interessada em continuar

o que estava fazendo e, sem ser solicitada, abriu o livro compartilhou sua leitura:

-Eu tô lendo sobre a terra.
-E o que está escrito aí sobre a terra? (perguntei)
-Assim: a terra tem os dias e as noites. A terra é redonda e a terra é um planeta
muito grande e bonito.
-Você estava ouvindo a explicação da professora?
-Estava. Mas eu estudei em casa. Na minha casa eu estudo muito, sabe? Lá, tem
uma escola que minha irmã é professora e eu pesquiso muito, para aprender tudo.
-E esse nome aqui? Leia. (Falei apontando o título do texto. Tratava-se de uma
música de Renato Rocha - do grupo musical MPB 4 - “A lua”). E ela leu apontando
para cada segmento:
-TE - RA.
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-Que letra é esta?
-A.
-E se lê TE?
-Não, é porque tem a terra aqui.
-Mas será que este nome é mesmo terra? As letras parecem com as do seu nome.
-É A ... o meu nome não é com estas letras.
(Escrevi seu nome ao lado, solicitei que lesse apontando cada sílaba)
-É, aqui é LI, L-U. (repetindo) Esse nome parece... Aqui não tem o nome Terra. A
lu.
(e ficou observando, tentando):
- A LU A. É lua?...
-É, para ser TERRA aqui tinha que ter outras letras...(escrevi a palavra TERRA)
Leia: ter-ra...
- Ter-ra. Eu queria aprender a ler tudo, eu já sei, eu sei pouco. Queria ler mais
para a professora gostar de mim.

Aline pode, com minha ajuda, elaborar hipóteses acerca da escrita em

relação à associação que estava fazendo com a figura; descobriu que nem sempre

o que está próximo às figuras, tem relação direta com ela. Mas, mais que isso,

“Aline” pode compartilhar conosco seu desejo de aprender para ser amada pela

professora, o que nos mostra que cognição e afetividade se articulam na relação

de ensino-aprendizagem, sendo determinantes de seus resultados.

Como afirma Zabala (1998)

Para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente
adequados, constituídos por um marco de relações em que
predominem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a
sinceridade. A aprendizagem é potencializada quando convergem
as condições que estimulam o trabalho e o esforço. É preciso criar
um ambiente seguro e ordenado, que ofereça a todos os alunos a
oportunidade de participar, num clima com multiplicidade de
interações que promovam a cooperação e a coesão do grupo.
Interações essas, presididas pelo afeto (grifo nosso) [...] (ZABALA,
1998, p.100)

 Conversamos com Luciana sobre a leitura realizada por Aline, e ela

demonstrou certo arrependimento. “É, eu poderia ter compartilhado com a turma,

mas é que ela está sempre tão ausente, que eu nem pensei”.

Mais uma vez refletimos conjuntamente, sobre o que diz Freire (1996)

“ensinar significa querer bem aos educandos” e o autor complementa que querer

bem significa selar o compromisso com os alunos, o cumprimento ético com o

dever de ser professor, uma vez que “a afetividade não se acha excluída da

cognoscibilidade”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso que vivenciamos em nossa investigação, as análises que

conseguimos empreender, bem como as discussões que compartilhamos com a

professora, nos trouxeram a outro patamar de compreensão acerca dos fazeres

docentes relativos ao ensino-aprendizagem da língua escrita. As reflexões que

buscamos empreender neste trabalho a partir da construção dos dados representam

o estado atual de nossos conhecimentos com suas possibilidades e limitações e,

assim, essas considerações assumem um caráter provisório.

Consideramos os fazeres que identificamos como os que mais se

destacaram, mediante nossas observações, no amplo e múltiplo contexto da prática

como aqueles que obstam a aprendizagem das crianças, assumem esse caráter em

função do modo como são concebidos-realizados pela professora observada; à

medida que possam, como principiaram a ser, ressignificados por ela e

transformados, podem assumir um papel de propiciadores de avanços nas

aprendizagens das crianças.

A convivência com a Professora Luciana e seus alunos em suas relações

diárias com os conhecimentos da leitura e da escrita, permeados de encontros e

desencontros, nos fizeram reconhecer a necessidade de investimentos das escolas

e de seus professores na aproximação entre teoria e prática, o que pode ser

possibilitado pela discussão coletiva, pela reflexão compartilhada, sistemática e

intencional sobre a prática, sobre os alunos, seus conhecimentos, seus sentimentos,

suas expectativas, suas necessidades.

