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RESUMO 
 
 

No cenário atual de insucesso da escola pública em alfabetizar as crianças, mesmo 
reconhecendo o caráter multideterminado desse processo, o objetivo desse estudo é 
analisar, no contexto de uma escola da Rede Pública, cujas crianças, segundo índices 
oficiais, conseguem se alfabetizar nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, 
ações da gestão escolar que favorecem o processo de alfabetização. Para alcance do 
objetivo supracitado, assumimos os princípios da abordagem qualitativa e definimos, 
como metodologia, o Estudo de Caso, sendo nosso campo empírico uma escola pública 
do município de Parnamirim, RN e, como sujeitos, a diretora, a vice-diretora, três 
professoras atuantes nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, duas 
coordenadoras pedagógicas, dois pais e seis crianças. Adotamos como procedimentos 
de construção de dados, o questionário, a análise documental, a entrevista 
semiestruturada e a observação não-participante. Os fundamentos teóricos que serviram 
de marco às nossas interpretações encontram-se nas concepções atuais de gestão 
educacional e de alfabetização, bem como sobre processo de aprendizagem e 
desenvolvimento e prática educativa.  Consideramos, nesse estudo, a concepção de 
gestão que supera o enfoque limitado, burocrático como condição básica e fundamental 
da qualidade do ensino e da transformação da própria identidade das escolas, dos 
sistemas de ensino e da educação brasileira se assentando sobre e a partir da 
mobilização dinâmica dos sujeitos humanos coletivamente organizados. A alfabetização 
de crianças é compreendida como o ensino-aprendizado da linguagem escrita em um 
processo que envolve duas dimensões indissociáveis: a apropriação do sistema de 
escrita alfabético e o desenvolvimento de habilidades/práticas textuais, cujas 
especificidades de desenvolvimento implicam sistematização e intencionalidade, 
características da Escola enquanto instituição educativa. Mediante análise dos dados 
construídos – fundada em alguns princípios da análise de conteúdo – constatamos que a 
gestão da escola pesquisada, ainda que marcada por contradições, desenvolve ações 
que exercem um papel fundamental nos processos e resultados da aprendizagem da 
escrita pelas crianças. Com as ações identificadas, construímos as seguintes categorias: 
1) Ações relativas à organização da Escola como instituição; 2) Ações relativas à 
organização do processo ensino-aprendizagem; e subcategorias: 1.1 Criação e 
manutenção de infraestrutura adequada; 1.2 Promoção do trabalho coletivo e autônomo 
dos profissionais; 1.3 Construção/formação permanente da equipe docente; 1.4 
Envolvimento dos pais na dinâmica escolar; 2.1 Disponibilização de recursos para a  
aprendizagem; 2.2 Sistematização de planejamento do processo ensino-aprendizagem e 
2.2.1 Sistematização da avaliação da aprendizagem. A categorização construída, bem 
como sua reflexão, aponta que as ações que favorecem a alfabetização das crianças 
aproximam-se das concepções de uma educação com qualidade social e da 
democratização da educação, ainda que a própria instituição da gestão da escola não 
seja, ainda, democratizada. Nosso estudo reafirma que a gestão escolar, como toda 
prática humana e social, tem caráter essencialmente contraditório, inacabado e lacunar, 
mas que, por entre os limites das contradições, encontram-se possibilidades, 
evidenciadas nas ações da gestão intimamente articuladas ao sucesso da aprendizagem 
e que, portanto, podem constituir em referência para a reflexão sobre práticas de gestão 
escolar, comprometidas com a aprendizagem e com a alfabetização das crianças. 

Palavras-chave: Gestão escolar; Alfabetização; Educação de qualidade. 

 



RESUME 
 

Dans le scénario actuel marqué par l'insuccès de l'école publique en alphabétiser les 
enfants, l'objectif de cet étude est d'analyser, dans le cadre d'une école publique (dont les 
enfants, d'après les numéros officiels, deviennent lettrés au cours des trois premières 
années), des actions de gestion scolaire qui favorisent le processus d'alphabétisation. Pour 
cela nous suivons les principes de la méthode qualitative et adoptons l‟études de cas. Le 
terrain empirique est une école publique de la ville de Parnamirim (RN) et les sujets sont sa 
directrice, la vice-directrice, trois enseignantes des trois premières années de l'enseignement 
fondamental, deux coordinatrices pédagogiques, deux parents et six enfants. Pour la 
construction des données nous adoptons le questionnaire, l'analyse documentaire, des 
entretiens semi-dirigés et l'observation non-participante. Les fondements théoriques qui 
servirent de jalon à nos interprétations se retrouvent dans les conceptions actuelles de 
gestion éducationnelle et d'alphabétisation, ainsi que sur le processus d'apprentissage et de 
développement et pratique éducative. Dans cette étude, le concept de gestion est pris 
comme manière de dépasser la perspective bornée, bureaucratique, comme condition 
fondamentale de la qualité d'enseignement et de transformation de la propre identité des 
écoles, des systèmes d'enseignement et de l'éducation brésilienne; un concept déposé sur 
(et à partir de ) la mobilisation dynamique des sujets humains organisés collectivement. 
L'alphabétisation d'enfants est comprise en tant qu'enseignement-apprentissage du langage 
écrit dans une processus qui entoure deux dimensions indissociables: l'appropriation du 
système d'écriture alphabétique et le développement d'habilités/pratiques textuelles, dont les 
spécificités de développement impliquent systématisation et internationalité, caractéristiques 
de l'école en tant qu'institution éducative. A travers l'analyse des données – fondé en 
quelques principes de l'analyse de contenu – nous constatâmes que la gestion de l'école 
objet de la recherche, bien que marquée par des contradictions, développe des actions qui 
exercent un rôle fondamental dans les processus et résultats de l'apprentissage de l'écriture 
par les enfants. Ayant identifié les actions, nous construisîmes les catégories suivantes: 1) 
Actions relatives à l'organisation de l'école comme institution; 2) Actions relatives à 
organisation du processus enseignement-apprentissage; et sous-catégories: 1.1 Création et 
manutention d'infra-structure adéquate; 1.2 Promotion du travail collectif et autonome des 
professionnels; 1.3 Construction/formation permanente de l'équipe de professeurs; 1.4 
Participation des parents dans la dynamique de l'école; 2.1 Disponibilité de ressources pour 
l'apprentissage; 2.2 Systématisation de la planification du processus enseignement-
apprentissage e 2.2.1 Systématisation de l'évaluation de l'apprentissage. La catégorisation 
construite, bien que sa réflexion, signale que les actions qui favorisent l'alphabétisation des 
enfants s'approchent des conceptions d'une éducation de qualité sociale et de la 
démocratisation de l'éducation, bien que la propre institution de la gestion de l'école ne soit, 
pas encore, démocratisée. Notre étude réaffirme que la gestion de l'école, comme tout 
pratique humaine et sociale, a un caractère essentiellement contradictoire, inachevé   et 
lacunaire, mais qui, jusqu'aux limites des contradiction, l'on trouve des possibilités, mises en 
évidence dans les actions de la gestion intimement articulées avec le succès de 
l'apprentissage et qui, par conséquent, peuvent construire une référence pour la réflexion sur 
les pratiques de gestion de l'école engagées engagée avec l'apprentissage et avec 
l'alphabétisation des enfants 

 

Mots clefs: Gestion de l'école; Alphabétisation; éducation de qualité. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 As preocupações iniciais geradoras do estudo 

         
 Ao ser produzido, o conhecimento novo 
supera outro que antes foi novo e se fez velho 
e se dispõe a ser ultrapassado por outro 
amanhã. Daí que seja tão fundamental 
conhecer o conhecimento existente quanto 
saber que estamos abertos e aptos à produção 
do conhecimento ainda não existente (Paulo 
Freire). 

 

Em nossa trajetória de formação e atuação profissional no campo da 

educação, sempre estivemos envolvida com a problemática da alfabetização. 

Inicialmente, mais empenhada na discussão sobre a alfabetização de jovens e 

adultos, atuando como professora alfabetizadora em programas destinados a esse 

segmento, quando ainda cursávamos a graduação em pedagogia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte; posteriormente, como coordenadora setorial do 

Programa GeraAção-Cidadã1, voltado à alfabetização de jovens e adultos. Com 

base nessas experiências, vivenciadas por ocasião, da elaboração do trabalho de 

conclusão do referido curso, pesquisamos sobre as concepções de alfabetização e 

letramento de professores alfabetizadores de jovens e adultos. Isso nos fez adentrar 

nas facetas que, segundo Soares (2003c) caracterizam, distinguem e entrelaçam 

esses processos. 

Em seguida, quando iniciamos o Curso de Especialização em Gestão do 

Processo Educativo pela UFRN, nos sentimos tomada por preocupações, a partir do 

conhecimento possibilitado pelo referido curso, acerca da situação do Estado do Rio 

                                                 
1
O Programa GerAção-Cidadã foi criado oficialmente em 2003, para atender pessoas acima de 15 

anos de idade, residentes no município de Natal, com o objetivo de reduzir os índices de 
analfabetismo, garantindo continuidade e melhoria na oferta de Ensino Fundamental para jovens e 
adultos. Foi desenvolvido mediante convênio entre a Prefeitura da cidade de Natal e MEC/FNDE 
(Programa Brasil alfabetizado).  
  



Grande do Norte e, de modo especial, a questão envolvendo a alfabetização de 

crianças. 

Segundo os dados oficiais SAEB (BRASIL, 2003), um grande contingente de 

crianças que chegava à então quarta série do Ensino Fundamental, não apresentava 

conhecimentos básicos relativos às práticas de ler e escrever. Tais dados situavam o 

nosso Estado no 2º lugar em analfabetismo infantil, ficando atrás, apenas, do Estado 

do Maranhão. 

            Instigada por esse quadro e orientada pelos estudos desenvolvidos no curso 

acerca da natureza e função da gestão dos processos educativos, passamos a nos 

questionar sobre que relações poderiam ser estabelecidas entre a gestão 

educacional – nos mais diversos níveis e instâncias – e a alfabetização das crianças.  

Com base nesse questionamento, quando da elaboração da monografia para 

obtenção do grau de especialista, definimos como objetivo de estudo investigar as 

concepções de dirigentes municipais de educação do RN acerca dos elementos 

envolvidos numa gestão que tivesse como foco central, a alfabetização de crianças2. 

 Mais adiante, nos deparamos com outro conjunto de dados oficiais (IDEB3, 

2005 e Prova Brasil4, 2005) que corroboravam a situação anterior e aguçaram ainda 

mais nossa preocupação, o que levou a nos envolvermos de modo mais direto e 

intenso com a questão, na qualidade de representante da UNDIME/RN, no Projeto 

Agenda Potiguar pela Alfabetização de Crianças (SOUZA, 2005). Esse projeto, 

deflagrado em 2005 no Rio Grande do Norte, a partir de uma iniciativa da 

UNDIME/RN juntamente com o Fundo das Nações Unidas pela Infância – UNICEF, 

em parceria com diversos órgãos, dentre estes a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, envolveu uma série de ações voltadas à qualificação dos gestores 

                                                 
2
 Trabalho desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. Maria Estela Costa Holanda Campelo, 

vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação. 
3
 Indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados (Prova Brasil ou SAEB) de estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do 
Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio), com informações sobre rendimento 
escolar/aprovação. O RN alcançou, nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede estadual, índice 
de 3,9 e, na rede municipal, índice de 3,4 frente a uma média nacional de 3.8. No Estado do RN, dos 
167 municípios, 101 alcançaram IDEB inferior à média nacional de 3.8. 
4
 Prova aplicada por amostra a alunos de escolas da zona urbana. No RN, ao fim da 4ª série do 

Ensino Fundamental, a rede municipal atingiu 162,20; e a rede estadual, 165,80 frente a uma média 
nacional de 169,0. 



educacionais com vistas à melhoria da qualidade dos processos e resultados da 

alfabetização de crianças.  

Dentre as ações da referida Agenda, destaca-se, inicialmente, o Curso de 

Aperfeiçoamento de Gestores Educacionais do RN para secretários e técnicos da 

educação de todos os municípios do Estado, promovido entre 2005 e 2006, com 

base nas discussões e teorizações relativas ao processo de alfabetização, cada 

município construiu um Plano Municipal de Alfabetização de Crianças. Esse curso, o 

qual acompanhamos ativamente, enquanto membro da equipe organizadora da 

UNDIME/RN, nos propiciou refletir acerca da participação dos gestores nesse 

processo. 

Outra realização que destacamos no contexto da Agenda Potiguar pela 

alfabetização de crianças e da qual também participamos ativamente, foi o 

Diagnóstico da Alfabetização de Crianças de 8 e 9 anos no terceiro ano do Ensino 

Fundamental da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Esse diagnóstico 

foi desenvolvido pela UFRN e UNDIME/RN, em parceria com diversos órgãos5, 

durante o ano de 2007, em todos os 167 (cento e sessenta e sete) municípios do 

RN, nas zonas urbana e rural, onde foram avaliadas crianças em 2.760 (dois mil, 

setecentos e sessenta) escolas, sendo 390 estaduais e 1.170 municipais, totalizando 

2.911 (duas mil, novecentos e onze) turmas. Ao todo, foram avaliadas 32.347 (trinta 

e dois mil, trezentos e quarenta e sete) crianças com relação à produção de textos 

escritos e 24.503 (vinte e quatro mil e quinhentos e três) com relação à leitura e 

compreensão de textos escritos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2007)6. 

Diante dos resultados do referido Diagnóstico (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007) fomos, mais uma vez, instigada pelo problema 

surgido, uma vez que constatamos que, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, 

mais de 50% das crianças que já vivenciaram, quase três anos de vida escolar, não 

                                                 
5
 Fundo das Nações Unidas pela Infância – UNICEF, Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN, 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Secretaria Estadual 
de Educação, Cultura e Desporto do Rio Grande do Norte. 
6
 Para maiores detalhes, ver Relatório do Diagnóstico da Alfabetização de Crianças de 08 e 09 anos 

matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental nas Escolas Públicas do Rio Grande do Norte (UFRN, 
2007). 



demonstravam ter se apropriado de conhecimentos e habilidades básicas 

relacionadas à leitura e à escrita.    

Desse modo, tanto os indicadores nacionais7, já citados, como os indicadores 

estaduais, apontavam e ainda apontam que o Brasil avançou, de modo significativo, 

em direção à democratização do acesso e da permanência dos alunos no Ensino 

Fundamental, uma vez que 97% das crianças no Brasil estão nas escolas 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO 

TEIXEIRA, 2006). Entretanto, apesar desse perceptível avanço, os dados também 

revelam, paradoxalmente, que há uma taxa de reprovação de 13% e 7,5% de 

abandono no Ensino Fundamental e que a permanência não tem resultado em 

aprendizagens efetivas. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, 2006). 

No Estado do RN, segundo esses dados, a situação é ainda mais grave: 

17,6% das crianças que estão no Ensino Fundamental repetem a mesma série e há 

uma taxa de abandono de 10,6%. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem-se, 

no Estado do RN, um abandono de 7,5% e uma taxa de reprovação de 20,7% 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO 

TEIXEIRA, 2006). Esses indicadores têm, sabidamente, determinações diversas de 

ordem extra e intraescolares dentre as quais se destaca a não apropriação, desde o 

início da vida escolar, da linguagem escrita, como meio mais presente no ambiente 

escolar, junto à oralidade, de apropriação de novos conhecimentos e de progresso 

na escola. (SOARES, 2003c). 

Concomitantemente às preocupações com esse quadro, com base nos 

estudos e discussões desenvolvidos na especialização e nas disciplinas cursadas 

durante o mestrado, passamos a considerar que a gestão da educação, quer seja 

desenvolvida no âmbito mais amplo do sistema de ensino – em nível federal, 

estadual ou municipal – ou mais específico da escola, exerce um papel de suma 

importância para a transformação de metas e objetivos educacionais em ações 

efetivas, dando concretude às direções traçadas pelas políticas (BORDIGNON; 
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GRACINDO, 2006). É a partir das ações educativas nas diversas instâncias que se 

materializam as políticas públicas traçadas pelos Governos e transformadas em 

Políticas de Estado. 

  Segundo Libâneo, Oliveira e Tochi (2006), há diversas concepções e 

modalidades de gestão: a centralizada, a colegiada, a cogestão e a gestão 

participativa. Segundo esses autores, tais concepções podem ser situadas em duas 

perspectivas: a técnico-científica e a sociocrítica. Na primeira, prevalece uma visão 

burocrática e tecnicista de escola, em que a direção é centralizada em uma pessoa, 

as decisões vêm de cima para baixo, bastando aos demais sujeitos cumprir o plano, 

previamente elaborado, sem a participação de professores, alunos e funcionários 

para alcançar maiores índices de eficácia e eficiência.   

  Esse modelo é, segundo os supracitados autores, o mais comum modo de 

organização escolar que se encontra na realidade educacional brasileira. Embora já 

existam experiências bem-sucedidas de adoção de modelos alternativos, em uma 

perspectiva progressista, nessa concepção, a organização escolar está centrada no 

modelo de gestão empresarial da qualidade total, evidenciando uma concepção de 

educação como um produto de consumo mercadológico.  

  Já na visão sociocrítica, a organização escolar não é pensada como algo 

neutro, pré-existente e abstrato, mas como construção social, espaço concreto de 

relações, no qual os processos de tomada de decisões acontecem coletivamente, 

possibilitando aos membros do grupo discutir e deliberar, em uma relação de 

colaboração, não harmônica, mas negociada. Dentro dessa visão, se encontra a 

concepção democrático-participativa baseada na forma coletiva de tomada de 

decisões, em que todos os membros da equipe assumem sua parte no trabalho em 

prol dos êxitos propostos nos objetivos da instituição educativa.  

  Consideramos que as ações executadas pela gestão têm um caráter 

formador/educativo no contexto escolar, por envolver e, assim, educar todos os 

integrantes da escola, na medida em que cria condições concretas, permitindo o 

envolvimento de todos, com maior ou menor intensidade, no processo de tomada de 

decisões e de sua avaliação. Desse modo, a gestão democrático-participativa 

apresenta-se como a forma mais pertinente de condução das decisões e ações 



relativas à organização da dinâmica escolar para atender aos desafios educacionais. 

Dentre esses desafios, um dos mais importantes na atualidade é a alfabetização das 

crianças até oito anos de idade, e a superação dos índices negativos discutidos 

anteriormente. Além disso, essa forma de gestão está expressa na atual legislação 

nacional resultante de reivindicação de movimentos da sociedade civil e da 

comunidade educacional. 

 Foi com essa concepção que, apesar de instigada pelos índices negativos 

relativos à alfabetização das crianças e do que eles representam em termos de 

desrespeito ao direito de todas aprenderem, focalizamos nosso olhar sobre a 

dimensão positiva dos dados.  Passamos a refletir que, apesar da propalada 

incapacidade da escola pública em alfabetizar – efetivamente atestada nos números 

e presente no discurso dos meios educacionais – o Diagnóstico da Agenda Potiguar 

pela alfabetização de crianças (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2007) apontava um contingente significativo de crianças com resultados 

positivos quanto aos conhecimentos básicos acerca da leitura e da escrita, ou seja, 

crianças que obtiveram êxito no processo de alfabetização mediante os processos 

desenvolvidos em suas escolas. 

 Exemplo dessa situação é a escola selecionada para a efetivação de nossa 

pesquisa, que alcançou, além do maior IDEB do Estado do Rio Grande do Norte nos 

anos de 2005 (5.4) e 2007 (5.6), posição entre os melhores resultados no 

Diagnóstico da Alfabetização de Crianças de 8 e 9 anos matriculadas no 3º ano do 

Ensino Fundamental das Escolas Públicas do RN.  Segundo os dados desse 

diagnóstico, 100% das crianças dessa escola que estavam no 3º ano do Ensino 

Fundamental, no ano de 2007, foram consideradas alfabetizadas por apresentarem, 

nas atividades avaliativas desenvolvidas, conhecimentos básicos relativos, tanto à 

escrita/produção, como à leitura/compreensão de textos escritos (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). Além desses dados, segundo o 

Relatório anual da Escola (Anexo A) o índice de abandono, nos últimos anos, foi 

zero, e a taxa de aprovação, nos três anos iniciais do Ensino Fundamental no ano 

de 2005, foi de 96% com um crescimento significativo no ano de 2006, que ficou em 

99% de aprovação. 



Com base nesses dados positivos relativos ao êxito dessas crianças, 

passamos a nos questionar: que fatores haviam concorrido para esse êxito? Que 

condicionantes se fizeram presentes nesse(s) contexto(s) escolare(s) que 

possibilitaram que suas crianças alcançassem esse conhecimento, inacessível para 

tantas outras também inseridas em escolas públicas, em condições aparentemente 

semelhantes? Orientada pelos estudos desenvolvidos durante o curso de 

especialização e o mestrado acerca da gestão e do seu papel nos processos e 

resultados escolares, passamos a nos perguntar: em que medida a gestão da escola 

Nossa Senhora da Guia havia contribuído para esses resultados positivos? Que 

procedimentos da gestão da escola favoreceram essa conquista?  

  Considerando que a gestão tem ou pode ter um papel primordial no processo 

de aprendizagem, especificamente de alfabetização, envolvendo ações de caráter 

técnico-administrativo e pedagógico direcionadas para a superação dos índices de 

fracassos escolares já citados, o objetivo do nosso estudo foi construir respostas – 

ainda que limitadas – para esses questionamentos, visando contribuir para a 

ampliação dos conhecimentos sobre as necessidades e possibilidades da gestão 

escolar em relação às especificidades da alfabetização, principalmente, ainda que 

não exclusivamente, no contexto da escola pública, considerando-se a importância 

da alfabetização no contexto atual e o desafio que representa para a educação. 