O percurso vivido entre observações, entrevistas, intervenções, discussões e

estudos aponta para múltiplas e novas reflexões, dentre as quais destacamos, de

forma sintetizada:

-Cada professora alfabetizadora constrói uma trajetória singular para o
exercício de sua prática, assim sendo o envolvimento profissional não é
equivalente em todos os anos, ainda que permaneçam na mesma escola e
em turmas de alfabetização inicial;

-As mudanças de paradigmas quanto ao processo de alfabetização
associadas às mudanças na estruturação do Ensino Fundamental têm
suscitado nos professores fragmentação teórica, e em conseqüência
provocado angústias, dúvidas e sentimento de desestimulo;
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-Os professores, como sujeitos de aprendizagens que são, têm necessidades
e tempos específicos para internalizar as mudanças científicas no campo da
educação;

-No trabalho da Professora Luciana foi evidenciado ênfase nos saberes da
experiência e curriculares em detrimento aos saberes ético-políticos da
profissão docente;

-A ausência do respaldo por parte da escola, revela a necessidade de um
permanente movimento de busca pela qualidade da formação continuada,
como alternativa para o maior envolvimento dos alfabetizandos e
alfabetizadores no/com o contexto, o que certamente conduzirá a interações
mais produtivas;

-Os programas de formação continuada precisam ser repensados no sentido
de atender à demanda específica de cada escola, assim sendo, necessita
efetivamente “continuar” no contexto da escola e se adequar à estrutura e
conteúdos identificados como necessários a cada situação, a partir e
resultando da reflexão sobre a ação pedagógica, ou seja, tendo as questões
da escola como elemento motivador do processo, transformando as queixas
emergentes relacionadas a trabalhos isolados dos alfabetizadores;

-No âmbito da escola, são escassas as situações de interação entre os
atores, com preocupação em atender as exigências e necessidades da
alfabetização que envolvem laços motivacionais e afetivos, o que requer uma
formação continuada em serviço;

-A profissão de professora alfabetizadora necessita de maior envolvimento
dos atores da escola, bem como com os saberes relacionados à docência e
as dimensões da alfabetização.

-Embora a professora alfabetizadora tenha a sua prática marcada por
diferentes saberes, foi capaz de construir na experiência profissional novos
saberes, orientados segundo uma base teórica e adequá-los às relações de
ensino.

Concluímos que os fazeres observados por nós na prática da Professora

foram se transformando à medida que ela pode mobilizar e articular os diferentes

saberes docentes já construídos, tanto na experiência profissional, como em sua

vida pessoal e que a estruturação mais sistemática de uma compreensão de

alfabetização como meta de ajudar as crianças a se apropriarem, de modo efetivo,

da leitura e da escrita, é uma conquista gradativa que exige tempo, estudos e

reflexão conjunta. Nesse processo, nossa participação como pesquisadora buscou

criar o que Fontana (2000) define como condições objetivas e possibilitadoras de

interações e mediações que propiciem ressignificações. Embora reconheçamos as
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limitações de nossas contribuições nesse processo, consideramos, por outro lado,

que houve avanços e que estes ocorreram como resultantes de uma ação

sistemática, intencional, compartilhada, como precisam ser os processos de ensino-

aprendizagem, seja dos alunos, seja dos professores.

Reconhecemos, portanto, que é preciso, a todas as professoras e

professores, principalmente de crianças, considerando-se suas vulnerabilidades, a

despeito de suas inegáveis capacidades, condições de poderem formar-se

continuamente, sendo desafiados e apoiados de forma permanente, por outros, se

não mais experientes, pelo menos mais disponíveis e sensíveis. No contexto dessa

formação, como conteúdo fundamental, a amorosidade, referida por Paulo Freire em

tantas de suas obras, como essencial à atuação docente.

Querer bem, respeitar, ser tolerante, ajudar, acolher, precisa se fazer

presente nas relações entre professores e alunos, principalmente no início da

escolarização, marcado por expectativas, esperanças e, sobretudo, por uma imensa

e aberta capacidade e disponibilidade par aprender.

A professora alfabetizadora precisa aprender a se sentir atraída pelos alunos

que pretende alfabetizar, precisa conhecê-los e descobrir, na interação com eles, o

sentido e o significado que a leitura e a escrita representa para cada um, quais as

suas expectativas de aprendizagens e quais os conhecimentos que já dominam

sobre o que querem e o que precisam aprender na escola, de forma que os saberes

escolares sejam efetivamente e afetivamente articulados com a vida das crianças de

modo a poderem ser vivenciados fora da escola.

Não encerraríamos nossa reflexão sem, mais uma vez, recorrer a Paulo

Freire (1996) tornando nossas as suas palavras: precisamos brigar pelos saberes,

lutar pelas condições materiais necessárias, sem as quais nosso corpo (docente)

corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser do “lutador

pertinaz”, que cansa, mas não desiste. Que nos orgulhemos da “boniteza” que se

esvai de nossa prática, para que não cansemos de nos admirar.
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