A alfabetização tem se constituído, historicamente, nas sociedades letradas, 

como uma parte essencial do direito de todos os indivíduos à educação, como 

reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Sobre esse tema, 

Mortatti ( 2004a, p.15) complementa que: 

 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes 
situações do cotidiano são, hoje, necessidades tidas como 
inquestionáveis tanto para o exercício pleno da cidadania, no plano 
individual, quanto para a medida do nível de desenvolvimento de 
uma nação, no nível sociocultural e político. É, portanto, dever do 
Estado proporcionar, por meio da educação, o acesso de todos os 
cidadãos ao direito de aprender a ler e escrever, como uma das 
formas de inclusão social, cultural e política e de construção da 
democracia. 
 



Na perspectiva da autora, o analfabetismo consiste em um fator de exclusão 

de indivíduos em relação a muitas instâncias da vida em sociedade. Aqueles que se 

apropriam das capacidades de utilização da escrita de modo autônomo têm 

vantagens significativas sobre os que não desenvolvem esses domínios, com 

relação às funções sociais assumidas pela escrita nas interações cotidianas, como 

acesso a informações, intercomunicações, oportunidades de trabalho mais 

valorizadas, entre outras. Portanto, a efetivação do direito à alfabetização é crucial à 

conquista de outros direitos e, por conseguinte, da cidadania. 

Essa questão reveste-se de importância quando pensamos que no Brasil, 

historicamente, as pessoas que não conseguem desenvolver essas capacidades 

são, frequentemente, oriundas de camadas mais pobres, ou seja, são as já 

excluídas socialmente. Como atesta documento do MEC (BRASIL, 2001, p. 14): 

 

A análise de quem são os alunos que a escola não tem conseguido 
alfabetizar ao longo dos anos indica que não se trata de uma metade 
qualquer, aritmeticamente neutra; essa metade é formada, 
majoritariamente, pelos alunos das camadas populares.  
 
 

Essa constatação reveste a questão e a necessidade de sua superação de 

um caráter, não apenas técnico, mas ético, político. 

Conferir um anúncio de emprego, verificar o prazo de validade de um 

alimento, ler uma receita ou bula de remédio – são atividades que representam as 

funções mais básicas da escrita nas sociedades atuais e que parecem simples para 

um grupo letrado; porém, para um sujeito que não teve acesso à escola ou que foi 

expulso dela prematuramente, ou ainda, mesmo que nela tenha permanecido, não 

tenha conseguido aprender – como é o caso de grande parte das crianças do RN de 

acordo com as estatísticas – essas atividades se apresentam como verdadeiros 

obstáculos, gerando formas de dependência do grupo analfabeto com relação 

àqueles que já se apropriaram da língua escrita. 

Ser alfabetizado, na sociedade grafocêntrica é, portanto, condição sine qua 

non para a vida das pessoas, na busca do desenvolvimento pessoal, familiar, 

comunitário. Uma criança a quem é negado o direito a uma Educação Infantil e a um 

Ensino Fundamental de qualidade social que lhes possibilitem as habilidades de 



leitura e de escrita, como também as de cálculo, poderá sofrer consequências dessa 

lacuna por toda a vida, visto que, se não forem superadas, não será capaz de 

enfrentar situações em que se faça necessário o domínio dessas habilidades, a 

menos que tenha acesso a oportunidades educacionais reparadoras quando adulta 

(UNESCO, 2006). 

Nesses termos, a escrita, desde a sua origem, está associada ao jogo de 

dominação/poder/participação/exclusão que caracteriza, ideologicamente, as 

relações sociais, podendo ser associada ao desenvolvimento social, cognitivo e 

cultural dos povos, como também a mudanças profundas nos seus hábitos 

comunicativos, isto é, subjacente à utilização restrita ou generalizada de um código 

escrito estão as relações de dominação e poder. 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, marcados por fortes 

desigualdades socioeconômicas, grande parte da população não domina os 

rudimentos básicos da leitura e da escrita, haja vista que “As sociedades latino-

americanas têm um sistema precário e seletivo de educação com altas taxas de 

analfabetismo e de doenças devido ao subdesenvolvimento e a dependência...” 

(FREIRE, 1980, p.64). 

A Declaração Mundial de Educação para Todos discutida em Jontien na 

Tailândia em1990, reiterada em Dacar (Senegal, 2000) reafirma que a alfabetização 

abre caminhos para futuras aprendizagens. Melhorar todos os aspectos da 

qualidade da educação, garantindo sua excelência, para que os resultados de 

aprendizagem identificáveis e mensuráveis sejam alcançados por todos, 

especialmente em alfabetização, operações com números e habilidades para a vida 

essenciais – é um dos seis objetivos de desenvolvimento do milênio proposto em 

Dacar (UNESCO, 2006). O documento, ainda, ressalta que se deve garantir, até 

2015, em todos os lugares, que as crianças, tanto meninos quanto meninas, tenham 

condições de frequentar um ciclo completo das séries iniciais do Ensino Médio. 

 Por sua vez, a Organização das Nações Unidas (UNESCO, 2006) declarou 

que o período de 2003 a 2012 seria a década da alfabetização para todos, 

reconhecendo na alfabetização a possibilidade de maior ampliação e atendimento 

da educação básica e da criação de ambientes e sociedades letradas como 



fundamental para a diminuição da pobreza, redução da mortalidade infantil, controle 

do crescimento populacional, etc.  

Em face dessas afirmações, convém ressaltarmos que a alfabetização, por si 

só, não constitui a única possibilidade de solução para as mazelas sociais, embora 

seja, reconhecidamente, um fator que contribui para amenizá-las. Para tanto, 

considera-se como necessária a implementação de políticas mais abrangentes 

visando ao desenvolvimento social e ao atendimento de direitos para a população 

em geral, como a alfabetização. 

Do mesmo modo, não há, para o persistente fracasso na alfabetização em 

nosso país, um único fator determinante. Soares (2003c) nos alerta para os múltiplos 

condicionantes desse problema criticando o modo simplista com que o mesmo tem 

sido considerado ao longo da história, ora responsabilizando os métodos de ensino 

ou os materiais didáticos utilizados; ora atribuindo-o ao próprio aluno, identificando 

no mesmo, dificuldades cognitivas, perceptomotóricas ou linguísticas; ora 

culpabilizando seu contexto cultural de origem, identificando-o como pobre em 

termos culturais; ou, ainda, imputando essa responsabilidade ao professor – à sua 

incompetência profissional – por supostamente não ter uma formação adequada, o 

que se traduz na não aprendizagem dos alunos.  

Cada um desses diferentes modos de explicar o fracasso da escola em 

alfabetizar todos reflete, por sua vez, concepções acerca do processo, bem como 

dos elementos envolvidos. A cada momento histórico, resultante de múltiplas 

determinações, um ou outro elemento é focalizado ou mesmo todo o processo, sem 

que se tenha uma visão da totalidade e complexidade do processo em suas 

múltiplas dimensões. 

 Na perspectiva de contribuir para a superação desses reducionismos acerca 

da alfabetização e para a construção de uma compreensão mais ampla do processo, 

Soares (2003, p.14) aponta que o mesmo tem uma natureza complexa e 

multifacetada, que envolve “atores (professores e alunos) e seus contextos culturais, 

métodos, materiais e meios”. Soares (2003c) ainda chama a atenção para as 

especificidades da alfabetização frente ao processo de letramento, conceito que 

emergiu no contexto da área para designar, mais que a apropriação das habilidades 



de ler e escrever – especificidade da alfabetização – a inserção dos sujeitos em 

práticas efetivas com leitura e escrita e as conseqüências dessa inserção, tanto em 

nível individual, quanto em nível social, reconhecendo-se que ambos os processos – 

alfabetização e letramento – se inter-relacionam e precisam desenvolver-se 

concomitantemente. 

Essa forma de conceber a alfabetização, envolvendo tanto os sujeitos – 

aprendizes e professores – como os processos envolvidos e suas facetas – de 

aprender e ensinar – bem como ainda o próprio objeto de conhecimento com suas 

características, é resultante, por sua vez, de estudos desenvolvidos em diversos 

campos científicos. Dentre esses campos, destacam-se a psicologia, especialmente 

as ideias da psicogênese piagetiana, mais conhecida como construtivismo, sobre 

como o sujeito aprende, ressaltando seu papel ativo nas aprendizagens e destas 

como construções a partir de ações do aprendiz com os objetos de conhecimentos. 

Também desse campo, embora com menor impacto de difusão e com uma 

perspectiva diferente acerca da aprendizagem e do papel do aprendiz, foram 

influentes as concepções da abordagem histórico-cultural de Vygotsky (1998) sobre 

o caráter socialmente mediado do aprender destacando o papel do professor e da 

linguagem como mediadores; no campo das ciências linguísticas, os estudos sobre a 

natureza da linguagem e sua aprendizagem redefiniram a compreensão sobre a 

linguagem escrita e seu ensino-aprendizado; finalmente, e de modo muito 

significativo, a psicogênese da língua escrita, elaborada por Ferreiro (1986) e 

Teberosky (1986), reconfigurou a compreensão acerca do processo de alfabetização 

(MORTATTI, 2004b; SOARES, 2001a). 

Esse conjunto de conhecimentos provocou uma transformação no modo de 

compreender o aprendizado da escrita explicando-o como processo complexo, cuja 

apropriação necessita de intervenção sistemática e intencional e tem implicações 

nas aprendizagens posteriores do sujeito e em sua vida escolar, pessoal e social. 

Por outro lado, foi possível compreender que toda criança é capaz de 

aprender, desde que em condições adequadas e, de modo mais específico, que 

toda criança pode e deve se alfabetizar logo nos primeiros anos de escolaridade. 

Para isso, é necessário que a ela sejam propiciadas todas as condições 



necessárias. Essa premissa tem sido assumida por importantes documentos de 

políticas educacionais recentes, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs (BRASIL, 1997), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RCNEI (BRASIL, 1998), Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – 

PROFA (BRASIL, 2001), Pró-Letramento – Programa de Formação Continuada de 

Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2005b) e 

ainda, o Plano de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2007). 

Diante dessa concepção atual, a alfabetização vem recebendo atenção cada 

vez maior no cenário internacional em nosso país. Exemplo disso é a especial 

atenção dedicada ao tema pelo governo brasileiro com a criação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação - PDE (BRASIL, 2007) que assume como premissa 

básica do Plano de Metas e Compromissos Todos Pela Educação, a educação de 

qualidade como um direito de todos, sendo o direito à educação definido não, 

apenas, como direito à vaga, mas direito ao acesso, à permanência e ao sucesso na 

escola.  

Segundo França (2009), na concepção do PDE, a visão sistêmica de 

educação abrange as conexões intrínsecas entre educação básica, superior, 

tecnológica e alfabetização e, a partir dessas conexões, potencializam-se políticas 

educacionais visando ao fortalecimento recíproco, em face do desenvolvimento 

econômico e social do país.  

Nessa perspectiva, o referido plano enfatiza que a alfabetização de crianças 

deve ser atingida até, no máximo, os oito anos de idade, situando-a como 

aprendizagem básica ao avanço da escolaridade e à formação pessoal/social da 

criança. Portanto, reconhecendo como importante a alfabetização das crianças até 

oito anos de idade para que seja atingida a meta do PDE, o Plano evidencia o papel 

da dimensão da gestão Educacional articulada com a avaliação e o financiamento 

formando uma cadeia de responsabilização pela qualidade do ensino que abrange 

desde os gestores, diretores (as) de escolas ao Ministro da Educação (BRASIL, 

2007).  

Reconhecemos que gestão educacional, como prática humana e social, é 

histórica e política, portanto, assume uma natureza contraditória e incompleta sendo 



circunstanciada pelas condições em que se realiza, mas, dialeticamente, 

propiciadora de circunstâncias e condições. Assim, buscamos empreender nosso 

estudo na perspectiva de uma gestão construída a favor de um projeto educacional 

comprometido com a formação humana mediante a democratização do saber, como 

aponta Morin (2006, p. 33): “O dever principal da educação é de armar cada um para 

o combate vital para a lucidez”. 

 Freire (2005) propõe uma educação emancipatória, libertadora, 

problematizadora e com potencial de transformação da realidade na qual o sujeito 

está inserido. Ao criar condições em que este vivencia o ato de saber, de conhecer, 

ao mesmo tempo que constrói uma consciência crítica superando a consciência 

ingênua, o enxerga como capaz de transformar a realidade em que vive, inclusive de 

transformar-se a si próprio, transcendendo, como propõe o autor, as “situações 

limites”, descobrindo e divisando, mais além delas e em relação com elas, o “inédito 

viável” (FREIRE, 2005, p. 108). 

Parafraseando Freire (2005), podemos inferir que a efetivação da 

alfabetização de crianças, no início da escolaridade, reveste-se, na realidade atual 

da escola pública, em que tal conquista configura-se em uma dificuldade, de um 

caráter de transcendência e superação de situações limites, de transformação da 

realidade existente, para a escola e para cada criança. Para tal conquista, 

assumimos, como princípio, que a gestão escolar pode contribuir de modo decisivo 

para a superação de situações limites. 

Ao assumirmos a gestão escolar e a alfabetização de crianças como objeto 

de estudo e reconhecendo seu caráter contextualizado, mediado como prática 

humana/social, estamos considerando uma concepção de gestão escolar que 

supera o enfoque limitado de administração e se assenta sobre e a partir da 

mobilização dinâmica dos sujeitos humanos, sua energia e talento, coletivamente 

organizados, como condição básica e fundamental da qualidade do ensino e da 

transformação da própria identidade das escolas, dos sistemas de ensino e da 

educação brasileira (LÜCK, 2006). 

 Paro (2008), ao se referir à gestão escolar ressalta a importância da 

educação escolar visto que, por meio dela, são formados seres humano-históricos, 



que transcendem a mera realidade natural e se consolidam como personalidades 

autônomas na convivência com outros cidadãos. Mas, segundo o autor, a educação 

escolar só acontece se disponibilizados os recursos, de forma intencional e 

organizada para atender aos objetivos que se pretende alcançar. 

Dessas concepções, depreende-se uma articulação relevante entre a gestão 

e a alfabetização enquanto aprendizagem da linguagem escrita, primordialmente 

escolar, considerada básica às outras aprendizagens escolares e ao 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

Apesar da importância da vasta produção que envolve a alfabetização, não 

encontramos muitos estudos relacionados à gestão escolar como intrinsecamente, 

vinculada aos seus processos e resultados, fato atestado em pesquisa aos principais 

periódicos do campo da educação8. De modo mais específico, destacamos o de 

Bastos e Araújo (2008), em que os autores, com base nas análises de situações da 

docência e de pesquisa, estabelecem articulações entre a gestão na escola pública 

e a alfabetização, identificando limites e possibilidades entre essas relações e 

apontando a responsabilização da gestão, enquanto fazer coletivo, e o diálogo, 

como caminhos mais seguros em face  aos desafios postos pela (não)alfabetização 

de crianças na escola pública. 

Em uma perspectiva semelhante, Azevedo (2008) estabelece relações entre 

decisões e ações da escola, notadamente de sua gestão, como a definição de 

professores para os primeiros anos a partir de critérios de competência no processo 

de alfabetização, considerando que esses anos são destinados, de forma prioritária, 

na escola pública, ao alcance de tal aprendizado, como fator determinante nos 

processos e resultados de ensino-aprendizagem. 

Embora não exaustiva, nossa pesquisa acerca dos estudos existentes sobre 

essa articulação como temática específica, apontou que ainda se fazem necessários 

estudos que contribuam para ampliar as produções e reflexões já existentes, tal 

como nos propomos a realizar.  

                                                 
8
 Tomamos como fonte da pesquisa , a partir do site SCIELO, periódicos como Cadernos CEDES, 

Cadernos de Pesquisa, Ciência e Educação, Educação e Sociedade, Educação e Pesquisa, 
Educação em Revista, Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Revista brasileira de 
educação, entre outros. 



  Assim, é desse entrelaçamento de preocupações e conhecimentos sobre a 

situação do país e do RN em relação à alfabetização de crianças; sobre o processo 

de alfabetização, sua natureza multifacetada, a possibilidade e necessidade de 

realizar-se nos primeiros anos de escolaridade; sobre a evidência, segundo 

estatísticas oficiais e locais, de escolas em que as crianças conseguem, 

efetivamente, se alfabetizar antes dos oito anos de idade e os múltiplos 

condicionantes implicados em seu alcance; sobre a importância da gestão 

educacional, como um desses fatores; sobre a não existência de muitos estudos 

acerca dessa articulação, que emergiu, como objeto do presente estudo, ações da 

gestão escolar que favorecem a alfabetização de crianças nos três primeiros anos 

do Ensino Fundamental em uma escola da Rede Pública que apresenta resultados 

positivos segundo os índices oficiais. Como questão e objetivo definimos. 

 

1.2 Questão do Estudo 

 

  Considerando uma escola onde, segundo os índices oficiais, as crianças 

conseguem se alfabetizar nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, que 

ações da gestão escolar concorrem para favorecer essa conquista? 

 

1.3 Objetivo do Estudo 

 

  Analisar a gestão escolar no contexto da escola Nossa Senhora da Guia, 

cujas crianças, segundo índices oficiais, conseguem se alfabetizar nos três primeiros 

anos do Ensino Fundamental, buscando identificar e compreender ações da gestão  

que favorecem o processo de alfabetização. 

  A questão e o objetivo de estudo nos conduziram às decisões, relativas ao 

caminho a percorrer para respondê-la e, assim, atingirmos nosso objetivo, ou seja, 

as escolhas pertinentes aos procedimentos metodológicos, aos princípios e critérios 

que embasaram as decisões e os passos percorridos. Entre as escolas em que as 

crianças conseguem se alfabetizar, como defini-las? Com base em que 

procedimentos construímos nossos dados de análise acerca do tema/objeto de 



nosso estudo? Que princípios e concepções orientaram nossas interpretações sobre 

as significações construídas mediante os procedimentos desenvolvidos? A descrição 

desses elementos compõe o próximo capítulo da presente dissertação. 

 

1.4 A Estruturação do Trabalho 

 

  Enquanto elaboração, resultante do estudo desenvolvido, o presente trabalho 

está composto, inicialmente, por essa introdução, na qual buscamos apresentar, 

desde suas origens, a temática escolhida e sua problematização, seus eixos 

conceituais centrais e a definição do objeto de estudo, da questão de pesquisa que 

lhe deu origem e do objetivo que buscamos alcançar. 

  No segundo capítulo, conforme já descrito acima, discorremos acerca dos 

princípios metodológicos assumidos, da metodologia e dos procedimentos 

desenvolvidos, bem como fazemos uma caracterização do locus e dos sujeitos do 

estudo. 

  No terceiro capítulo, desenvolvemos uma sistematização dos dois eixos 

conceituais que sustentam nosso estudo a) a gestão escolar em seus aspectos 

históricos e conceituais, seu papel sociocultural e seus elementos constitutivos frente 

às políticas educacionais que enfatizam sua importância para cumprimento da 

função social da escola, através de suas práticas; b) o processo de alfabetização 

como função da escola – sua conceituação, suas múltiplas facetas e os diversos 

condicionantes de seus processos e resultados. 

  No quarto capítulo, consubstanciadas pelas teorizações que assumimos como 

marco de reflexão, desenvolvemos uma sistematização dos dados construídos e 

analisados acerca das ações da gestão escolar da Escola Nossa Senhora da Guia – 

nosso campo de estudo – identificadas como favorecedoras do processo de 

alfabetização de crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Na quinta 

e última parte, tecemos nossas considerações finais, ainda que provisórias, 

buscando uma síntese dos pontos mais relevantes de nosso estudo, bem como 

trazemos questões que emergiram das respostas possíveis que o presente trabalho 

nos propiciou, como abertura para estudos e pesquisas posteriores. 



  Em seguida, apresentamos as referências bibliográficas que embasam todo o 

nosso estudo. Finalmente, podem ser encontrados os apêndices do trabalho – 

instrumentos utilizados – e, como anexos, alguns dos documentos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O PERCURSO DA PESQUISA   

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino. (Paulo Freire). 

 

2.1 Princípios e procedimentos metodológicos 

 

  Orientada pelo objetivo definido para nossa investigação, assumimos os 

princípios ou características da abordagem qualitativa da pesquisa propostos por 

Bogdan e Biklen (1994). Segundo esses autores, os estudos qualitativos são 

aqueles em que se busca compreender um dado objeto e, para isso, se reconhece a 

importância de retratar a perspectiva dos participantes de sua constituição, 

destacando como esse objeto se manifesta nos procedimentos, nas interações e nas 

atividades cotidianas dos sujeitos, possibilitando que o investigador, ao descrevê-lo 

e interpretá-lo, compreenda como o objeto se constrói e se reconstrói na realidade.

  No caso específico do objeto e da questão de estudo, entendemos que a 

pesquisa consiste numa pesquisa social, do modo como é definida por Rummel 

(1977, p. 04) “[...] um estudo da humanidade no seu ambiente social e está 

interessada em melhorar a compreensão de ordens, grupos, instituições sociais e 

ética”. Considerando esses princípios e as possibilidades que a metodologia deveria 

nos ensejar para nos aproximarmos de nosso objeto visando aprimorar a nossa 

compreensão sobre ele, definimos como metodologia, o Estudo de Caso que, ainda, 

segundo Rummel (1977, p.162), 

 



[...] pode não tratar apenas com um indivíduo, mas com quase toda 
unidade – uma sala de aula, um sistema escolar, uma cidade ou, 
mesmo, uma época histórica. Seu característico distintivo é que dá 
ênfase à situação total. Assim fazendo, descreve uma situação ou 
uma seqüência de acontecimentos, se aproximando indiretamente de 
algum comportamento específico. 

 

Lüdke e André (1986) afirmam que o Estudo de Caso se amolda às intenções 

de se retratar e compreender uma dada realidade de forma profunda e completa; 

deve visar à descoberta de aspectos relevantes à sua compreensão não 

identificáveis no primeiro olhar utilizando, para esse fim, uma variedade de fontes de 

informações. Por essas características, nosso estudo assumiu a forma de um estudo 

de caso, visto que visávamos compreender, mediante uma análise sistemática, o 

contexto de uma escola que havia demonstrado resultados favoráveis em relação à 

alfabetização de crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, com a 

finalidade específica de identificar processos pertinentes à gestão da escola 

relacionados a esses resultados. 

Segundo Lüdke e André (1986), o caso, por sua vez, deve ser bem 

delimitado, podendo ou não ser similar a outros; o que definirá sua distinção é o 

interesse singular do pesquisador. No caso do nosso estudo, o que nos conduzia em 

nossa definição era o fato de que a escola a ser pesquisada tivesse possibilitado, 

através de suas ações, a alfabetização das crianças nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Lüdke e André (1986) enfatizam que esse interesse incide no 

que ele tem de particularidade e unicidade, mesmo que, posteriormente, venha 

evidenciar semelhanças com outros casos ou situações. 

Assim, em meio a outras escolas que alcançaram resultados semelhantes, 

teríamos que definir critérios de seleção de uma escola, cuja análise pudesse, não 

ser transferida de imediato para outros contextos escolares, considerando-se a 

singularidade de cada contexto em decorrência de suas condições objetivas de 

existência e funcionamento, mas poder servir de referência à reflexão sobre ela 

mesma e seus processos, bem como outros contextos, outras escolas, com 

resultados semelhantes , sobretudo, diferentes. 



Segundo Lüdke e André (1986), pode-se desenvolver o estudo de caso em 

três fases que se inter-relacionam: a fase exploratória, caracterizada pela definição 

dos termos do estudo e seus elementos – campo, sujeitos, instrumentos, estratégias 

de aproximação e construção dos dados; a fase de exploração mais sistemática em 

termos da construção dos dados – inserção do pesquisador no campo para 

realização da pesquisa; e a última, de análise e interpretação dos dados construídos 

para a elaboração de relatório final. 

Em nosso percurso, o primeiro passo correspondente à fase exploratória; 

momento em que procuramos definir o campo de estudo com base em critérios 

derivados de nossa questão e de nosso objetivo. Assim, a partir dos dados reais 

disponíveis sobre a alfabetização de crianças – as estatísticas oficiais – nos 

encaminhamos para a definição de uma escola. Concomitantemente, também fomos 

tomando decisões acerca das fontes de dados capazes de nos auxiliar: as 

pessoas/sujeitos, os documentos. Em seguida, passamos a construir os 

instrumentos, os aspectos a serem abordados e aprofundados, segundo nosso 

interesse. Finalmente, distribuímos o tempo de acordo com os procedimentos a 

serem adotados. 

Nessa fase, ainda segundo Lüdke e André (1986) e Bogdan e Biklen (1994), o 

investigador parte de pressupostos teóricos iniciais e deve ficar atento a novos 

elementos importantes que podem emergir durante a pesquisa, ou seja, na medida 

em que a pesquisa avança, elementos poderão ser suprimidos e outros poderão ser 

acrescentados permitindo, assim, ao pesquisador, buscar novas respostas às 

questões formuladas. 

Assumimos como critérios fundamentais para escolha da escola-campo: a) 

ser escola pública do Estado do Rio Grande do Norte e localizar-se em ou nas 

proximidades de Natal, para fins de facilidade de acesso; b) ter alcançado resultados 

positivos na alfabetização de crianças nos três anos iniciais do Ensino Fundamental; 

c) aceitar a realização do trabalho. 

Seguindo esses critérios, localizamos, inicialmente, a escola do município de 

Natal com o melhor resultado do IDEB no ano de 2005 (considerando o fato de esse 

índice ser uma síntese das avaliações do SAEB ou da PROVA BRASIL) e, portanto, 



ser mais representativo da situação da escola com relação à alfabetização das 

crianças. 

  Todavia, nos primeiros contatos com a escola definida por esse critério, 

encontramos contradições entre os resultados alcançados pela referida escola na 

Prova Brasil do mesmo ano, e o que se constatou nos resultados da mesma escola 

no Diagnóstico da Alfabetização da Agenda Potiguar realizado em 2007, conforme 

descrição anterior. A partir das informações mais precisas e mais abrangentes que o 

Diagnóstico possibilitou sobre as apropriações das crianças dessa escola, 

evidenciamos que, diferentemente do que se atestou no IDEB, menos de 50% das 

crianças de 8 e 9 anos que cursavam o 3º ano do Ensino Fundamental estavam 

alfabetizadas ao final da terceira série (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007). 

 Em face dessa discrepância de informações que, inclusive, põe em questão a 

confiabilidade dos índices disponíveis, buscamos compreender melhor a natureza 

das avaliações em larga escala, baseada em pesquisa bibliográfica e na 

participação em discussões acerca da temática de avaliação nacional. Nessa busca, 

despertamos para um ponto ressaltado por FREITAS (2001) que questiona os 

resultados dessas avaliações em larga escala e externas ao contexto escolar.  

Para Freitas (2001), no contexto das políticas neoliberais, dentre as quais se 

destacam as avaliações de desempenho de escolas, alunos e professores, que 

emergiram com força na década de 1990, a educação é considerada uma produção 

regida pelas leis do mercado. Nesses termos, o aluno, em vez de se tornar um 

cidadão, é reduzido a cliente consumidor – cujo serviço a que tem acesso relaciona-

se com suas possibilidades de negociação nas relações sociais, o que se revela 

desigual no caso de alunos de camadas populares, cujos direitos sociais são 

marcados pela desigualdade de acesso e de condições de reivindicação. 

Tais concepções têm profundas consequências na qualidade educacional, 

quando se observa que o conceito de qualidade que as sustenta é o da qualidade 

total, oriunda do mundo empresarial, com foco na eficiência dos serviços e sendo 

essa eficiência – no caso dos serviços prestados à população pobre – reduzida à 

quantidade do serviço e não à sua qualidade em termos de significação social 



relativa às necessidades, interesses e valores dos grupos e dos sujeitos, concepção 

defendida por Moss (2002). 

Como afirma Cabral Neto (2009), a adoção de procedimentos oriundos do 

setor produtivo e de uma matriz gerencial focada na produtividade e na 

racionalização de custos e aumento de lucro é resultante dos processos 

educacionais, visto que tem um caráter reducionista em relação à natureza 

contextual, relacional, política e social da educação e dos processos – e resultados – 

de ensino e aprendizagem escolares. 

Portanto, na busca de maior coerência com relação a esses aspectos na 

definição do nosso lócus de investigação, decidimos assumir como fundamento do 

critério previamente estabelecido – de que o campo se constituísse em uma escola 

com efetivos resultados positivos na aprendizagem da linguagem escrita – as 

informações construídas pelo Diagnóstico da Agenda Potiguar, haja vista que, 

embora, também, se configure como uma avaliação em larga escala e externa à 

escola, esse trabalho buscou assumir outros princípios e características que o 

diferenciam das demais.  Em seus fundamentos e procedimentos, o Diagnóstico 

enfatizou, sobremaneira, os aspectos qualitativos das informações, considerando 

que as aprendizagens são processuais e condicionadas por mediações em uma 

rede de relações (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

  Desse modo, a escola escolhida para a nossa investigação foi a Escola 

Municipal Nossa Senhora da Guia, que obteve o maior IDEB do Estado do Rio 

Grande do Norte nos anos de 2005 (5.4) e 2007 (5.6), além de se apresentar entre 

as melhores escolas públicas do Nordeste nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Além disso, essa escola, também, figura entre aquelas com melhores resultados no 

Diagnóstico da Alfabetização de Crianças de 8 e 9 anos matriculadas no 3º ano do 

Ensino Fundamental das Escolas Públicas do Rio Grande do Norte em 2007, da 

Agenda Potiguar pela Alfabetização das Crianças; e isso foi decisivo para nossa 

escolha. Segundo os dados desse diagnóstico, 100% das crianças dessa escola que 

estavam no 3º ano do Ensino Fundamental, no ano de 2007, foram consideradas 

alfabetizadas por apresentaram, nas atividades avaliativas desenvolvidas, 



conhecimentos básicos relativos à escrita/produção de textos e leitura/compreensão 

de textos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

Ludke e André (1986) propõem que, no estudo de caso, o pesquisador 

considere, substancialmente, o contexto definido como caso, suas características, 

sua dinâmica, suas singularidades. Para isso, buscamos construir um conhecimento 

mais aprofundado da Escola, em função do qual fizemos uma descrição de seus 

aspectos constitutivos na atualidade: história, configuração física, quadro de 

pessoal, dinâmica de funcionamento, como também a comunidade em seu entorno. 

Foram consideradas as reflexões acerca das concepções, ações e interações das 

pessoas que estão relacionadas às situações específicas da Escola. Como sugerem 

Ludke e André (1986), no estudo de caso, o pesquisador procura revelar as 

múltiplas dimensões presentes num problema, evidenciando as inter-relações dos 

seus componentes. 

Para que isso aconteça, propõe-se ao pesquisador que recorra a uma 

variedade de dados, recolhidos/construídos em diferentes momentos e situações 

com base em diversos informantes com vista a alcançar uma aproximação da 

diversidade que compõe a unidade do contexto e confirmar ou rejeitar ideias, 

descobrir novos dados, novas questões. Desse modo, compreendemos seu objeto 

de estudo, reconhecendo a impossibilidade de explorar todos os ângulos e aspectos 

constitutivos do mesmo, visto que, em sua existência, é sempre mais amplo do que 

o conhecimento pode alcançar e, também, porque, como processo humano e social, 

está sempre mudando.  

Foi nessa perspectiva que buscamos nos acercar das ações da gestão 

escolar da Escola Nossa Senhora da Guia que se configuram como mediadoras, em 

seu âmbito e função, da alfabetização das crianças dos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental definindo, como fontes privilegiadas de informações, as 

significações que os sujeitos que integram a escola tem acerca desse objeto, seus 

procedimentos na dinâmica escolar, bem como os documentos que poderiam 

enriquecer o conhecimento buscado. 



Para desenvolvermos esse tipo de informação, utilizamos procedimentos 

como a entrevista semiestruturada, a análise documental, o questionário e a 

observação não participante. 

Quanto à entrevista semiestruturada, Rummel (1977, p.94) esclarece que ela 

“serve como um caminho de entrada para muitas fontes de informação: pode 

capacitar o pesquisador a obter conselho proficiente sobre aspectos técnicos do 

campo, para corroborar dados de outras fontes e para avaliar informações”. 

 

Segundo Laville e Dionne (1999, p.188). 

 

A entrevista semi-estruturada se constitui de perguntas abertas, 
feitas verbalmente, onde o pesquisador se utiliza de uma ordem 
prevista, podendo acrescentar outras perguntas, a fim de esclarecer 
ou aprofundar as respostas dadas: Por quê? Você pode dar-me um 
exemplo? E outras tantas subperguntas que trarão informações 
significativas.  
 
 

Todavia, ressaltam Lüdke e André (1986) que devemos ter alguns cuidados 

quando elaborarmos as questões da entrevista para não fugirmos do objeto de 

estudo; além disso, os autores, ainda, ressaltam que o entrevistador deve ouvir mais 

do que falar e despertar a confiança do entrevistado. Considerando o nosso objetivo, 

elaboramos três roteiros diferentes para as entrevistas, visto que definimos, como 

sujeitos do nosso estudo, representantes dos vários segmentos da comunidade 

escolar – profissionais da escola, pais e corpo discente, chamando atenção para o 

fato de que os discentes são crianças entre seis e oito anos, o que requeria maior 

especificidade do instrumento utilizado para que pudéssemos nos acercar de suas 

ideias sobre a escola e seu funcionamento. As questões para as entrevistas se 

encontram em nosso apêndice A, B e C.  

Outra característica importante associada ao estudo de caso pelos autores 

citados é o aparecimento de opiniões divergentes, o que deve ser trazido para o 

estudo como constitutivo do objeto, além das próprias constatações e interpretações 

do pesquisador. Isso possibilita uma diversidade de pontos de vista sobre a 



questão/objeto que, ao se transformar em relatório-síntese, servirá de referência 

para conclusões diversas por parte dos leitores.   

 Utilizamos, também, do questionário, que, segundo Laville e Dionne (1999) 

pode ser utilizado como suporte informativo sobre os respectivos entrevistados e 

sobre aspectos gerais do objeto. Responderam aos questionários todos os sujeitos 

instituídos como sujeitos de nosso estudo, exceto as crianças, que foram apenas 

entrevistadas verbalmente. 

- a Diretora da escola: Identificada no texto como Diretora 

- a Vice-Diretora: Identificada no texto como Vice-Diretora 

- duas Coordenadoras Pedagógicas que são, simultaneamente, professoras dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental no turno em que não atuam na coordenação: 

Identificadas no texto como coordenadoras; 

- três professoras dos três primeiros anos do Ensino Fundamental; 

- dois pais que participam do Conselho Escolar: Identificados no texto como Mãe de 

criança e/ou Pai de Criança. 

  - seis crianças de turmas dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, sendo 

duas de cada turma: Identificas no texto como criança. 

  Ressaltamos que as crianças, diferentemente dos outros sujeitos, não 

responderam ao questionário, considerando as especificidades do texto e do 

suporte aos quais não estavam familiarizados, embora já soubessem ler e 

escrever. 

Como já foi explicitado, nos utilizamos também da análise documental para 

ampliarmos nosso conhecimento sobre a escola, suas características e dinâmica, 

inclusive a relativa aos registros dos procedimentos e acontecimentos. Entre os 

documentos, analisamos, de início, os relatórios do IDEB (INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, 2005; 2007), da 

Prova Brasil (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANISIO 

TEIXEIRA, 2005; 2007) para verificarmos e compararmos a situação da escola 

relativa à alfabetização. De modo mais aprofundado, analisamos o Relatório do 

Diagnóstico da Agenda Potiguar – seus princípios, objetivos, metas, público alvo, 

metodologia, etapas de desenvolvimento, acompanhamento e avaliação 



(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007) e a situação da 

escola, conteúdo a que tivemos acesso de modo privilegiado, em virtude de o 

mesmo ainda não haver sido divulgado. Esse documento, pelas questões já 

descritas, foi decisivo para delimitar o nosso objeto de estudo. 

Com relação ao contexto da escola, de modo mais específico, analisamos o 

Plano de Gestão (ANEXO B) Projeto Político-Pedagógico (ANEXO C) alguns 

registros de planejamento – planos – e de acompanhamento e avaliação das 

crianças pelos professores. 

Segundo Lüdke e André (1986), os documentos servem como fonte poderosa 

de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem ou refutem afirmações e 

declarações do pesquisador e, ainda, num determinado contexto, fornecer 

informações sobre esse mesmo contexto. 

Considerando nosso objetivo e os conhecimentos que fomos construindo 

acerca da prática da gestão, sua função e seus procedimentos, bem como para 

respaldar as informações recolhidas por meio das entrevistas, consideramos 

imprescindível fazer algumas observações de situações constituídas da dinâmica de 

funcionamento da escola pertinente ao nosso objeto, como por exemplo: reuniões de 

planejamento dos professores, reuniões de pais, funcionamento geral da escola, 

observações das aulas e do recreio. 

O procedimento de observação, no Estudo de Caso, segundo Lüdke e André 

(1986), tem papel de propiciar o estabelecimento de relações entre aspectos da 

realidade que são muito complexas e, ainda, para descrição do contexto; para 

avaliar seus aspectos e condicionantes,e, ainda, para explorar situações não claras. 

As observações  foram registradas na forma de diário de campo, tendo sido focadas 

situações em que a gestão da escola se fez presente. 

 

2.2 Procedimentos de análise dos dados 

 



Para procedermos à análise dos dados, definimos, como orientadores, alguns 

dos princípios da análise de conteúdo propostos por Amado (2000) para quem, essa 

modalidade de análise assume um caráter mais temático, e consiste em 

arrumar/organizar, em um conjunto de categorias, construídas mediante a 

interpretação de significações do conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de 

comunicações (textos – orais e escritos –, imagem, filme etc). Para o autor 

supracitado, os aspectos mais importantes dessa técnica são uma rigorosa e 

objetiva representação dos conteúdos das mensagens, além de um avanço que ele 

denomina de fecundo a partir das inferências interpretativas que são derivadas dos 

quadros de referência teórica do investigador.   

Numa perspectiva aproximada das concepções de Amado (2000) Franco 

(2005) considera que, na análise de conteúdo, o ponto de partida é a mensagem, 

mas devem ser consideradas as condições contextuais de seus produtores e essa 

contextualização deve levar em conta um dos principais requisitos, o pano de fundo 

no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, de 

preferência socializados.  A unidade de contexto é a parte mais ampla do conteúdo a 

ser analisado, porém, “é indispensável para a necessária análise e interpretação dos 

textos a serem decodificados [...] e, principalmente, para que se possa estabelecer a 

necessária diferenciação resultante dos conceitos de significado e sentido” 

(FRANCO, 2005, p. 43). 

Amado (2000) considera que, para se desenvolver tal análise, percorre-se um 

conjunto de fases preestabelecidas a fim de responder a questões teóricas variadas 

e formuladas sobre o texto em análise, de acordo com o estudo que se pretende 

desenvolver. O autor supracitado, ainda, esclarece que os passos da categorização 

e codificação são: a) definição dos objetivos do trabalho; b) explicitação de um 

quadro de referência teórico; c) constituição de um corpus documental; d) leituras 

atentas e ativas; e) formulação de hipóteses; e, f) codificação, que consiste em um 

processo de agrupamento dos dados iniciais agregados em unidades de sentido que 

permitem uma descrição exata das características relevantes do conteúdo. Esse 

passo é, segundo o autor, composto, por sua vez, por fases a saber: 

 



     1.  Determinar as unidades de registro ou de significação que devem considerar os 

objetivos do trabalho e a natureza do material a analisar;  

   2.   Determinar as unidades de contexto “que permitem apreender o significado exato da 

unidade de registro, sem que deixem de revelar as opiniões, atitudes e preocupações dos 

seus atores” (AMADO, 2000, p.7); 

   3.   Categorização, que, segundo o autor citado, é a fase mais problemática, mas, 

também, a mais criativa. A categoria é representada por uma palavra-chave que indica a 

significação central de um conceito que se busca delimitar e deve ser escolhida de modo a 

representar com precisão o sentido dos indicadores, ou seja, do item ou do conjunto de itens 

que explicitam as características da comunicação a abranger nessa mesma categoria, ou 

ainda permite definir subcategorias. 

 

Nossa opção pelos princípios de interpretação de dados de investigação da 

análise de conteúdo decorre de nosso reconhecimento do que, como propõe Amado 

(2000, p.18) 

 

                                                                       [...] essa técnica é adequada à análise de dados qualitativos, 
em que o investigador quer apreender e aprender algo a partir do 
que os sujeitos da investigação lhe confiam, nas suas próprias 
palavras [...] ou ainda [...] que o próprio investigador registra no seu 
caderno de campo durante uma observação não-participante, ou 
ainda, a partir de documentos escritos para serem analisados ou 
retirados de qualquer arquivo. 

 
 

                                 Foi, portanto, com base nesses princípios e orientações, que empreendemos 

nossa interpretação dos dados que construímos mediante os procedimentos já 

descritos no campo de nossa investigação junto aos sujeitos de nosso estudo. 

 

2.3 O lócus da pesquisa: o caso da Escola Municipal Nossa Senhora da Guia 

 

Mediante a análise documental inicial que nos encaminhou na definição do 

caso a ser estudado, chegamos à Escola Municipal Nossa Senhora da Guia, situada 

na Travessa Nossa Senhora da Guia, nº 30, bairro de Emaús, município de 

Parnamirim-RN (considerado como Grande Natal) distando a 5 km do centro de 

Parnamirim e a 10km do município de Natal-RN. 



Verificamos que, nessa escola, segundo os dados oficiais (ANEXO A), o 

índice de abandono, nos últimos anos, foi zero e a taxa de aprovação nos três anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no ano de 2005, alcançou 96% com um crescimento 

significativo no ano de 2006 que ficou em 99% de aprovação. Esses índices, pelo 

que representam no contexto atual da escola pública em nosso Estado, tem 

suscitado outros estudos sobre essa escola acerca de diversos aspectos. Como 

exemplo, citamos o estudo desenvolvido por Menezes (2008) sobre os 

procedimentos didáticos de professores no ensino da ortografia junto às crianças.  

Em sua história, consta que surgiu da necessidade de atendimento escolar às 

crianças, filhas de moradores de um pequeno conjunto residencial, na área 

conhecida como Granja de Emaús, propriedade da Arquidiocese do município de 

Natal-RN. Essa área foi doada a trabalhadores rurais e a outros de baixo nível 

aquisitivo na década de 1960. Na área doada, foi construído um salão, pelos 

próprios moradores, para reuniões da comunidade. Nesse mesmo salão, algumas 

Irmãs da Congregação Filhas do Amor Divino iniciaram suas atividades pastorais 

fazendo catequese com as crianças (Projeto Político-Pedagógico da Escola (ANEXO 

C). 

Em 1976, começaram as atividades escolares surgindo, então, a Escola 

Nossa Senhora Da Guia. As primeiras professoras eram as vocacionadas na vida 

religiosa da congregação supracitada – irmãs do amor divino. Segundo o documento 

analisado, a Escola recebeu esse nome em homenagem à Maria Santíssima Mãe de 

Jesus Cristo. 

Em 1982, para atender ao número cada vez maior de crianças que buscavam 

a escola, algumas Irmãs, junto a um grupo de pais, solicitaram à Prefeitura de 

Parnamirim a construção de uma Escola de ensino básico. Em atendimento a essa 

solicitação, um terreno de mais ou menos 900 m2 foi doado pelo Arcebispo de Natal 

Dom Nivaldo Monte. No segundo semestre do mesmo ano, a obra foi financiada pela 

Prefeitura de Parnamirim e pela Secretaria de Educação do Estado do RN. 

As atividades da Escola foram iniciadas em março de 1983 com a conclusão 

da obra que resultou numa estrutura física assim descrita: duas salas de aula, uma 

pequena secretaria, uma pequena copa-cozinha, um depósito e quatro banheiros. 



Mediante modificações operadas nessa configuração inicial, atualmente, a escola 

ocupa uma área construída de 851,01 m² e é composta de 04 (quatro) salas de aula, 

01 (uma) diretoria, 01 (uma) secretaria, 01 (uma) sala de professores, 01 (uma) sala 

de arquivos, 01 (uma) sala de leitura, que também funciona como biblioteca; 01 

(uma) ampla sala para atividades pedagógicas com TV (ligada à TV Escola); 01 

(uma) copa cozinha; 01 (uma) despensa; área de serviço; pátio para recreio das 

crianças com rampas de acesso e com áreas livres nas laterais e 07 (sete) 

banheiros, sendo 01(um) adaptado para portadores de necessidades especiais.   

Na frente da escola, há um jardim gramado com plantas e um pedestal com 

três mastros para hasteamento de bandeiras. A iluminação e a ventilação da escola 

como um todo são satisfatórias, com postes e refletores dentro da escola. 

Considerando a atual situação da comunidade, a escola possui serviço de 

segurança eletrônica. 

Quanto ao seu corpo discente, atualmente a escola integra 458 crianças 

(ANEXO C) e funciona com 10 (dez) turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, do 1º ao 5º ano, sendo 05 (cinco) turmas no turno matutino e 05 

(cinco) no turno vespertino. Esse contingente de crianças, quase todas oriundas do 

bairro ou das proximidades, provém de famílias de baixa renda. 

Com relação ao funcionamento, a escola pertence ao quadro da rede pública 

municipal vinculada e mantida pelo Sistema de Ensino do município de Parnamirim, 

RN. Além disso, para sua manutenção, a escola também mantém alguns convênios 

com o Ministério de Educação, tais como PDDE, PDE, PNAE etc. Embora a diretora 

– no cargo há 24 anos – seja uma religiosa pertencente à congregação envolvida 

com sua fundação, a escola não tem vinculação financeira com entidades religiosas. 

O quadro de funcionários é composto por 02 (dois) agentes administrativos, 

01 (um) recepcionista-segurança, 01 (um) encarregado de serviços gerais e 03 (três) 

merendeiras. O quadro docente é formado por 08 (oito) professoras, todas com nível 

superior, sendo que duas delas, concomitante à função de professora, respondem 

pelo cargo de Coordenadoras Pedagógicas no contraturno. Além da Diretora, a 

escola tem Vice-Diretora, ambas com formação em nível superior em pedagogia.  



A escola conta com um Conselho Escolar que está em pleno funcionamento 

com representantes da comunidade institucional. Há reuniões mensais ou, segundo 

as informações obtidas, sempre que se faz necessário para tomada de decisões e 

prestação de contas dos recursos recebidos como do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Além das reuniões do Conselho Escolar, promovem-se, também, reuniões de 

pais e professores ao final de cada bimestre, para uma socialização das práticas da 

escola, como também, da vida escolar dos alunos. 

A Escola possui um Plano de Gestão (ANEXO B) que, segundo nossa 

análise, tem metas e ações bem definidas e que, por sua vez, orienta o Projeto 

Político-Pedagógico (ANEXO C). Nesse Plano, encontra-se explicitado que as 

concepções e procedimentos, vigentes na escola, estão embasados em princípios 

didáticos propostos por Maria Montessori9 – ênfase no respeito à individualidade e 

suas diferenças, na atividade e na liberdade da criança; nos postulados 

construtivistas de Jean Piaget, considerando as características das fases de 

desenvolvimento cognitivo das crianças e seu papel ativo no aprendizado; e nas 

proposições de Paulo Freire, considerando o compromisso da educação como 

transformação social. 

Em que pese a assunção desses fundamentos, a escola incorpora, também, 

segundo análise dos documentos Plano de Gestão (ANEXO B), Projeto Político-

Pedagógico (ANEXO C) e informações recolhidas através das entrevistas e em 

nossas observações, o desenvolvimento de procedimentos metodológicos 

identificados como tradicionais, já que os considera importantes para dar suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem. A princípio, tais metodologias são identificadas 

como, por exemplo, cópias e leituras no quadro, testes e provas. A esse respeito, é 

importante registrar que, mesmo no contexto das concepções atuais de 

                                                 
9
 Maria Montessori, médica e educadora italiana (1870-1952) desenvolveu, ancorada em 

fundamentos inatistas – e também empiristas – importantes estudos e proposições para a educação 
de crianças, concebendo-as como seres em pleno desenvolvimento, cujas origens são internas, mas 
precisam da intervenção do meio para fluir. Nesse sentido, propõe que todo o ambiente (inclusive o 
adulto como parte do ambiente) seja adaptado às características – necessidades e possibilidades – 
das crianças: mobiliário, materiais, atividades, de modo que estas possam agir de modo 
independente e disciplinado e, desse modo, aprender e desenvolver-se (ANGOTTI, 2007; ARAÚJO; 
ARAÚJO, 2007). 



alfabetização, considera-se que, com objetivos e conduções diferenciadas, tais 

atividades podem assumir um caráter construtivista e com papel relevante na 

construção de aspectos gráficos e conceituais sobre a escrita como linguagem, não 

sendo, assim, tão estanques, as distinções entre modelos ou tendências 

pedagógicas (BRASIL, 2001). 

É o que verificamos à medida que adentramos no contexto da escola: essas 

atividades são ressignificadas em função dos objetivos, do modo e das situações em 

que são realizadas, como por exemplo, atividades de escrita de textos com 

produções a partir de textos lidos ou de temas trabalhados em projetos, como o 

projeto de leitura. Segundo Lopes e Vieira (2009), essas práticas sugerem uma 

coexistência de concepções e ações orientadas, tanto por uma perspectiva mais 

mecanicista de aprendizagem, como também abordagens mais inovadoras, ou seja, 

da cópia a produções escritas – indicando uma aproximação de perspectivas 

contemporâneas de ensino da linguagem escrita. 

Além do Projeto Político-Pedagógico (ANEXO C) há uma proposta anual de 

trabalho (ANEXO D) que visa à organização pedagógica através da pedagogia de 

projetos bimestrais para os anos iniciais do Ensino Fundamental, estando esse 

plano, segundo as informações construídas, totalmente alinhado ao PPP da escola. 

Quanto à existência de um Projeto Político-Pedagógico, tanto em documento, como 

em vivência, Libâneo, Oliveira e Toschi (2006, p. 345-346) salientam que  

 

Toda organização precisa de um plano de trabalho que indique os 
objetivos e os meios de sua execução, superando a improvisação e a 
falta de rumo. [..]. O projeto é um documento que propõe uma 
direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, 
prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação. [...] 
expressa, pois, uma atitude pedagógica, que consiste em dar um 
sentido, um rumo às práticas educativas. [...] reproduz as intenções e 
o modus operandi da equipe escolar, cuja viabilização necessita das 
formas de organização e gestão. 

 

As reuniões pedagógicas na escola com a equipe de docentes ocorrem,  

sistematicamente, uma vez por mês, ou, de acordo com as informações das 

entrevistas, quando há necessidade. As reuniões são conduzidas pela Diretora da 

escola, embora, segundo as entrevistadas, todos participem das decisões. As 



Coordenadoras Pedagógicas da escola participam, também, mensalmente, de 

reuniões pedagógicas com a equipe da Secretaria Municipal de Educação.   

Pela dinâmica do cotidiano, observamos que as crianças chegam cedo, tanto 

no turno matutino, quanto no vespertino, e aproveitam para brincar livremente no 

pátio, pois não há parquinhos infantis com equipamentos. Apesar disso, elas 

brincam com jogos educativos, espalhados no pátio da escola ou, caso prefiram, 

brincam de outras formas, sem materiais, utilizando-se e explorando as 

possibilidades de seu corpo (correndo, pulando etc).  

Logo após o sinal, todas se organizam em fila por turma, fazem oração 

comandada pela diretora ou vice-diretora, ou, ainda, pela coordenadora da escola, e, 

depois, cantam músicas diversas. Em seguida, encaminham-se por turma para as 

salas de aula. Esses mesmos procedimentos são seguidos à saída para o lanche e 

ao final da aula. No momento de distribuição do lanche, observamos que todos 

seguem uma organização em que cada turma é atendida por vez. 

Percebemos, nesses e em outros momentos, que há rigorosa preocupação 

com a disciplina e organização de procedimentos na escola, seguidas pelas 

professoras, funcionários e crianças: Todas as crianças após receberem seu lanche, 

sentam no chão em círculo, para degustá-lo; não é permitido trazer lanche 

diferenciado, o que é justificado pela diretora como sendo um modo de garantir que 

não haja discriminações entre as crianças em virtude de suas possibilidades 

diferenciadas de aquisição. Após o lanche, todas recolhem seu prato, copo e 

talheres e os levam até a copa para serem lavados, mostrando autonomia e 

organização. 

Após esse momento, todas voltam a brincar no pátio com os diversos jogos 

educativos ou, ainda, livremente. Desses momentos observados, ressaltamos a 

alegria e a felicidade retratadas nas fisionomias das crianças, embora, em alguns 

momentos, deixassem transparecer que era imposição. No entanto, em conversas 

informais com algumas crianças, todas relataram que gostavam muito da escola e 

não desejavam sair quando terminassem o quinto ano. 

Quanto às professoras, todas concursadas, mostraram-se assíduas e 

preocupadas com o cumprimento dos horários. Percebemos que já estão adaptadas 



à cultura da escola, mesmo com a rigidez de alguns procedimentos disciplinares que 

reconheceram existir, não demonstraram, igualmente, às crianças, incômodo em 

cumprir as regras estabelecidas na escola, tais como: horário, assiduidade, tarefas 

designadas. Todas as professoras trabalham mediante elaboração de planos de 

aula e registros do desempenho individual das crianças por bimestre, a partir do qual 

é desenvolvido um semestral e, posteriormente, um relatório anual com registro 

processual da aprendizagem de cada uma. Quanto às metodologias didáticas, as 

professoras entrevistadas revelaram que, também, trabalham com metodologia de 

projetos. No período da realização da pesquisa, elas estavam desenvolvendo um 

projeto cujo tema era leitura (ANEXO E). 

Esses componentes da dinâmica de funcionamento da escola, sumariamente 

apontados, indicam, inicialmente, que há um princípio de organização emanado da 

gestão que articula regras definidas e conhecidas, atribuições claras de papéis, 

direitos e deveres, bem como situações em que os integrantes da organização, em 

conjunto, participam das decisões. Destaca-se, de início, o papel coordenador da 

Diretora na condução de reuniões de planejamento pedagógico. 

A esse aspecto, Libâneo; Oliveira e Toschi (2006) afirmam que a organização 

e gestão da escola precisam corresponder à necessidade de a instituição escolar 

dispor das condições e dos meios para o alcance de seus objetivos específicos  

relacionados com a garantia de promoção de aprendizagem para todos os alunos e, 

por conseguinte, de seu desenvolvimento como pessoas e cidadãos. Para os 

autores citados, “a organização escolar necessária é aquela que melhor favorece o 

trabalho do professor, existindo uma interdependência entre os objetivos e as 

funções da escola e a organização e gestão do trabalho escolar” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2006, p. 300-301). Essa interdependência em relação aos 

processos e resultados da alfabetização consistiu o foco de nossa investigação na 

escola mediante, entre as outras fontes de dados, as perspectivas dos sujeitos do 

estudo já descritos anteriormente, cujos critérios de escolha descrevemos a seguir: 

 

 

 



 

2.4  Critérios de escolha dos sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos da escola, cujas significações acerca do nosso objeto de estudo 

foram as fontes principais de nossas reflexões, foram selecionados considerando-se 

que: 

   a) Integrassem a comunidade da escola participando de seus processos e 

resultados relativos à alfabetização das crianças nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental; 

  b) Representassem os diversos segmentos envolvidos nesses processos e 

resultados: direção (por seu envolvimento direto nas práticas de gestão da escola); 

coordenação pedagógica (por atuar em um campo de articulação entre a gestão, o 

trabalho pedagógico e as relações com as crianças e suas famílias); professoras dos 

três primeiros anos (por sua atuação direta no processo de alfabetização das 

crianças e por serem afetadas pelas ações da gestão); crianças (por serem sujeitos 

do processo de alfabetização que se desenvolve na escola e por terem uma 

perspectiva própria sobre tal desenvolvimento); pais das crianças (por serem 

envolvidos, também, nos processos e resultados produzidos pela escola com 

relação à alfabetização de seus filhos); 

   c) Aceitassem participar da pesquisa. 

A seguir delineamos a caracterização geral dos sujeitos da pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cargo/Função 

na escola 

Formação Anos de experiência 
profissional e 
Anos de trabalho na 
escola 

Participação em cursos de 
formação continuada. 

 

Diretora 

Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

44 anos na educação 
24 anos na direção da 
escola (desde sua 
fundação). 

Não participa de cursos de 
formação continuada, mas se 
atualiza através de leituras 

 

 Vice-Diretora 

Magistério e 
licenciatura em 
pedagogia 

23 anos na educação 
16 anos na escola; na 
vice-direção há pouco 
mais de dois anos à 
convite da diretora. 

Participa constantemente de 
cursos de formação continuada 
voltados para questões do 
trabalho pedagógico e do 
ensino-aprendizagem da 
linguagem escrita, como o Pró-
Letramento. 

Coordenadora  Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

15 anos na educação 
10 anos na escola 

Participa constantemente, de 
cursos de formação continuada 
como o Pró-letramento e cursos 
da área de Artes. 

Coordenadora  
 

Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

22 anos na educação 

22 anos na escola. 

Participa constantemente de 
cursos de formação continuada 
como o Pró-letramento e o 
GESTAR I. 

Professora 3º ano  
Turno matutino 

Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

13 anos na educação 
13 anos na escola 

Participa com freqüência de 
cursos de formação continuada 

Professora 1º ano 
Turno matutino e 
2º ano 
turno vespertino 

Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

15 anos na educação 
15 anos na escola 

Participa de cursos de formação 
continuada 

Professora 1º ano  
turno vespertino:  

Magistério e 
licenciatura em 
Pedagogia 

21 anos na educação 
21 anos na escola. 

Participa de cursos de formação 
continuada, como o Pró-
letramento e o GESTAR I 

Quadro 1-  Caracterização dos profissionais da escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sexo Profissão Residência Quantidade de filhos 

Masculino Militar Emaús 1 

Feminino “Do lar” Emaús 2 

Quadro 2 – Caracterização dos pais das crianças pertencentes ao Conselho Escolar 

 

 

Sexo Idade e ano em 

que estuda 

Residência Tempo na escola 

Masculino 6 anos; 1º ano Comunidade de 

Emaús 

Desde a educação 
infantil 

Feminino 6 anos; 1º ano Comunidade de 

Emaús 

Desde a educação 
infantil 

Masculino 7 anos; 2º ano  Comunidade de 

Emaús 

Desde a educação 
infantil 

Feminino 7 anos; 2º ano Comunidade de 

Emaús 

Desde a educação 
infantil 

Masculino 8 anos; 3º ano  Centro de 

Parnamirim 

Desde a educação 
infantil 

Feminino 8 anos; 3º ano Comunidade de 

Emaús 

Desde a educação 
infantil 

Quadro 3 – Caracterização das Crianças  

Obs: Foram selecionados, aleatoriamente, um aluno de cada turma em cada turno. 

 

 

2.4.2 Algumas revelações iniciais a partir da caracterização dos sujeitos 

 

 

As informações construídas a partir dos questionários chamam a atenção 

para diversos aspectos, entre os quais destacamos uma uniformidade do corpo 

docente – todas do sexo feminino – em vários aspectos: quanto ao corpo técnico-



docente da escola, constatamos que todas, desde as que ocupam os cargos de 

direção e vice-direção, têm formação inicial no Magistério, graduação em Pedagogia 

e com mais de 15 anos de experiência profissional, exceto a professora do 3º ano 

matutino que, mesmo assim, está na educação há 13 anos. Além disso, todas as 

entrevistadas trabalham na escola há mais de 15 anos, exceto uma que trabalha há 

13 anos, ou seja, quase o mesmo tempo. Para quase todas as profissionais, o tempo 

de experiência coincide com o tempo na escola, o que significa que sua formação 

profissional em serviço em parte tem se desenvolvido de modo constante, na Escola 

em que atuam. 

Atualmente, todas as professoras estão cursando pós-graduação em 

alfabetização. O curso é uma especialização em alfabetização, financiado 60% pela 

SME, e os outros 40% pelas professoras. 

Esses dados chamam a atenção para vários aspectos relevantes: a 

constância do grupo e o longo tempo de permanência na instituição, tanto apontam 

para uma satisfação dos profissionais, visto que, por serem todas concursadas e 

com estabilidade, poderiam transferir-se para outra escola, como também 

possibilitam a construção, por cada uma das integrantes, e por todo o grupo, de um 

trabalho em equipe com características próprias. 

Além disso, esse aspecto chama a atenção por ser comum no contexto da 

Escola Nossa Senhora da Guia a estabilidade do quadro pessoal e a não 

provisoriedade do grupo, não havendo rotatividade dos profissionais na Instituição – 

fato comum na dinâmica da escola pública – o que consideramos um fator 

importante para a possibilidade de desenvolvimento de um trabalho que tenha 

consistência e unidade e, desde que com as condições necessárias, possa 

constituir-se como construção coletiva, de conhecimento e respeito às 

especificidades da escola e de seus sujeitos, bem como do contexto sociocultural 

local, condição para um trabalho comprometido com os sujeitos e condições reais. 

Os aspectos evidenciados acima remetem à existência, na Escola Nossa 

Senhora da Guia, de uma organização como definem Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2006, p. 318) uma “cultura organizacional”. Para os autores, além da organização 

planejada, da estrutura organizacional, os papéis desempenhados as organizações 



“sofrem forte impacto dos elementos informais [...] os comportamentos, opiniões, 

ações e formas de relacionamento que surgem, espontaneamente, entre os 

membros do grupo” que definem uma “cultura organizacional”. Esses elementos 

envolvem as práticas culturais dos indivíduos, sua subjetividade e tem forte 

influência nas formas de organização e gestão escolar e nos processos de ensino-

aprendizagem. 

Compreendemos a cultura organizacional como um conjunto de crenças e 

valores, construídos pelos sujeitos e que orientam a ação coletiva. O fato de os 

profissionais da escola constituírem, há tanto tempo, um grupo, traz a possibilidade 

de instituição de uma cultura própria da escola enquanto organização que marca 

suas práticas pedagógicas, seus modos de proceder e seus resultados. 

Essas informações também demonstram que tanto os pais entrevistados, 

quanto os alunos residem na comunidade de Emaús, exceto uma das crianças que 

reside em outro bairro da cidade, porém, muito próximo à Escola Nossa Senhora da 

Guia, o que favorece uma unidade cultural, uma aproximação em termos de 

condições de vida, costumes, valores. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato de que todas as crianças 

entrevistadas são oriundas da educação infantil na mesma escola, confirmando a 

importância da educação infantil para as primeiras etapas de desenvolvimento e da 

aprendizagem das crianças, reconhecida por diversos estudos contemporâneos e 

apontando que a Educação Infantil ali desenvolvida também satisfaz os pais, 

levando-os a manter seus filhos na Escola Nossa Senhora da Guia. 

Essa primeira aproximação à Escola Nossa Senhora da Guia e seus sujeitos 

possibilitou constatações que consolidaram nossos questionamentos iniciais: entre 

os múltiplos fatores que concorrem para a situação da Escola, de que modo a 

gestão da escola favorece seus processos e resultados, especificamente na 

alfabetização das crianças? 

Para fundamentar nossas reflexões sobre as informações obtidas referente a 

esse questionamento por meio dos procedimentos adotados, desenvolvemos uma 

sistematização de teorizações que tematizam a gestão escolar e a alfabetização de 



crianças de modo a ampliar nossa compreensão do objeto problematizado. É essa 

sistematização que constitui o próximo capítulo de nosso trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 GESTÃO EDUCACIONAL, ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO 

 
[...] a forma como se organizam o sistema de 
ensino e o perfil da gestão revela em que 
medida as instituições de ensino se orientam 
por um projeto educativo que apresente, 
como perspectiva, a inclusão social.  
(Garcia; Batista; Barbosa Júnior) 

 

  Para construirmos uma concepção de gestão escolar que possibilite a 

reflexão sobre o papel da gestão na Escola Nossa Senhora da Guia e, mais 

especificamente, no processo de alfabetização das crianças, faz-se necessário 

situarmos a gestão escolar enquanto prática relevante no contexto social e 

educacional. 

A relevância da gestão, no âmbito educacional insurge-se como decorrência 

da centralidade que os processos gestores assumiram no âmbito dos serviços 

sociais no contexto da reestruturação global desencadeada a partir da crise e 

recomposição do sistema capitalista mundial nas três últimas décadas do século 

passado com dimensões econômica e social. 

É em meio à “[...] transformação nos processos de produção associadas a 

avanços tecnológicos, superioridade do livre funcionamento do mercado na 

regulação da economia e redução do papel do Estado” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2006, p. 34) que são propostas, com base no pensamento neoliberal, 

reformas na administração pública para atender às novas demandas dos cenários 

econômico, político e social do mundo globalizado. 

  A redefinição da ordem econômica mundial, a reorganização do capitalismo e 

a crise fiscal do Estado, observadas no final dos anos de 1960 e início dos anos de 

1970, caracterizam-se como uma crise do padrão de acumulação capitalista em 

vigor até então, cujas repercussões abrangem dimensões econômica, social e uma 

reorganização do Estado. 

  Essa crise se propaga durante os anos de 1980 incluindo recessão 

econômica, baixa taxa de crescimento, altas taxas de inflação e excessivos gastos 

sociais. Nesse contexto, o sistema capitalista passa a buscar formas de restabelecer 

o padrão de acumulação. Esse processo de reestruturação global do sistema 



capitalista mundial refletiu em reformas em diversas áreas da sociedade, inclusive a 

educacional, em nível mundial. 

Tais reformas, por sua vez, influenciaram a educação brasileira 

substantivamente. No Brasil, estão alinhadas com a reforma do Estado dos anos de 

1990 que, segundo Pereira (1998, p.49), envolve quatro problemas 

interdependentes, embora distintos: 

 

a) um problema econômico-político – a delimitação do tamanho do 
Estado; b) um outro também econômico-político, mas que merece 
tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; c) 
um econômico-administrativo – a recuperação da governança ou 
capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões 
políticas tomadas pelo governo; e d) um político – aumento da 
governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 
interesses, garantir  legitimidade e governar . 
 

 
  Essas reformas constituem uma tendência internacional segundo a qual o 

desenvolvimento econômico garante, por si só, o desenvolvimento social. Seguem, 

portanto, uma orientação economicista e tecnocrática, desconsiderando as 

implicações sociais e humanas dos processos e relações de produção. Entretanto, 

tais implicações precisam ser consideradas, ainda que o conhecimento e a 

informação, como forças produtivas diretas, afetem o desenvolvimento econômico, o 

que acaba influenciando as condições de vida e de trabalho em todos os setores da 

atividade humana e, sobremaneira, a educação. 

   É, portanto, no contexto do debate sobre o papel do Estado e a consequente 

busca por propostas alternativas de reformas, nesse âmbito, que emerge a temática 

da gestão do setor público como prática relevante para a reorientação dos sistemas 

produtivos numa perspectiva de qualidade e de uma adequação às demandas dos 

mercados. Essa adequação, por sua vez, foi acompanhada por uma redefinição nos 

padrões de gestão das organizações e da organização do trabalho para atender aos 

novos desafios. 

 

 

 



 

 

3.1 Novas Formas de Gestão e seu papel na escola e na aprendizagem 

 

  A partir da década de 1990, emerge um novo modelo de gestão, inspirado 

nas ideias do gerencialismo, identificado como um modelo comum para orientar os 

processos de reforma, principalmente nos países da América Latina. As novas ideias 

emergentes passam a invadir o campo da educação e da escola, conforme 

esclarecem Cabral Neto e Rodriguez (2007, p.38) 

 
O apelo ao gerencialismo no campo da educação (nova gestão 
pública) e, particularmente, na gestão escolar (que passou a 
predominar na América Latina a partir da década de 1990) expressa 
uma tendência de incorporação dos princípios da gerência 
empresarial na área educacional. Tal modelo representa um 
movimento que busca imprimir uma lógica diferente à organização e 
ao funcionamento do sistema educacional, assim como promover 
modificações na organização da escola.   

 

Esse modelo gerencial inicial, segundo Cabral Neto (2009), evoluiu movido 

pelo surgimento de demandas emergentes dos limites e contradições do modelo 

econômico e de seus pressupostos. Numa perspectiva de síntese, o autor aponta 

que as tendências atuais de gerenciamento público envolvem os seguintes eixos no 

desenvolvimento dos serviços: parcerias; mecanismos de avaliação de qualidade e 

produtividade; maior autonomia no sistema; descentralização; flexibilização; 

profissionalização e versatilidade dos sujeitos (CABRAL NETO, 2009). 

Abrucio 2007 (apud CABRAL NETO, 2009) ponta que, no caso do Brasil, nos 

últimos 20 anos, em face das desigualdades e fragmentações, houve inovações e 

avanços na gestão pública, decorrentes, principalmente, da Constituição de 1988. 

Nesses termos, as novas tendências revalorizaram os gestores públicos em sua 

função de garantir a melhoria dos serviços prestados à população integrando as 

noções de democratização, descentralização e profissionalização dos processos. 

É na perspectiva de alinhar-se a essa tendência que, segundo o autor 

supracitado, “o Brasil coloca na agenda da política educacional a necessidade de 

[...] modernizar a gestão educacional em todas as instâncias, abarcando os níveis 



macro (ministérios), intermediário (secretarias estaduais e municipais de educação) 

e micro (escola) dos sistemas de ensino” visto que a gestão passa a ser considerada 

uma “estratégia importante para garantir o sucesso escolar” (CABRAL NETO, 2009, 

p. 197). 

Ainda conforme o autor, e de acordo com a lógica do modelo gerencial, e os 

traços inerentes à nova gestão pública, propõe-se a gestão educacional como 

estratégias relevantes para superação dos resultados negativos atestados nos 

índices educacionais de final do século XX e para melhoria da qualidade do ensino e 

da aprendizagem “a participação dos usuários nos serviços educacionais [...] a 

responsabilização dos gestores e o protagonismo dos pais, dos alunos e dos 

professores nas tomadas de decisões da escola” (CABRAL NETO, 2009, p. 198). 

Diante dessas proposições materializadas nos contextos educacionais, os 

autores citados (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2006; CABRAL NETO, 2009) 

chamam atenção para as contradições inerentes à lógica vigente no modelo de 

gestão educacional, ainda que reconhecidos seus avanços, no que toca à 

responsabilização de diferentes atores em relação ao que se processa – e ao que 

resulta – nas escolas. 

Entre outros aspectos, põem em relevo o risco de abstração, nas proposições 

das funções e práticas da gestão educacional, no sentido sociopolítico dessas 

funções e práticas e de seu caráter essencialmente histórico e político. Esses 

autores alertam, enfim, para os limites ainda presentes em relação à 

democratização, descentralização e autonomia relativa dos processos em meio a 

diferentes contextos e condições, ainda que reconheçam que, enquanto princípios, 

são potencialmente positivos para uma transformação dos sistemas educacional e 

escolar em relação à qualidade da educação. 

 Assim, é reconhecendo o caráter essencialmente histórico e político e, 

portanto, contraditório, fragmentar e incompleto das possibilidades da gestão 

educacional que buscamos empreender nosso estudo. Numa perspectiva dialética, 

quando falamos em gestão no plano da educação e, de modo mais específico no 

contexto da escola, estamos considerando, como princípios orientadores ou 

definidores desta prática, no sentido proposto por Freire (1996) de uma prática 



educativo-crítica, como um ideal a ser buscado ou uma utopia a ser perseguida no 

cotidiano, como balizador das ações. 

Esse ideal ou utopia, em muitos casos ainda não atingido ou mesmo 

desvirtuado, envolve uma concepção de gestão que supera, como já afirmamos 

anteriormente, o enfoque limitado de administração e meramente gerencialista e que 

se assenta sobre e a partir da mobilização dinâmica dos sujeitos humanos, de sua 

energia e talento, de seus interesses, valores e necessidades, coletivamente 

organizados, como condição básica e fundamental da qualidade do ensino e da 

transformação da própria identidade das escolas, dos sistemas de ensino e da 

educação brasileira em sua função primordial de propiciar aprendizagens que gerem 

desenvolvimento aos sujeitos. De modo mais específico, como afirma Lück (2006, 

p.25): 

 

                             A gestão educacional estabelece um direcionamento e a 
mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e de 
fazer do sistema de ensino e das escolas, sem o que todos os 
demais esforços e gastos são despendidos sem promover os devidos 
resultados, o que de fato tem acontecido na educação brasileira [...]. 
Faz-se referência à gestão em âmbito macro, a partir dos órgãos 
superiores dos sistemas de ensino e em âmbito micro, a partir das 
escolas. A expressão gestão educacional abrange a gestão de 
sistemas de ensino e a gestão escolar.  

 

O termo gestão, no contexto da educação está, pois, ao mesmo tempo que 

vinculado ao significado de gerência, administração, tomada de decisão, 

organização, direção. Está, segundo Lück (2006), voltado para a atividade de 

impulsionar uma organização a atingir seus objetivos e a cumprir sua função, 

desempenhar seu papel, destinando-se à promoção humana de cidadãos, à 

aprendizagem de conhecimentos e da convivência coletiva, do respeito às 

diferenças com tolerância e solidariedade. 

Numa perspectiva semelhante e concebendo as escolas como 

organizações/unidades sociais, para cuja função – a formação humana – emerge, 

como aspecto essencial, a interação entre pessoas, Libâneo; Oliveira; Toschi (2006, 

p. 318) afirmam que: 



 

A gestão10 é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e 
procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, 
basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Há 
várias concepções e modalidades de gestão: centralizada, colegiada, 
participativa, co-gestão [...]. 
 

 Libâneo; Oliveira e Toschi (2006, p.318), inclusive, complementam essa 

definição com o conceito de direção: 

 

A direção é princípio e atributo da gestão, por meio da qual é 
canalizado o trabalho conjunto das pessoas, orientando-as no rumo 
dos objetivos. Basicamente, a direção põe em ação o processo de 
tomada de decisões na organização e coordena os trabalhos, de 
modo que sejam realizados da melhor maneira possível. 
 

Ainda Libâneo; Oliveira e Toschi (2006) consideram, nessa abordagem, os 

aspectos informais da organização escolar, trazendo para a discussão acerca da 

gestão o conceito de cultura organizacional. Para os autores, essa cultura 

organizacional se constitui com base nos comportamentos, opiniões, ações e formas 

de relacionamento que surgidos espontaneamente, entre os membros do grupo de 

uma determinada organização, não pode ser desconsiderada, já que essa cultura é 

primordial para a implementação da gestão do sistema ou da escola.   

É, portanto, desse quadro que vemos emergir a relevância do papel da 

gestão, tanto do sistema educacional, quanto da escola, tal como se observa, 

atualmente, no cenário educacional brasileiro, em consequência de um 

redimensionamento da sua função a partir da reforma do Estado, passando a ocupar 

posição de centralidade para a garantia da qualidade da educação escolar, ainda 

que, inicialmente, essa perspectiva de qualidade fosse decorrente de concepções 

vinculadas ao mundo da empresa e do mercado. Essa questão será discutida mais 

adiante. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988) aponta para uma perspectiva 

mais universalizante dos direitos sociais. A partir de 1990, de forma contraditória, 

foram implantadas políticas que evidenciavam a necessidade de redimensionamento 
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 Grifo dos autores. 



do papel do Estado para atender ao ajuste fiscal seguindo as diretrizes neoliberais, o 

que se configurou como limites concretos à universalização promulgada pelo texto 

legal. 

Entre outras estratégias, destacam-se a descentralização das decisões e 

ações, instituição de colegiados, participação da comunidade nos processos 

decisórios da escola, responsabilização dos diretores e professores pela 

aprendizagem – pelos sucessos e fracassos dos alunos. Segundo Cabral Neto 

(2009), a reforma gerencial que se delineia para essa nova conjuntura traz, no seu 

conjunto, como principais características: a desburocratização, a descentralização, a 

transparência, a accountability, a ética, o profissionalismo e o enfoque no cidadão. 

Nesse contexto, o gestor escolar assume uma nova centralidade na 

organização, porquanto é ele o responsável pela prestação de contas dos resultados 

educacionais, transformando-se no principal responsável pela efetiva concretização 

de metas e objetivos definidos, quase sempre, na esfera central do sistema 

(AFONSO, 2003, apud CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007). 

O modelo gerencial do campo empresarial forneceu as bases para o novo 

modelo de gestão educacional, formulado e disseminado pelas agências 

internacionais de financiamento, como, por exemplo, o Banco Mundial, que teve forte 

influência na definição das políticas educacionais em vários países difundindo, nas 

últimas décadas, a concepção consensual acerca do novo papel da educação e 

sobre um novo modelo de gestão. 

 A Conferência de Educação para Todos que ocorreu Jontien, 1990, na 

Tailândia, contemplando, entre outras medidas, a modernização da gestão como 

fator fundamental para a consecução dos objetivos da escola e que originou, em 

vários países, planos decenais de educação, a exemplo do caso brasileiro, é 

marcada por paradoxos e contradições entre avanços e recuos em suas definições e 

propostas.  

No Brasil, o Plano Decenal de Educação para Todos (BRASIL,1993) foi 

elaborado no Governo Itamar Franco. Segundo França (2009), nesse plano são 

configuradas as diretrizes para a descentralização administrativa, pedagógica e 

financeira, a valorização dos profissionais da educação em face da eficiência 



pedagógica e do uso dos recursos financeiros com vistas a um sistema educacional 

de qualidade.  

Com a posse de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República, 

foi lançado, em 1994, outro plano com propostas de reformas educacionais 

alinhadas com as diretrizes do Banco Mundial, como a descentralização, que se 

configura, no Brasil, como desconcentração de responsabilidades do Ministério da 

Educação como instância executora. Como assinala Castro (2007), remetendo-se a 

Casassuz (2001) e a Barcelar (1997) não há um real processo de descentralização 

do Estado, mas sim de desconcentração das responsabilidades. A descentralização, 

implantada sem contrapartida nos contextos mais pobres, aumenta a exclusão da 

população em relação aos serviços básicos, contribuindo, contraditoriamente ao 

proposto, para ampliar a pobreza e a própria exclusão (CASTRO, 2007). 

Como outros dos paradoxos entre definições e proposições das propostas de 

reformas educacionais em curso, nos últimos anos, observamos uma ênfase em 

padrões de aprendizagem, a serem perseguidos e verificados por avaliações em 

nível nacional e local, buscando, assim, identificar e acompanhar o desempenho das 

escolas em relação às metas de melhoria da qualidade do ensino. Assim, ao mesmo 

tempo que se afirma uma preocupação com a efetivação da aprendizagem – função 

essencial da escola e de todo o sistema educacional – o novo modelo gerencial 

busca estabelecer uma cultura organizacional firmada nos princípios de gestão 

estratégica e do controle de qualidade orientada para a racionalização, a eficiência e 

a eficácia, tratando, de forma reducionista e simplista, o caráter complexo e 

multifacetado do processo de aprendizagem (CASTRO, 2007). 

Em função do afloramento das contradições dessas concepções emerge a 

importância de um conceito de gestão, resultante de um novo entendimento a 

respeito da condução do trabalho nas organizações, superando o conceito limitado 

de administração e não a substituindo. Esse novo modelo, com características de 

flexibilidade, descentralização e participação de atores no processo educacional, 

apresenta-se como resposta aos desafios de melhoria da eficácia e eficiência dos 

sistemas educativos, ou seja, como novo paradigma para a gestão pública, em face 



das profundas modificações que têm ocorrido no mundo do trabalho e que 

trouxeram/trazem novos perspectivas para a educação. 

Desse modo, gestão educacional corresponde ao processo de gerir a 

dinâmica do sistema de ensino como um todo e das escolas, em consonância com 

as políticas educacionais públicas para a implementação dos projetos pedagógicos.  

Numa perspectiva crítica, Afonso 2003 (apud CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007) 

alerta para o risco de que esse modelo de gestão pública na escola possa revelar-se 

como uma neotaylorização do trabalho docente e se expressar na separação entre 

os setores que concebem (e decidem) aqueles que executam o trabalho 

pedagógico. 

Nesse sentido, o autor deixa claro que democratizar a gestão da educação 

requer a participação da sociedade na formulação e avaliação das políticas 

educacionais, bem como na fiscalização de sua execução por meio de mecanismos 

institucionais (CASTRO, 2007), ou seja, o processo precisa ser orientado pelos 

princípios democráticos e caracterizar-se pelo reconhecimento da importância da 

participação consciente e esclarecida das pessoas envolvidas nas decisões acerca 

da organização, do planejamento e da avaliação de todos os aspectos envolvidos no 

processo de educação. 

No âmbito da escola, tal processo pode constituir-se em lócus de formação 

dos cidadãos como seres sociais e históricos e sujeitos de relações, possibilitando 

que a gestão se construa como processo político e cultural da escola enquanto 

comunidade de sujeitos em uma comunidade social mais abrangente, formando 

no/para o exercício da cidadania, enquanto espaço e tempo de cidadania. 

Entretanto, no cotidiano escolar, os processos de gestão nem sempre se fazem 

nessa perspectiva. O modo como, em cada sistema ou em cada escola, o processo 

se aproxima ou se distancia desses princípios, é definido pelas concepções de 

educação e gestão vigentes, bem como define a(s) modalidade(s) de gestão que irá 

se desenvolver. 

 

 

 



3.1.1 Gestão Escolar democrática e participativa  

 

Segundo Barroso (1995), no quadro da evolução das teorias da 

administração, a gestão participativa tem sua origem no movimento das relações 

humanas que se difundiu a partir dos estudos de Elton Mayo entre 1924 e 1933, nos 

Estados Unidos. Esses estudos e investigações mostraram a importância do fator 

humano para explicar o comportamento dos indivíduos nas organizações, ou seja, 

da importância dos fatores psicológicos, como afetivos e sentimentais, nos 

processos de gestão das empresas e de outros serviços. 

A partir do final da década de 1960, surgiram, na Europa, movimentos sociais 

e políticos através das organizações sindicais, para reivindicar modalidades mais 

democráticas de gestão nas empresas, o que levou à introdução de diversas formas 

de cogestão e de experiências autogestionárias.  

No campo psicossocial, foi uma forma de motivar os trabalhadores; no 

político, uma forma de democratizar o governo das empresas; por razões sociais, 

para conciliar a liberdade individual com a necessária integração social e, por fim, as 

razões gestionárias para melhorar a qualidade do trabalho e resolver os conflitos 

organizacionais. 

Já no campo educacional, a partir da década de1970, os estudos revelaram a 

importância de fatores relacionados com a gestão da escola e com o rendimento 

escolar dos alunos. Esses fatores estavam vinculados a gestão participativa, 

incluindo a participação dos professores na planificação das atividades, no trabalho 

em equipe, na resolução de problemas. 

Portanto, falar em gestão participativa significa envolver os trabalhadores na 

gestão, que no caso da escola são, principalmente os diretores, vice-diretores, 

coordenadores, professores já que eles têm uma responsabilidade efetiva nas ações 

decisórias da escola devido à sua competência e exercício profissional, muito 

embora os trabalhadores não-docentes, os alunos e os pais, também, tenham uma 

contribuição necessária e marcante no processo decisório desse tipo de gestão, por 

constituírem igualmente, sujeitos  partícipes das práticas escolares. 



O conceito de gestão democrática e participativa encontra-se definido no 

artigo 206 da Constituição Federal de 1988, no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996. Em que pese os paradoxos dos avanços e recuos 

de suas definições, bem como das defasagens entre definições e derivações 

práticas, a legislação brasileira concede aos educadores e à sociedade a base legal 

para exercer o controle democrático sobre os serviços educacionais, prestados pelo 

Estado. 

Nesse contexto, a autonomia da escola pública, bem como a possibilidade de 

participação dos diversos atores sociais na elaboração do Projeto Político-  

Pedagógico da escola, da comunidade escolar e local em conselhos escolares, 

conferem à comunidade o direito, bem como a responsabilidade de participar nas 

decisões e implementações do fazer pedagógico. Isso envolve negociações e 

conflitos, visto que o fazer pedagógico implica decisões relativas ao quê, para quê, 

por quê e como ensinar-aprender. 

 Mas, a participação não se faz de afogadilho; requer um entendimento, por 

parte de todos os sujeitos envolvidos, da concepção democrático-participativa, dos 

conceitos de democracia e da prática democrática no interior da escola em relação 

aos aspectos constitutivos do cotidiano escolar, de forma que se possibilite 

estabelecer um processo de gestão vinculado aos objetivos pedagógicos, políticos e 

culturais. Esse processo de gestão, incorporado aos princípios democráticos, implica 

um aprendizado que se processa nas instituições sociais e se expressa por suas 

práticas políticas e culturais.  

 Desse modo, a participação não só deve ser discutida do ponto de vista do 

direito conquistado constitucionalmente, mas como uma exigência da democracia, 

uma vez que não há sociedade democrática sem a participação efetiva dos atores 

sociais. O sentido democrático empregado para qualificar a condução de um 

processo de gestão escolar está intimamente ligado a valores da sociedade, da 

cultura da escola e da concepção de cidadania, interiorizados por todos que 

participam da escola, ou melhor, não se pode desvincular a gestão democrática do 

processo pedagógico-educativo mais amplo, pois a escola educa e forma os 



cidadãos por suas relações pedagógicas, vividas em planos diversos em diversos 

espaços e tempos por diversos atores.  

A participação é, portanto, o principal meio de assegurar a gestão 

democrática na escola, no entanto, a participação a que nos referimos é intencional 

e uma ação política a favor do fortalecimento do interesse público. Dessa maneira, 

para que se tenha o desenvolvimento de uma gestão democrático-participativa nas 

escolas faz-se necessária a criação de estruturas e processos que permitam o 

envolvimento da comunidade escolar na tomada de decisões e nas modalidades de 

funcionamento da organização. “Numa concepção democrática, o processo de 

tomada de decisões se dá coletivamente, participativamente” (LIBÂNEO, 2000, p. 

79) 

 O desafio dessa perspectiva de gestão reside na mudança do paradigma, 

ainda presente como fundamento das práticas educativas, notadamente a 

racionalidade técnica e o modelo burocrático que se instalam e funcionam no interior 

das organizações, resultando em relações de verticalidade, em cujas raízes se 

encontram as concepções de produtividade, eficiência e eficácia oriundas do mundo 

empresarial, cujos produtos não são concebidos como produções humanas e 

sociais, marcadas por relações sócio-históricas.  

 Em uma gestão escolar concebida como democrática e, portanto, 

participativa, a escola adquire ou busca construir autonomia administrativa, 

financeira e pedagógica. Para tanto, um elemento fundamental é a construção do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) com base nas necessidades e possibilidades da 

comunidade escolar, o que envolve os diversos atores do contexto: os profissionais 

da escola em sua diversidade de papéis e funções, os alunos e suas famílias, a 

comunidade onde está situada a escola, bem como o sistema do qual faz parte. 

 Em tal projeto, não só a aprendizagem dos alunos converte-se em fio 

condutor – ponto de partida e de chegada – das decisões e ações. Para que tal fim 

possa ser alcançado, a aprendizagem dos professores, como formação permanente, 

torna-se ponto crucial da gestão, como fundamento de seu envolvimento nos 

processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação de objetivos, conteúdos e 



procedimentos de ensino-aprendizagem, bem como no envolvimento dos pais e da 

comunidade nesses processos.  

 Para que tal formação permanente seja possível, nessa perspectiva, a gestão 

escolar é responsável por proporcionar a criação de um ambiente de trabalho onde 

cada sujeito da equipe é motivado a se empenhar e a se comprometer com seus 

diferentes papéis e funções, como também no crescimento do grupo, mediante o 

compartilhamento de experiências, conhecimentos, pontos de vista acerca das 

questões emergentes no dia-a-dia da escola e da comunidade. 

 Nessa perspectiva de gestão, emerge a importância de todos que fazem a 

comunidade escolar – direção, equipe pedagógica e técnico-administrativo, alunos e 

suas famílias, demais segmentos da comunidade escolar – poderem participar e 

efetivamente contribuir para a construção do projeto pedagógico da escola em todas 

as suas particularidades.  

 Tal participação precisa ser assegurada por meio da instituição de tempos-

espaços em que os objetos de decisões possam ser conhecidos, discutidos, 

analisados segundo as diferentes perspectivas dos diferentes sujeitos, assegurando 

condições de construção de consensos possíveis e negociados acerca das normas, 

dos objetivos, dos métodos de ensino, da sistemática de avaliação, das atitudes com 

relação a alunos, professores e funcionários, pais etc.  

Nessa perspectiva, o Projeto Político-Pedagógico da escola é considerado 

como dispositivo que contribui para efetivação da gestão democrática da escola. 

Reconhecida como uma das conquistas da sociedade com relação à educação, 

encontra-se definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96( 

BRASIL,1996), que a escola deve elaborar e executar sua proposta pedagógica com 

a participação dos profissionais da educação e da comunidade local.  

O Projeto Político- Pedagógico assim é chamado porque, sendo político, tem 

sentido de compromisso com a formação do cidadão, e pedagógico porque define as 

ações educativas e as características necessárias às escolas (VEIGA, 1996). 

Para que a construção do PPP converta-se nesse tempo e espaço de 

participação e, portanto, de relação e de aprendizagens mútuas e diversas dos 

sujeitos envolvidos, Veiga (1996) considera alguns princípios a serem observados 



como orientadores desse processo de modo que resulte em um documento e uma 

prática necessários e possíveis à organização do trabalho pedagógico em uma 

escola que se quer democrática.  

Ressaltamos, desse modo, a escola como espaço de formação de alunos e 

profissionais. Enquanto espaço de análise coletiva das práticas – mediante reflexão 

sobre o trabalho docente – propicia uma evolução da profissão de uma dimensão 

individual para uma dimensão coletiva. “Trata-se, sim, de transformar a experiência 

coletiva em conhecimento profissional” (NÓVOA, 2004, p.24). 

 

Para que isso aconteça, é preciso 

 

[...] uma teoria do coletivo, da docência como coletiva, que está ainda 
nos seus primeiros passos. Essa teoria elabora-se no espaço de um 
conhecimento partilhado, mas também no espaço de uma ética 
partilhada. Não há respostas feitas para o conjunto de dilemas que 
os professores têm que resolver numa escola marcada pela 
diferença cultural e pelo conflito de valores. (NÓVOA, 2004, p 24). 
 

 

Dessa maneira, os conceitos de democracia e prática democrática precisam 

ser compreendidos e interpretados no interior da escola de forma que possibilite o 

estabelecimento de um processo de gestão participativa sintonizado com os seus 

objetivos pedagógicos, políticos e culturais. Esse processo de gestão, incorporado 

aos princípios democráticos, constitui aprendizado que se processa nas instituições 

sociais e se expressa por suas práticas políticas e culturais.  

 Assim, a gestão firma-se como a prática escolar envolvida com a função 

primeira da escola: a aprendizagem de todos os seus sujeitos mediante as vivências 

e relações experimentadas em seu interior e em sua construção permanente. Essas 

aprendizagens, porém, visam a outra aprendizagem fundamental e essencial à 

própria existência da escola: a aprendizagem dos alunos, que reflete, de um modo 

ou de outro, a qualidade dos processos educativos escolares. 

 

 

 



3.2 A gestão escolar e a alfabetização como processo de ensino-aprendizagem 

 
[...] a instância por excelência onde deve 
ocorrer, o ensino, sobretudo o ensino formal, 
é a Escola. [...] e o aluno é o principal 
beneficiário da aprendizagem (Maria Estela 
Costa Holanda Campelo) 
 

A gestão escolar, ao mesmo tempo que precisa ser compreendida em um 

contexto mais amplo, concebendo-se que seus processos, objetivos, sujeitos e 

condições em que se materializa mantêm redes de relações com o mundo 

circundante, também precisa ser pensada no contexto mais específico das 

aprendizagens – finalidade primeira da escola.  

A aprendizagem é compreendida como processo de apropriação de práticas 

da cultura essencialmente mediado – por outros e pela linguagem – em situações de 

interação entre os sujeitos e as práticas sociais e, no caso de aprendizagem de 

conhecimentos complexos, como os escolares, em situações que implicam 

intencionalidade e sistematicidade (VYGOTSKY, 1998). 

Tais processos envolvem aspectos diversos, como a formação de professores 

– os mediadores fundamentais – seu nível de conhecimento e participação nas 

decisões relativas à criação de condições de aprendizagem, às condições de 

trabalho, de planejamento, os recursos disponíveis para a sistematização das 

situações e atividades que colaboram para a efetivação da qualidade do ensino e da 

educação. 

Essa qualidade da educação é, portanto, resultante de uma construção 

coletiva e deve ser concebida e construída por meio de permanente diálogo, pois as 

escolas refletem as disparidades e os desafios que enfrentam em suas redes de 

relações com o meio circundante e seus múltiplos determinantes sociais, 

econômicos, políticos, culturais, cujas soluções não vão ser encontradas, apenas, 

através de boa vontade dos gestores e/ou professores competentes. 

A qualidade pretendida deve concentrar-se na aprendizagem e na construção 

de condições em que esta se torna possível, portanto, no ensino e na criação de 

uma estrutura nas quais as atividades possam ser desenvolvidas visando avançar 



cada um e todos os aprendizes, garantindo, assim, uma igualdade de oportunidades 

e a diferença necessária  para que todos possam aprender.  

  Uma concepção de qualidade de educação assim comprometida com a 

criação de condições de aprendizagem para todos os estudantes na escola, fundada 

em decisões acerca do quê, para quê, para quem, como, quando, com que ensinar-

aprender, traz profundas implicações para a prática da gestão escolar, além das 

margens das definições das políticas educacionais. Traz o papel da gestão escolar 

para o âmago das possibilidades de aprendizagem e, por conseguinte, para a 

qualidade da educação oferecida nas escolas. Tal qualidade, re-definida como 

qualidade social, em nosso país está intimamente articulada à alfabetização. 

  A aprendizagem da leitura e da escrita é reconhecida como básica para a 

qualidade da educação de qualquer pessoa, de qualquer escola, de qualquer país. 

Considerando-se que toda aprendizagem faz-se como processo mediado e através 

de determinadas condições que envolvem sujeitos, conhecimentos e situações, bem 

como um conjunto de especificidades próprias de cada processo de aprendizagem, 

relativas ao objeto de conhecimento, aos sujeitos e aos contextos, que aspectos são 

constitutivos do aprendizado da língua escrita? Noutras palavras, do conhecimento 

já elaborado acerca da alfabetização, o que precisa ser propiciado no contexto 

escolar para que crianças consigam aprender a ler e escrever em idade própria? 

Quais desses requisitos podem estar relacionados à intervenção da gestão escolar? 

   Soares (2003c) afirma que a alfabetização é um processo não redutível a um 

único determinante ou a uma única faceta. Ao contrário, como nos diz a autora, é um 

processo determinado por múltiplos fatores - sociais, econômicos, políticos, culturais, 

com implicações educacionais. Ao mesmo tempo, é um processo multifacetado, com 

dimensões psicológicas, psicolinguística, sociolinguística, linguística e pedagógica, 

em que cada uma confere especificidades constitutivas do ensino-aprendizado. 

A autora, ainda, propõe que, na compreensão da alfabetização, é preciso 

considerar suas dimensões: a) social, relativa aos aspectos culturais, econômicos, 

políticos, tecnológicos que interferem em sua compreensão e desenvolvimento: 

quando/para que/quem/ alfabetizar? b) individual, relativa aos processos específicos 

de apropriação da língua escrita com suas especificidades. 



Em meio à evolução histórica de sua função social, aos fatores 

determinantes, às suas facetas e dimensões, ressalta o seu caráter de processo não 

imediato ou natural, mas, essencialmente, mediado através de intervenção 

sistemática, tal como foi se constituindo, historicamente, como ensino-aprendizado 

escolar, cujas práticas e processos são profundamente orientados por concepções 

acerca de alfabetização que subjazem aos fazeres dos sujeitos na escola. 

 Nesse sentido, uma verdadeira mudança no paradigma de compreensão e 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem da linguagem escrita 

passa a emergir a partir do início dos anos de 1980, em função de diversos fatores – 

com maior ou menor impacto – dentre os quais, Soares (2001a), Mortatti (2004b) 

destacam 

 

a) a difusão das ideias construtivistas de Jean Piaget no campo da educação 

acerca da construção de conhecimentos; 

     b) a difusão das teorizações de Ferreiro e Teberosky (1986) sobre a psicogênese 

da língua escrita;    

     c) a difusão das ideias produzidas no campo da linguagem (linguística, 

psicolinguística, socio-linguística, antropolinguística, filosogia da linguagem) acerca 

do que é linguagem e de como é aprendida;  

d) difusão das concepções da abordagem histórico-cultural de Vygotsky (1998) 

acerca dos processos de aprendizagem e desenvolvimento e seu caráter sócio-

mediado; 

    Com a difusão das ideias construtivistas piagetianas no campo da educação, 

passa-se a defender que o aprendiz é sujeito ativo na aprendizagem e que esta não 

se processa somente como resultante de percepções e associações, mas como 

construções que se desenvolvem mediante a ação do sujeito sobre os 

conhecimentos em um processo de assimilação e acomodação em que os 

conhecimentos prévios são ponto de partida e de ancoragem dos novos 

conhecimentos, pois ao mesmo tempo que transformam os conhecimentos novos, 

são transformados por estes. 



 Segundo a perspectiva piagetiana, aprende-se agindo com o conhecimento, 

experimentando, os erros fazem parte do processo e são reveladores do modo como 

o sujeito está compreendendo-o a cada momento. Em síntese, todo conhecimento 

tem uma psicogênese, ou seja, tem um processo de evolução no sujeito; não 

começa do zero ou essencialmente de fora; avança na interação entre sujeito e 

objeto. Outro aspecto essencial das teorizações piagetianas é a afirmação de que 

todo conhecimento provém de desafios provocados pelo meio ao sujeito, o que gera 

conflitos cognitivos, provocados pela inadequação ou insuficiência dos esquemas ou 

estratégias mentais de que dispõe para resolver as demandas dos desafios 

propostos. Por sua vez, esses conflitos geram necessidade e motivação para ações 

mentais, por parte do sujeito, com o objeto. Assim, mediante recursos fornecidos 

pelo meio, mas, principalmente por suas ações/experimentações, o sujeito vai 

construindo uma compreensão cada vez mais ampla do objeto (PIAGET, 1973; 

CARVALHO, 1999). 

Desse modo, o conhecimento vai sendo construído em interações entre o 

meio/os objetos, e o sujeito mediadas pela atividade mental transformadora. Nesse 

processo, as concepções piagetianas enfatizam o papel da maturação, das 

experiências, das transmissões sociais e da atividade interna de equilibração, como 

função autoreguladora entre as possibilidades do sujeito e os desafios do meio. 

As concepções construtivistas piagetianas tiveram um fortíssimo impacto 

sobre os modos de compreender as aprendizagens – o papel ativo do aprendiz – e, 

sobretudo, a alfabetização, mediante os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

acerca da psicogênese da língua escrita. Fundamentadas nas concepções 

psicogenéticas piagetianas, bem como nas contribuições das ciências linguísticas, 

particularmente da psicolinguística, em suas investigações, as autoras buscaram 

elucidar o processo que leva a criança a aprender a escrever interagindo com a 

escrita como objeto de conhecimento. 

 No dizer de Ferreiro e Teberosky (1986), buscou-se compreender, como se 

fazia até então, por que as crianças não aprendiam, entender como aprendem as 

que conseguem aprender, ou seja, o que pensam a respeito da escrita os que ainda 

não se alfabetizaram formalmente, considerando, seguindo as premissas 



piagetianas, que as crianças, por interagirem com a escrita no meio onde vivem, já 

se fazem perguntas sobre ela e já constroem ideias próprias a respeito, ainda que 

estas não coincidam com o conhecimento convencional. Mesmo assim, são essas 

idéias o ponto de partida dos conhecimentos a serem ensinados-aprendidos em 

processos de sistematização da língua escrita. 

 Assim, em seus estudos, Ferreiro e Teberosky (1986) transformaram o 

conceito de sujeito que aprende a ler e escrever, concebendo-o não mais como ser 

passivo e reprodutor, que aprende, apenas, por imitação ou repetição, cópia e 

reprodução de letras, sílabas, palavras, frases, mas como sujeito ativo e produtivo, 

que aprende atuando com e sobre a língua escrita, buscando compreender o 

sistema, formulando e testando suas hipóteses sobre para que serve e como 

funciona o sistema de escrita (CARVALHO, 1999). 

 Nesse sentido, segundo as autoras citadas, em qualquer processo de 

aprendizagem, as concepções que aprendizes e professores têm acerca do objeto 

de conhecimento – no caso, a escrita – e como se processa o aprendizado intervêm 

no processo e seus resultados. 

No caso específico da alfabetização, Ferreiro e Teberosky (1986) considera 

que a aprendizagem é pensada, tradicionalmente, como um processo com dois 

polos: quem ensina e quem aprende e não se considera o objeto de conhecimento – 

que não é apenas um código de transcrição, em que a linguagem é reduzida a uma 

série de sons e o signo linguístico é destruído em sua relação significante e 

significado – mas um sistema de representação, com uma história que define sua 

função e regras próprias de funcionamento que, por consistirem na natureza do 

sistema, convertem-se em objeto de aprendizagem. 

Com relação à aprendizagem, Ferreiro e Teberosky (1986) assumem a 

perspectiva interacionista-construtivista, segundo a qual o sujeito aprende a escrever 

inter-agindo com a língua escrita enquanto sistema, buscando compreender suas 

regras de representação, em um processo de aprendizagem utilizando-se dos seus 

conhecimentos prévios construídos mediante suas interações no meio onde vive 

com a escrita, sem  um controle mais rígido de seus erros, antes considerados como 

indícios de desvio e, portanto, deviam ser eliminados via punição de modo a não se 



fixarem na mente. Nessa concepção, os erros são considerados como aspectos 

construtivos, ou seja, indicadores do modo como, naquele momento – visto que o 

conhecimento se transforma – a criança está entendendo a função e o 

funcionamento do sistema. 

Com relação ao que existe para ser aprendido, Ferreiro e Teberosky (1986)  

reconhecem que a aprendizagem envolve, inclusive, aspectos gráficos ou 

figurativos, que não prescindem de memorização e discriminações visuais e 

auditivas, mas esses não são os únicos; ao contrário, há os aspectos construtivos 

relativos à conceitualização que são mais importantes, porquanto, dizem respeito à 

compreensão do princípio de representação que rege a escrita. 

 Portanto, para Ferreiro (1990), o aprendizado da escrita pode ser definido 

como um processo de construção de conceitos acerca do que é a escrita, do que ela 

representa e de como ela representa. É no esforço de construção dessas ideias, que 

não são construídas de imediato e nem, apenas, por transmissão direta, que a 

criança atravessa três grandes períodos ou estágios de conhecimento, definidos 

pela hipótese que formula, a cada momento, acerca desses conceitos, em uma 

longa trajetória de reflexão sobre qual é a natureza da representação no sistema 

alfabético de escrita. 

 A difusão dessas concepções teve um impacto intenso nas práticas 

pedagógicas pertinentes à alfabetização, configurando-se como uma mudança de 

paradigma na forma de sua compreensão e, em muitos casos, de seu 

desenvolvimento na escola. Mas, tal implicação pedagógica, embora tenha 

inspirado, em diversos contextos, experiências inovadoras e com resultados 

altamente positivos, teve, em outros tantos espaços, consequências negativas que 

podem ser atribuídas a modos restritos ou mesmo equivocados de interpretação. 

Como afirma Soares (2003c): 

 

Sem negar a incontestável contribuição que essa mudança 
paradigmática na área de alfabetização trouxe para a compreensão 
da trajetória da criança em direção à descoberta do sistema 
alfabético é preciso, entretanto, reconhecer que ela conduziu a 
alguns equívocos e a falsas inferências, que podem explicar a 
desinvenção da alfabetização [...] e pode explicar a perda de 
especificidade do processo de alfabetização [...].  



 
 Entre essas especificidades, a autora refere-se aos aspectos linguísticos do 

processo, relativos à natureza da linguagem, de sua funcionalidade, da relação entre 

oralidade e escrita, dos aspectos técnicos dessa relação, bem como ao papel da 

necessária intervenção pedagógica para sua apropriação. 

 Em que pese a pertinência das considerações da autora, é preciso ressaltar 

que a discussão acerca das consequências da adoção, por parte da escola, dos 

princípios construtivistas no processo de ensino-aprendizagem tem sido permeada 

por compreensões reducionistas e descontextualizadas acerca da natureza das 

teorizações piagetianas e de suas implicações pedagógico-didáticas. As críticas 

mais contundentes atribuem a situação atestada nos índices com relação à não 

aprendizagem de grande parte dos alunos da escola pública, à assunção dos 

princípios construtivistas ou de um método (sic) construtivista pelos professores, 

principalmente aqueles dos primeiros anos do Ensino Fundamental, em que, deveria 

ser efetivada a sistematização do processo de alfabetização. Nesse sentido, tais 

críticas se voltam, mais especificamente, para a adoção das concepções de Emília 

Ferreiro e Teberosky (1986) sobre a aprendizagem da língua escrita como 

orientadoras das ações de professores e crianças.  

De modo superficial e descontextualizado, essas críticas deixam de 

considerar que tal situação em nosso país é histórica11 e determinada por múltiplos 

fatores, como adverte Soares desde 198512. Além disso, ao proporem, como 

alternativa à crise desencadeada pelos métodos (sic) construtivistas, um retorno a 

métodos que reduzem o aprendiz a mero reprodutor passivo de ações percepto-

motoras, e o objeto de conhecimento – a escrita – a mero conjunto de combinações 

de letras e sons, bem como seu aprendizado a simples associações mecânicas 

entre estímulos visuais e auditivos representam um retrocesso em relação aos 

avanços alcançados pela produção científica com relação à alfabetização. 

                                                 
11

 Dados do IBGE/INEP (apud BRASIL, 2001) demonstram que já em 1956, a taxa de aprovação ao 
final da primeira série do Ensino Fundamental só alcançava 41,8% das crianças que ingressavam na 
escola e que em 1996 esse índice era de 58%. 
12

 Ano da primeira publicação do texto “As muitas facetas da alfabetização” (SOARES, 1985), em que 
a autora descreve, além das muitas faces do processo, seus múltiplos determinantes, criticando as 
interpretações até então divulgadas acerca do “fracasso” da escola em alfabetizar as crianças que 
consideravam apenas um fator como determinante. 



 Tais críticas, veiculadas pela mídia, embora que sem muita expressão, por 

publicações em veículos científicos, muitas vezes, tratam as teorizações 

interacionistas e construtivistas, notadamente as piagetianas e vygotskyanas, de 

modo linear, desconsiderando suas diferenças fundantes, e caricatural, 

desrespeitando o rigor e a coerência de suas proposições teóricas13. Numa 

perspectiva mais consistente e rigorosa, esse debate é retomado por Morais (2010) 

em que reconhece, como Soares (2003), consequências negativas de equívocos de 

interpretação das proposições teóricas de Ferreiro e Teberosky que deram margem 

à organização de atividades escolares em que o professor não assume seu papel de 

mediador da aprendizagem, pelas crianças, da escrita com linguagem, cujos 

aspectos constitutivos vão muito além, embora inclua, as questões figurativas e 

percepto-motoras. 

Esses aspectos são considerados relevantes a partir de concepções oriundas 

de estudos na área da linguagem. Com base nesses estudos, houve uma 

transformação no significado do que é linguagem, passando a não ser considerada, 

apenas, como meio de comunicação ou de expressão, mas também concebida 

como interação social, ação entre os indivíduos através de signos (palavras). Nessa 

perspectiva, a linguagem é atividade de produção de sentidos que ganham vida em 

textos. Um enunciado – oral ou escrito – é considerado um texto quando consiste em 

um dizer em que se reconhece um autor, um objetivo, um conteúdo, um destinatário, 

um modo ou estratégia de dizer. 

Essas ideias, segundo Geraldi (1996), trouxeram implicações para o modo de 

compreender o aprendizado e desenvolvimento da linguagem, antes pensado como 

processo natural e espontâneo ou, com base em outra perspectiva, resultante de 

treinamento e associações mecânicas, passa a ser compreendido como processo 

resultante de interações entre sujeitos e linguagem em contextos sociais, em que, 

tanto a função, como os recursos expressivos e suas estratégias de produção e 

compreensão são apropriados. Nessa perspectiva, aprende-se a linguagem 
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interagindo, experimentando a linguagem em contextos em que ela se faz presente 

como inter-ação, como textos, como prática viva. 

Dessas concepções relativas à linguagem, resultam modos diferentes de 

pensar a aprendizagem e ensino da escrita, concebida como linguagem. Seu ensino, 

essencialmente escolar, passa a ser concebido como a criação de condições de 

experimentação, pelos aprendizes, da escrita com objetivos e modalidades diversos, 

para que possam, em situações de uso, ainda que inicialmente de forma não 

convencional, se apropriar de seus aspectos constitutivos, de sua função e modo de 

realização. Assim, aprende-se a escrita, produzindo, compreendendo e refletindo 

sobre os textos escritos e sobre o sistema de escrita em seu modo de 

funcionamento (CARVALHO, 1999). 

Outro conhecimento, cuja difusão teve um impacto significativo, ainda que, 

como reconhece Smolka (1988), não tão marcante como as ideias de Ferreiro e 

Teberosky (1986), sobre a compreensão da alfabetização, foi a abordagem histórico-

cultural, de Vygotsky (1998) acerca dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento mental. 

A abordagem vygotskyana, embora tenha, em seus princípios, uma 

perspectiva interacionista, o que a aproxima das concepções piagetianas, em muito 

se diferencia desta, propondo que a gênese das funções mentais é, essencialmente, 

sociocultural e cujo desenvolvimento é mediado por outros da cultura e pelos signos. 

Como afirma Vygotsky (1998, p. 40),“o caminho do objeto até a criança e desta até o 

objeto passa através de outra pessoa”. Nessa perspectiva, a apropriação dos 

objetos de conhecimento, enquanto práticas da cultura, faz-se por meio da interação 

do sujeito com esses objetos mediante o compartilhamento dos mesmos em práticas 

sociais. Mas, essa interação não é direta ou imediata; é propiciada pelos outros 

sujeitos do meio social e pela linguagem, ou seja, a apropriação faz-se como 

conversão dos modos de significação vigentes socialmente, para modos de 

funcionamento/significação individual. 

Ao afirmar o papel do outro, ou seja, a mediação social na apropriação das 

práticas culturais, a perspectiva vygotskyana enfatiza que o desenvolvimento 

psicológico deve ser olhado de maneira prospectiva, ou seja, para além do momento 



atual. Assim, funções psíquicas que ainda não amadureceram, mas que se 

encontram já iniciantes, ainda que não se exerçam por inteiro autonomamente, 

podem alcançar níveis superiores de funcionamento por meio da intervenção de 

outros mais experientes. Essa diferença de níveis entre o que Vygotsky (1998) 

denomina de desenvolvimento real e o que define como nível de desenvolvimento 

proximal é designada pelo autor como zona de desenvolvimento proximal. Para 

Vygotsky (1998, p. 112):  

 
A distância entre  o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes . 

 
Essa premissa traz a ideia de que o professor exerce o papel crucial de 

interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que 

não aconteceriam espontaneamente. Afirma-se, assim, a importância do ensino para 

o desenvolvimento dos indivíduos. Para Vygotsky (1998), os processos de 

aprendizado impulsionam os processos de desenvolvimento. Dessa maneira, o 

ensino e, consequntemente, a escola, como instituição formal para esse fim, 

desempenha um papel essencial na promoção do desenvolvimento psicológico dos 

indivíduos enquanto propiciadores de aprendizagens que requerem intervenção 

sistemática e intencional. Nas palavras de Vygotsky ( 1984, p.118). 

 

Aprendizado não é desenvolvimento: entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 
outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado 
é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 
e especificamente humanas. 

 

 Concordando com essas idéias, Oliveira (2000, p. 15) enfatiza a importância 

da atuação de outras pessoas para o desenvolvimento individual ao afirmar que: 

 

O indivíduo não tem instrumentos endógenos para pecorrer, sozinho, 
o caminho do pleno desenvolvimento, o mero contato com objetos de 
conhecimento não garante a aprendizagem, assim como a simples 



imersão em ambientes informadores não promove, necessariamente, 
o desenvolvimento, balizado por metas culturalmente definidas. A 
intervenção deliberada dos membros mais maduros da cultura do 
aprendizado das crianças é essencial ao seu processo de 
desenvolvimento.  

 

Com relação a conhecimentos mais complexos, como é o caso da linguagem 

escrita, o autor enfatiza o papel das intervenções intencionais e sistemáticas do 

professor e da escola. Embora reconheça que, ao entrar na escola, a criança já 

possui um conhecimento sobre o mundo que a cerca, mesmo que seja ainda 

elementar e não coincidente com os conceitos e procedimentos já sistematizados, o 

autor defende que o conhecimento de mundo dos alunos deverá ser instigado na 

sala de aula, pois é com base nesse conhecimento que o aprendizado na escola 

fará sentido e contribuirá para o seu crescimento social e intelectual sendo, portanto, 

nessa perspectiva, a escola a instituição que tem aprendizado como objetivo 

principal, visto ser essa sua função histórica e social. 

 

Na escola, portanto, onde o aprendizado é o próprio objetivo de um 
processo que pretende conduzir a um determinado tipo de 
desenvolvimento, a intervenção deliberada é um processo 
pedagógico privilegiado. Os procedimentos regulares que ocorrem 
na escola - demonstração, assistência, fornecimento de pistas, 
instruções - são fundamentais para a promoção de um ensino capaz 
de promover o desenvolvimento. A intervenção do professor tem, 
pois, um papel central na trajetória dos indivíduos que passam pela 
escola. (OLIVEIRA, 2000, p.15) 

 

Ao se reportar especificamente ao aprendizado da escrita, Vygotsky (1998) 

afirmou que esta deveria ser ensinada à criança, que, desde muito cedo, já se 

encontrava em condições de se iniciar nesse aprendizado de modo sistemático, 

como uma linguagem, ou seja, como uma nova forma de pensar e se expressar. 

Assim, Vygotsky (1998, p.156) afirma que a escrita deve, desde o início de seu 

aprendizado, ter significado para o aprendiz, ou seja, deve ser ensinada como algo 

necessário à sua vida, tal como existe na sociedade, com uma função social e não 

apenas como “hábito de mãos e dedos”. 

Desse modo, Vygotsky (1998) enfatiza a importância da intervenção 

pedagógica, intencional e sistemática para que essa aprendizagem ocorra, pois, 



mesmo imersa numa sociedade letrada, a criança não se apropria dos 

conhecimentos específicos – complexos, arbitrários, próprios das regras de 

funcionamento do sistema de escrita – e, portanto, não desenvolve, 

espontaneamente, esses conhecimentos. 

Esse conjunto de conhecimentos, considerando as especificidades de suas 

áreas e perspectivas de produção, possibilitou, segundo Soares (2001c), que a 

alfabetização passasse a ser compreendida como o ensino-aprendizado da 

linguagem escrita em um processo que envolve duas dimensões indissociáveis e 

constitutivas da natureza da escrita como linguagem: a) apropriação do sistema de 

escrita alfabético – conhecimento de seus elementos e compreensão de suas regras 

de funcionamento e convenções de representação; e b) desenvolvimento de 

habilidades/práticas textuais – de produção e compreensão de textos escritos. 

Essa concepção é, também marcada pela emergência e difusão do conceito 

de letramento, que exerce um papel crucial nas transformações das concepções 

sobre o ensino-aprendizagem da linguagem escrita. Desse modo, o conceito de 

alfabetização passou a ser vinculado ao conceito de letramento. 

 

3.3 Alfabetização e letramento como processo de ensino-aprendizado escolar 

 

Na busca de construir uma conceitualização para o termo letramento, estudos 

como os de Tfouni (1995), Kleiman (1995), Soares (2001a, 2001b ,2001c, 2003a, 

2003b, 2003c) Ribeiro (2003), Mortatti (2004) têm constituído uma importante 

produção acadêmica sobre o tema. O desafio colocado por esses autores é 

estabelecer uma compreensão sobre alfabetização e letramento como dois 

processos com especificidades próprias, mas, ao mesmo tempo, interdependentes. 

Na década de 1990, a partir da publicação e difusão das produções das 

autoras supracitadas, foi possível sua disseminação e popularização entre gestores, 

educadores e alfabetizadores, bem como as implicações de ordem teórica e prática 

a respeito de suas especificidades e relações com a alfabetização. 



Para Kleiman (2003, p.19), “Letramento é um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos para objetivos específicos”.  

Soares (2001c; 2003a) propõe uma compreensão do Letramento como 

condição ou estado em que se encontra aquele que, por participar, em seu meio 

sóciocultural, de práticas em que se fazem presentes a leitura e/ou a escrita, com 

seus fins contextuais, assimila modos de agir ou pensar próprios dessas práticas, 

ou, dito de outro modo, sofre as consequências dessa imersão, ainda que não 

domine, por inteiro, tais práticas, ou seja, não tenha se alfabetizado. 

Do mesmo modo, segundo a autora citada, aquele sujeito que, alfabetizado, 

tendo se apropriado do sistema de escrita e dos procedimentos de produzir e 

compreender textos escritos, põe em prática esses procedimentos, usando a leitura 

e a escrita em seu cotidiano – para fins diversos – encontra-se em processo de 

letramento. Nessa perspectiva, não há um letramento; há diferentes níveis de 

letramento. 

Nessa perspectiva delineada por Soares, (2001c; 2003a) podemos afirmar 

que existe uma grande diferença de uma pessoa alfabetizada (no sentido de 

apropriação do sistema) e uma pessoa letrada: alfabetizado é aquele que sabe ler e 

escrever, no entanto a pessoa letrada é aquela que vive em estado de letramento, 

que usa e pratica socialmente a leitura e a escrita cotidianamente. Para Soares 

(apud RIBEIRO, 2003, p.90), alfabetização e letramento 

[...] são conceitos frequentemente confundidos ou sobrepostos, é 
importante distingui-los, ao mesmo tempo que é importante também 
aproximá-los. A distinção é necessária porque a introdução, no 
campo da educação do conceito de letramento tem ameaçado 
perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por 
outro lado, a aproximação é necessária porque não só o processo de 
alfabetização, embora distinto e específico, altera-se e reconfigura-se 
no quadro do conceito de letramento, como também este é 
dependente daquele. 

 

Nesse sentido, a alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio 

da tecnologia da escrita através do desenvolvimento das habilidades em utilizá-la 

para produzir e compreender textos, o que envolve as duas dimensões já referidas: 



apropriação do sistema de escrita e domínio de práticas textuais. Já o exercício 

efetivo e competente dessa tecnologia da escrita em práticas sociais denomina-se 

letramento, prática que implica várias habilidades – cuja apropriação faz-se, 

inicialmente, como processo de alfabetização, mas segue desenvolvendo-se nas 

situações de uso – tais como a capacidade de ler e escrever para atingir diferentes 

objetivos, como para divertir-se, para orientar-se, em apoio à memória, para informar 

ou informar-se, interagir com os outros, imergir no imaginário, para seduzir ou 

induzir, habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros de textos, de 

orientar-se pelos diferentes protocolos de leitura que marcam um texto, tendo 

interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar 

informações necessárias para ampliação do conhecimento (SOARES, 2003b). 

Desse modo, tanto a alfabetização, como o letramento, implicam o 

aprendizado e o desenvolvimento de conceitos, procedimentos/habilidades e 

atitudes relativos às práticas próprias da escrita. 

Mas, segundo Soares (2003a), mesmo sendo processos distintos não podem 

ou não devem/não deviam ser separáveis; ao contrário, o ideal é que cada 

criança/pessoa possa alfabetizar-se, letrando-se ao mesmo tempo, ou seja, que as 

práticas pedagógicas escolares destinadas à alfabetização, estejam, desde o início, 

ou mesmo antes, orientadas por uma preocupação com o letramento, com a imersão 

das crianças/pessoas em práticas significativas e funcionais de leitura e escrita, 

ainda que não o realizem sozinhas, seguindo a perspectiva vygotskyana de 

mediação pedagógica e simbólica. 

Para Ferreiro (2001, p.47), “a alfabetização não é um estado ao qual se 

chega, mas um processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola e que 

não termina ao finalizar a escola primária”.  Já o termo letramento significa cultura 

escrita e não tem início depois da aprendizagem do sistema de escrita. Dá-se em 

vários momentos do cotidiano, como por exemplo, no momento em que um adulto lê 

em voz alta para uma criança. “O processo de alfabetização é desencadeado com 

acesso à cultura escrita” (FERREIRO, 2003, p.30). 

Portanto, o letramento antecede e extrapola a alfabetização, e para que as 

escolas possam alfabetizar letrando e formar leitores e escritores competentes, 



como a sociedade reclama e como os estudantes têm direito, cabe-lhes oportunizar 

a interação dos alunos com diferentes gêneros textuais em situações em que 

possam, desde os primeiros anos de escolaridade, já na Educação Infantil ou, mais 

ainda, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, experimentar ler e escrever – ou 

participar de leituras e escritas realizadas por outros mais experientes, como seus 

professores – diferentes tipos de texto em situações diversificadas e significativas. 

Ressaltamos que, as práticas específicas da escola, que fornecem o 

parâmetro de prática social é apenas um tipo de prática de letramento que 

desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outras, pois o fenômeno do 

letramento extrapola as práticas trabalhadas pela escola. Mas, em uma sociedade 

marcada pelas desigualdades sociais e econômicas, o que traz imensas 

desigualdades no acesso à cultura letrada, a escola, embora não seja o único 

espaço de desenvolvimento de letramento, precisa garantir o máximo de diversidade 

e intensidade de situações em que os alunos possam vivenciar essas práticas e 

desenvolver as habilidades que, em outras camadas sociais economicamente 

privilegiadas são propiciadas em atividades intra e extra-escolares. 

A escola e sua prática educativa aproxima-se, assim, das proposições feitas 

por Freire (1996; 2003) de que prática educativa é sempre uma forma de intervenção 

no mundo e que é preciso, nessa intervenção, respeitar os saberes de experiência 

feitos dos educandos, o que se reveste de especial importância no contexto da 

escola pública, onde se encontram as crianças oriundas das camadas populares, 

cujas marcas das desigualdades sociais se convertem na dificuldade de acesso aos 

bens da cultura, bem como no desprestígio de sua própria cultura. 

Desse modo, seguindo o autor, para desenvolver o processo de 

alfabetização, os conteúdos a serem trabalhados devem emergir do cotidiano dos 

alunos – que, na atualidade, envolve os mundos local e global – a fim de propiciar-

lhes um pensamento reflexivo que supere o pensamento ingênuo. Sendo esses 

conteúdos próximos à sua realidade e sendo os alfabetizandos postos a 

experimentar os conhecimentos sistematizados, com a mediação de professores e 

outros mais experientes, através de atividades sistemáticas, orientações, desafios, 



ajudas, informações, eles podem ser, como propõe Freire (2003), sujeitos da 

apropriação e produção do saber. 

Nesse sentido, a valorização da experiência ou vivência existencial a que se 

refere Freire (2003) é muito mais do que o senso comum, é, antes de tudo, a 

valorização da própria realidade dos sujeitos na ação educativa: seus valores, 

culturas e saberes. 

Vemos, portanto, a partir desse conjunto de conhecimentos, que o processo 

de alfabetização constitui um aprendizado (e, portanto, um ensino) indispensável 

aos indivíduos para uma inserção menos desigual e uma participação mais 

autônoma nas práticas da cultura no mundo atual. Ao mesmo tempo, é um ensino-

aprendizado de natureza complexa, multifacetada e multideterminada, em função do 

objeto que envolve, suas funções sociais e suas regras de funcionamento (SOARES, 

2003c). Portanto, numa sociedade como a nossa, em que o acesso aos 

conhecimentos complexos não se faz no cotidiano comum das pessoas, é a escola – 

embora ainda que não unicamente – o espaço privilegiado ou legítimo ao seu 

desenvolvimento. Ou, como afirma Campelo (2001, p. 97) é inegável 

 

[...] que o ensino-aprendizagem pode acontecer em vários lugares; 
porém a instância por excelência onde deve ocorrer, o ensino, 
sobretudo o ensino formal, é a Escola. E na escola o professor é o 
grande articulador, o mediador, o promotor do ensino e o aluno é o 
principal beneficiário da aprendizagem.  
 

 
Numa perspectiva contemporânea de alfabetização, o ensino-aprendizado 

envolve o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e habilidades relativos aos 

elementos constitutivos do sistema alfabético e às suas convenções de produção e 

compreensão na forma de textos escritos, o que articula, de modo indissociável, o 

desenvolvimento do letramento, enquanto processo de inserção em práticas sociais 

de lectoescrita. 

Essa compreensão implica responsabilidades diferenciadas e específicas por 

parte dos educadores no contexto escolar: dos professores e dos gestores. Com 

base nas proposições, teóricas que buscamos sistematizar, aos professores, cabe 

conhecer, ao máximo, acerca, tanto do objeto de conhecimento e de suas 



especificidades, como o processo de aprendizagem e os aprendizes concretos com 

os quais trabalham, uma vez que, suas concepções – acerca do objeto, do aprender, 

dos aprendizes e, ainda, de seu papel enquanto mediador – são orientadoras do 

processo e de seus resultados. Mas, essas responsabilidades são, por sua vez, 

compartilhadas e mesmo mediadas no âmbito da escola pelos outros sujeitos e pela 

dinâmica escolar. 

Todo processo de aprendizado que se torna, por processos históricos, um 

aprendizado especificamente, ou marcadamente escolar, como é o caso da 

alfabetização, passa a ter as marcas dessa institucionalização. Mesmo sendo 

essencialmente uma prática da cultura, com funções sociais definidas, passa a ser 

regido pela prática educativa escolar, o que se converte em desafio de, embora 

conteúdo de aprendizagem escolar, não perca seu caráter de objeto sócio-cultural 

real. 

 Na escola, a prática educativa tem processos próprios de organização e 

desenvolvimento. Vygotsky (1998) e Zabala (2008) já chamaram a atenção para o 

caráter de sistematização e intencionalidade de que se reveste a intervenção da 

escola enquanto mediadora de conhecimentos sistematizados ou científicos. 

Como afirma Zabala (2008), para que tal sistematização e intencionalidade 

atinja seus objetivos, a prática pedagógica envolve uma intervenção a partir do 

planejamento e avaliação dos processos educacionais que, portanto, deve 

considerar as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados partindo de 

uma visão processual dessa prática. 

 Essa intervenção, por sua vez, deve apoiar-se na observação e na 

plasticidade como formas diferenciadas para atender às necessidades dos 

aprendizes. Para que isso aconteça, é mais adequado pensar numa organização a 

partir de uma lógica interacionista que favoreça as interações e as construções em 

diferentes níveis, assegurando um diálogo entre professores, estudantes e 

conteúdos de aprendizagem. 

 No cotidiano da escola, esse diálogo organiza-se, historicamente, guardadas 

as singularidades de cada contexto e de suas possibilidades, em práticas de ação-

reflexão-ação: planejamento, aplicação e avaliação. Essas práticas desdobram-se 



em atividades e/ou sequências de atividades organizadas pelo professor segundo 

seus princípios orientadores e a cultura vigente em sua escola. Segundo Zabala 

(2008), os múltiplos modos como essas ações e as situações se desenvolvem em 

cada contexto escolar marcam e são marcados por diversos fatores, como:   

a) Relações interativas possíveis no contexto entre professores e crianças e 

entre crianças e crianças, que afetam e são afetadas por vínculos afetivos. 

  b) Forma(s) de organização grupal, modos e dinâmicas de convivência e 

trabalho e cooperação. 

c) Modo de organização/articulação entre objetivos e conteúdos de 

aprendizagem. 

d) Recursos didáticos disponíveis e seus modos de utilização por professores 

e crianças. 

e) Modos de organização dos tempos e dos espaços para as ações dos 

sujeitos no cotidiano escolar, bem como modos de participação dos sujeitos nessa 

organização. 

f) Concepções, critérios e modos de avaliação, Critério avaliador: o sentido ou 

papel da avaliação entendida tanto no sentido restrito de controle dos resultados de 

aprendizagem conseguidos ou numa concepção global do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Assim, pois, o planejamento tem que ser diversificado e flexível incluindo 

propostas de atividades diversas e articuladas em situações que favoreçam a 

interação, oportunizando aos alunos a apreensão e construção do conhecimento.   

 

Um planejamento como previsão das intenções e como plano de 
intervenção, entendido como marco flexível para a orientação do 
ensino, que permita introduzir modificações e adaptações, tanto no 
planejamento mais a longo prazo como na aplicação pontual, 
segundo o conhecimento que se vá adquirindo através das 
manifestações e produções dos alunos, seu acompanhamento 
constante e avaliação continuada de seu progresso.  (ZABALA, 2008, 
p.94) 

 

Para que tal planejamento obtenha sucesso precisa levar em conta as 

contribuições dos estudantes, enquanto sujeitos do processo ensino-aprendizagem, 



tanto no início das atividades, como durante o transcurso das mesmas. Para isso, 

devem ser tomados, como ponto de partida e de referência em todo o percurso, os 

conhecimentos prévios, as experiências cotidianas, os interesses, motivações e 

habilidades, para cuja exploração é necessário gerar um ambiente de abertura ao 

diálogo, à participação, de crença e respeito às capacidades de aprendizagem de 

todos em seus diferentes ritmos, dificuldades e possibilidades, considerando-se, nos 

processos avaliativos, os pontos de partida e os progressos alcançados, bem como 

as lacunas a serem superadas. 

   Na perspectiva de que o desenvolvimento da prática educativa depende da 

definição de suas finalidades, objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino e 

avaliação, o trabalho escolar com alfabetização tem sido alvo, principalmente na 

última década, de diversas iniciativas, de âmbito nacional, tanto no contexto de 

políticas mais amplas, como de programas especificamente voltados para a 

orientação da estruturação da prática escolar relativa ao ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita, em que são propostos objetivos, conteúdos e procedimentos 

didáticos – de ensino e de avaliação.  

 Nesse sentido, podemos apontar, desde os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997), em cujo volume que trata da Língua Portuguesa, há 

sessões destinadas à definição de objetivos e conteúdos didáticos dos dois 

primeiros Ciclos do Ensino Fundamental14 e, ainda que de modo não tão explícito, 

com referências mais específicas acerca do processo de alfabetização. 

 Junto aos PCNs, destacamos o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil que traz proposições didáticas relativas ao aprendizado e 

desenvolvimento da língua oral e escrita alinhadas às concepções atuais de 

alfabetização. Na seqüência dos PCNs, o Ministério da Educação passou a 

desenvolver, a partir de 1999, o Programa Parâmetros em Ação (BRASIL, 1999), 

com a finalidade de difundir e dinamizar, entre os professores do Ensino 

Fundamental, a utilização daqueles documentos como referências na organização 

de sua prática pedagógica. No contexto desse programa, em seus materiais e 

                                                 
14Como eram então organizadas as turmas dos primeiros anos: ciclos básico de alfabetização 
envolvendo a primeira e segunda série; e o segundo ciclo básico de sistematização envolvendo os 
dois anos seguintes (terceiro e quarto ano). 



desenvolvimento, há um volume destinado à alfabetização, em que são abordados 

aspectos relativos às concepções de alfabetização, às especificidades do processo 

de aprendizagem e aspectos próprios da leitura e escrita, bem como sugestões para 

o trabalho didático. 

 Em 2001, o Ministério da Educação lançou, nacionalmente, o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA (BRASIL, 2001) destinado a 

qualificar professores que estivessem ou fossem atuar em turmas de alfabetização. 

Esse programa, tanto em seu material didático, como em suas estratégias 

formativas, incorporou muitas das proposições teóricas atuais relativas à 

alfabetização, dando especial relevo às concepções da psicogênese da leitura e da 

escrita, de Ferreiro e Teberosky. 

Finalmente, em 2005, o governo lançou o Programa Pró-Letramento (BRASIL, 

2005b) com objetivo de atingir mais professores que estivessem ou fossem atuar em 

turmas de alfabetização. Esse programa (BRASIL, 2005) apesar de assumir 

objetivos muito semelhantes ao PROFA ( BRASIL,2001) apresenta uma articulação 

mais intensa entre alfabetização e letramento, incorporando muitas das implicações 

dos estudos do campo da linguagem e explicita, de modo sistemático e detalhado, 

os objetivos e conteúdos a serem trabalhados nos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental, visando instrumentalizar os professores em seu fazer diário relativo à 

alfabetização. 

 De modo específico, o material didático dá ênfase aos conhecimentos, 

procedimentos e atitudes a serem apropriados pelos alunos, com relação aos 

elementos e convenções do sistema de escrita (evolução psicogenética), tanto 

quanto às habilidades textuais. Desse modo, dá a ação do professor, enquanto 

mediador das aprendizagens, papel tão central quanto ao do aluno, na condição de 

aprendiz e construtor de conhecimentos. 

Esses programas, na medida em que incorporam as conceitualizações mais 

atuais acerca da alfabetização e do letramento, tem um potencial formador de 

professores e transformador das dinâmicas das escolas com relação a esses 

processos, visto que, desenvolvidos em condições adequadas, pode contribuir para 



ampliar, atualizar e mesmo reestruturar concepções e práticas de professores com 

relação ao ensino-aprendizado da escrita. 

Mas, como vimos defendendo desde o princípio, essas transformações não 

dependem somente do professor, visto que até mesmo suas próprias mudanças, em 

termos de concepções e práticas, também estão vinculadas às possibilidades de 

interação e mediação a que tem acesso com relação aos novos conhecimentos, aos 

contextos onde atuam – as escolas – e de que modo tal acesso é possibilitado e 

vivenciado, às dinâmicas próprias de cada sistema – em seus diversos níveis – de 

cada escola. 

Ao focalizarmos o papel do gestor escolar, vimos que este tem ou pode ter, 

dentro dos limites postos à sua atuação no contexto da escola em suas múltiplas 

(in)determinações, um papel crucial nas possibilidades de criação de uma dada 

dinâmica escolar em que as aprendizagens – de alunos e professores, bem como 

dos outros profissionais, inclusive do próprio gestor – possam realizar-se. 

Em nosso estudo, buscamos construir conhecimentos relativos às ações da 

gestão que se convertem em mediações, por parte da gestão escolar, das 

aprendizagens próprias ao processo de alfabetização no contexto da escola Nossa 

Senhora da Guia, considerando a concepção de alfabetização e do papel da escola 

e da gestão escolar como marco de nossas reflexões. 

Na escola Nossa Senhora da Guia, emergiu nossa questão: a partir das 

perspectivas de seus sujeitos, que ações da gestão podem ser identificadas como 

propiciadoras dos resultados positivos atestados nos índices oficiais? 

As respostas – incompletas e provisórias – que construímos mediante o 

esforço de análise e interpretação dos dados elaborados, para essa questão, 

encontram-se sistematizadas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 GESTÃO ESCOLAR E A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA ESCOLA 

NOSSA SENHORA DA GUIA  

É na perspectiva de que as relações e movimentos contraditórios são 

constitutivos das práticas sociais que podemos analisar a situação da gestão da 

escola-campo de nosso estudo: ao mesmo tempo que não está em sintonia com os 

princípios democráticos no que tange à eleição direta, alinha-se a tais princípios na 

medida em que parece contribuir, significativamente, para a efetivação da 

democratização dos conhecimentos entre as crianças e os profissionais da 

comunidade escolar, contribuindo para uma educação de qualidade social. 

Tal fato ganha relevo quando compreendemos que o acesso é a porta inicial 

para a democratização da educação. Entretanto, não é sua garantia; para tanto, 

torna-se necessário possibilitar que todos os que ingressam na escola tenham 

condições de nela permanecer mediante aprendizagens efetivas; com sucesso. “A 

escola estatal só será verdadeiramente pública no momento que a população 

escolarizável tiver acesso geral e indiferenciado a uma boa educação escolar” 

(PARO, 1997, p. 17). 

Desse modo, as noções de democratização da educação se entrelaçam com 

as de qualidade da educação, conceito em evidência, nos últimos anos e que a ele 

vêm sendo atribuídos vários significados, fazendo-se necessária, no contexto da 

educação uma ressignificação, levando em conta sua história. Na atualidade, 

segundo Castro (2009) e Moss (2002), o conceito de qualidade é compreendido 

como polissêmico, complexo, marcado por subjetividade e, portanto, não definido 

por parâmetros absolutos, únicos e universais. Ao contrário, como afirma Moss 

(2002) a noção de qualidade é uma construção sempre contextual, relativa aos 

valores de cada grupo, em cada tempo e espaço, portanto, uma significação 

histórica e cultural. 

No espaço da escola pesquisada, em meio a aspectos que são, sem dúvida, 

controversos, com relação aos princípios da gestão democrática – a definição da 

direção e coordenação, sem a participação da comunidade, por exemplo – se 

constrói uma educação com significativa qualidade social, para as crianças, suas 

famílias e para a comunidade, bem como para o contexto da escola pública. 



A busca por evidências da participação da gestão escolar no processo de 

alfabetização de crianças nos levou à Escola Nossa Senhora da Guia e nos fez 

adentrar em seus domínios e interagir com sua dinâmica, mediadas pelos sujeitos da 

Escola: diretora, vice-diretora, duas coordenadoras, três professoras, seis crianças e 

dois pais, bem como outros funcionários que integram a comunidade escolar, como 

zeladoras e merendeiras. Assim, construímos os dados que constituem o corpus de 

nossa pesquisa. 

O exercício de análise e interpretação desses dados que desenvolvemos 

fundamentadas nas orientações de Amado (2000), Bogdan e Biklen (1994) Lüdke e 

André (1986) e Franco (2005) nos levou a identificar as ações da gestão escolar 

mais significativas que, no contexto da Escola Nossa Senhora da Guia, da 

perspectiva de seus sujeitos, contribuem para favorecer a alfabetização das 

crianças.  

 

Tema: Ações da Gestão escolar que favorecem a alfabetização de crianças nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental na escola pública   

 Categorias:   

1) Ações relativas à organização da dinâmica institucional  

2) Ações relativas à organização do processo ensino-aprendizagem 
 

Subcategorias:  

1.1Criação e manutenção de infraestrutura adequada 

1.2 Promoção do trabalho coletivo e autônomo dos profissionais 

1.3 Construção da formação dos docentes  

1.4 Envolvimento dos pais na dinâmica escolar 

2.1 Sistematização do planejamento do processo ensino-
aprendizagem  

                               2.1.1 Sistematização da avaliação da aprendizagem 

                           2.2 Criação de condições favoráveis à alfabetização e letramento  

 

Quadro 4 – Tema, categoria e subcategorias 

  



A elaboração das categorias e suas subcategorias fez-se, como já referimos, 

como esforço de explicitar ações da gestão, nosso objeto de estudo, que têm, 

segundo os sujeitos representantes da comunidade escolar, um papel significativo 

no processo de alfabetização das crianças na escola estudada. Compreendemos 

que todas as ações desenvolvidas, enquanto mobilizadoras da dinâmica de inter-

relações do ambiente escolar – físico e humano – repercutem na prática educativa 

como um todo e, portanto, concorrem para a aprendizagem, não apenas da 

linguagem escrita, mas também de outras relativas a outros conhecimentos, cuja 

exploração não era nosso objeto. Nossa elaboração buscou uma categorização 

possível – embora reconhecidamente limitada – como forma de dar destaque às 

modalidades de ação identificadas. 

Por sua vez, buscamos apontar os indicadores de tais modalidades, 

destacando-os em trechos das falas dos sujeitos e nas sistematizações que estas 

suscitam, mediadas pelos aportes teóricos que assumimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 - AÇÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DA DINÂMICA INSTITUCIONAL 

 

4.1.1 Criação e Manutenção de infraestrutura adequada 

 

O desrespeito a este espaço é uma ofensa 
aos educandos,  aos educadores à prática 
pedagógica ( Paulo Freire). 

 

Um dos aspectos da escola que se destacam logo às primeiras aproximações 

é a sua estrutura física, sendo também um dos elementos considerados como 

“relevantes para a melhoria permanente da qualidade do atendimento às crianças 

[...] (BRASIL, 2006b). Com relação a esse aspecto, Moss (2002), ao discutir as 

condições identificadas pela Rede de Atendimento Infantil15 como necessárias ao 

alcance dos objetivos propostos aos serviços educacionais para crianças, aponta, 

dentre outras, ambiente físico adequado. Nessa perspectiva, as condições físicas e 

materiais presentes no espaço têm relação íntima com as possibilidades de 

educação, de aprendizagem das crianças. Essa compreensão é compartilhada e 

ressaltada pelos pais, pela diretora e por três crianças ao apontarem a estrutura 

como favorecedora da aprendizagem das crianças, como evidenciam, em suas falas, 

ao serem indagados sobre  a que eles atribuíam o bom rendimento dos alunos da 

escola:  

 

É a estrutura escolar adequada, poderia ter outras salas, 
principalmente uma sala de computação, que a escola não tem 
ainda; mas, a estrutura básica do colégio é muito propícia, as salas 
são arejadas, são bem ventiladas, são espaçosas [...] (Pai de 
criança). 

 
Eu, as professoras e o Conselho fazemos de tudo para que o 
material da escola seja conservado pela própria comunidade escolar, 
para que os alunos zelem e procurem conservar o que é de todos 
(Diretora). 

 

                                                 
15 Rede Européia de Atendimento Infantil, criada em 1986 como parte do Programa de Igualdade de 

Oportunidades da Comunidade Européia (MOSS, 2002). 



Elas providenciam as carteiras pra gente de sentir bem e confortável 
(Criança do 3º ano). 
 
Elas compram livros que a gente gosta (Criança do 2º ano). 
 
Quando a gente faz alguma coisa de errado, ela manha a gente 
ajeitar (Criança do 2º ano). 
 
A diretora dá brinquedos prá gente, compra um caderninho (Criança 
do 1º ano). 
 

Com relação a esse aspecto, constatamos que a escola Nossa Senhora da 

Guia assume características diferenciadas de muitas escolas públicas brasileiras, 

inclusive do Estado e do município de Natal, e também em relação às de 

Parnamirim, município onde está situada. Nessa instituição observam-se o respeito e 

cuidado com o espaço e com os equipamentos disponíveis, e a gestão, em especial 

a diretora, tem um papel preponderante nessa situação, não só providenciando os 

recursos necessários junto aos órgãos responsáveis, mas também, intervindo 

diretamente junto aos integrantes da comunidade na proposição e manutenção de 

práticas educativas de zelo do prédio e equipamentos, respeito e orgulho pelo 

ambiente escolar. 

A Escola apresenta-se com um ambiente agradável, limpo e organizado o que 

difere de muitas escolas públicas. Providenciada pela gestão, o prédio passou por 

uma reforma há pouco tempo, estando, portanto, apresentando bom estado de 

conservação, com paredes e portas limpas, boa cobertura e sem infiltrações. As 

salas de aula são arejadas e com ótima iluminação, e apresentam manutenção de 

higienização: as carteiras são limpas ao final de cada turno e, antes de começarem 

as aulas, é feita uma limpeza rigorosa nas carteiras e cadeiras, evidenciando-se, 

novamente, cuidado e respeito para com seus usuários: as crianças e as 

professoras. 

Os banheiros estão sempre higienizados, com toalhas trocadas a cada turno. 

Isso tanto denota cuidado e respeito com as crianças como pessoas, como propicia 

a aprendizagem de hábitos de higiene e cuidado com o corpo. Os banheiros, bem 



como outros espaços da escola, têm adaptações para acessibilidade16, como barras 

e rampas, o que indica respeito às diferenças físicas humanas. O respeito e o 

cuidado também marcam outros espaços e práticas coletivos como o pátio onde é 

servido o lanche, bem como o próprio lanche.  

Considerando as condições de vida das crianças da comunidade, a merenda 

escolar, muitas vezes, se constitui a única refeição adequada a que eles têm acesso. 

“Quando a diretora percebe que tem criança que vem para a escola sem tomar café, 

ela dá o desjejum” (Coordenadora). Segundo as informações colhidas, mediante a 

intervenção da gestão, o lanche é todo orientado por nutricionista e as merendeiras 

participam de cursos de formação para melhor manipularem os alimentos e 

higienizá-los de modo adequado à saúde das crianças.  

Não há bebedouros elétricos na escola, eles são substituídos por filtros de 

cerâmica e cada criança utiliza um copo diferenciado. As crianças não compartilham 

copos nem outros objetos para ingerir alimentos, o que é garantido, tanto por suas 

atitudes já aprendidas, como pelo pronto atendimento das profissionais de limpeza.  

              Freire (2003) alerta para a importância de uma infraestrutura adequada ao 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e para a valorização das crianças e dos 

profissionais.   

 

É incrível que não imaginemos a significação do discurso formador 
que faz uma escola respeitada em seu espaço. A eloquência do 
discurso pronunciado na e pela limpeza do chão, na boniteza das 
salas, na higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma 
pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço (FREIRE, 
2003, p.45). 

 

                                                 
16

 O MEC/FNDE, por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), garante, desde 2007, 
recursos para manter a escola com os parâmetros mínimos de acessibilidade, cuja obtenção depende 
de providências da gestão mediante formalizações através de projetos. ( BRASIL,2007) 



Freire (2005, p. 45), afirma, ainda, que: “como cobrar das crianças um mínimo 

respeito às carteiras escolares, às mesas, às paredes se o poder público revela 

absolutamente desconsideração à coisa pública?”  

Os parâmetros de qualidade para educação infantil (BRASIL, 2006b) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) embora 

se destinem a orientar a organização de instituições/práticas pedagógicas com 

crianças pequenas, fornecem elementos importantes que se aplicam a qualquer 

etapa educativa, e um desses elementos é o do desenvolvimento da dimensão 

estética, da sensibilidade, enquanto constitutiva da formação pessoal, da 

subjetividade de cada criança. 

Nos documentos citados, a criança é reconhecida como sujeito do processo 

de educação e, portanto, o principal usuário do ambiente educacional. Esse 

reconhecimento implica a necessidade de serem oferecidas condições físicas para o 

seu desenvolvimento (físico, intelectual, psicológico e social) garantindo conforto 

ambiental, qualidade sanitária e de higiene aos ambientes, acessibilidade, 

ventilação, iluminação, tanto artificial quanto natural, mobiliário adequado em função 

da sua resistência, durabilidade e segurança. Todos esses aspectos propostos são 

encontrados na escola pesquisada, pois, mesmo em condições de simplicidade, 

apresenta um ambiente físico que oferece conforto e bem-estar aos que nele 

interagem.  

Como propõe Freire (2005), as condições físicas e materiais da escola 

assumem função social e pedagógica. É preciso, portanto, que os gestores, 

enquanto responsáveis pela tomada de providências desse âmbito, propiciem 

condições de criação e manutenção da escola como um ambiente bonito, agradável, 

prazeroso e diferenciado de lugares comuns, de modo que o próprio espaço 

explicite, em sua constituição, as práticas dos sujeitos que nele interagem, bem 

como suscite ações diferenciadas das que vivenciam em outros espaços cotidianos 

onde tais condições não se evidenciam; situação essa de muitas das crianças da 

escola pública. Nesse sentido, uma estrutura física adequada amplia o universo 



cultural das crianças, cria espaços de aprendizagem de novos modos de agir, de 

sentir.  

Além das salas de aula, ambientes onde se realizam, de modo prioritário, mas 

não exclusivo, as atividades de ensino-aprendizagem da linguagem escrita, a Escola 

Nossa Senhora da Guia garante um espaço para atividades de brincadeira, 

recreação e lazer, o pátio, onde ainda é servido o lanche, a escola ainda 

disponibiliza espaços – e tempos – para que os alunos realizem atividades no 

contraturno, caso queiram e/ou necessitem, tais como, a biblioteca e a sala de vídeo 

e/ou a sala de leitura, conforme explicitam as entrevistadas:   

 

A gente deixa sempre à disposição a sala de leitura (biblioteca e sala 
de vídeo), para pesquisar, tem muito material lá, revistas „Ciência 
hoje‟... A gente deixa muito à vontade. Os alunos da tarde podem vir 
de manhã, [...] mas, agora, nós vamos começar com computadores 
na escola, para os alunos que queiram fazer alguma atividade no 
computador (Diretora). 

 

[...] tem a biblioteca que a gente sempre incentiva para que eles 
venham tirar dúvidas, estudar, ler algum livro. Então, se estamos 
percebendo dificuldade, a gente dá esse espaço e também os que 
queiram vir para a biblioteca, eles podem (Coordenadora). 

 

A biblioteca, a sala de leitura para os meninos que estudam de 
manhã, ficam disponíveis à tarde e vice-versa. Mas, o mais 
procurado, é a sala de leitura (Professora do 3º ano). 

 

Tem a sala de leitura, que eles utilizam para fazer atividades de 
pesquisas, fazer leituras extras na biblioteca (Professora do 1º ano). 

 
 

 O trabalho desenvolvido, na sala de leitura, é assim, descrito pela auxiliar da 
biblioteca:  

 

[...] quando as professoras vão dar aula de reforço para aqueles que 
precisam, eles dão na própria sala, então eles mandam os outros 
alunos para cá, os que não necessitam de reforço vem para a 
biblioteca ler ou vão para a sala pedagógica jogar com jogos 
educativos ou algumas atividades determinadas pelas professoras, 
dentro do planejamento delas. Eu trabalho a partir do planejamento 
delas. Eu tenho um caderno individual de empréstimo de livros, eles 



levam e trazem no outro dia. Na sala de vídeos nós passamos vários 
vídeos, mas sempre dentro do planejamento das professoras. Quem 
estuda pela manhã vem à tarde e vice-versa. Nós temos bastante 
livros, temos livros de literatura, atlas, dicionários. Aqui nesta escola 
sempre teve biblioteca. Já houve várias pessoas que queria acabar 
com a biblioteca e sala de vídeo para transformar em sala de aula, 
mas diretora sempre foi contra. Ela que é gestora tem uma visão que 
necessita da biblioteca e sala de vídeo houve isso. Ás vezes quando 
as professoras solicitam alguma ajuda na leitura, eu ajudo (Auxiliar 
da biblioteca). 

 

Os relatos confirmam que as condições de infraestrutura da escola são 

favoráveis ao trabalho pedagógico, às aprendizagens das crianças. As falas 

descritas acima nos mostram o quanto pode uma educação de qualidade social, o 

que revela a fala da professora “dos espaços postos à disposição das crianças no 

outro turno, quando não estão em aula, o mais procurado é a sala de leitura” 

(professora do 3º ano, grifo nosso). 

Esse aspecto se reveste de maior relevância no caso de crianças de camadas 

populares, cujo acesso às práticas e materiais de leitura e escrita é sabidamente 

mais restrito. Vygotsky (1998) afirma que os modos de funcionamento psicológico – 

pensamento, vontade, linguagem, interesse, entre outros – são internalizações de 

práticas sociais compartilhadas no meio social. Desse modo, a organização do 

espaço escolar e as práticas vividas propiciam às crianças aprender a valorizar a 

leitura e os livros, a gostar de ler, chegando, inclusive, a frequentar a escola em 

outro turno, para ir à sala de leitura (!) desdizendo as falas correntes dos 

professores, notadamente da rede pública, de que as crianças não gostam de ler, 

não têm interesse por atividade de leitura.  

 

4.1.2 Promoção do trabalho coletivo e da autonomia dos profissionais 

 

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 
(Paulo Freire). 

 

Os relatos dos entrevistados, exceto o das crianças, com relação ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola ter sido um dos melhores do 



Brasil e o melhor das Escolas Públicas do Estado do RN, houve unanimidade em 

afirmar que atribuíam a um trabalho integrado, coletivo entre o corpo docente, 

discente, a família e ao corpo gestor como se comprova a seguir:  

 
[...] tem que ser sustentável, é o grupo, a gestão sustentável, e assim 
nós vamos mantendo um trabalho bem integrado entre todos, família, 
alunos, professores e o empenho maior é a leitura (Diretora). 

             
Eu atribuo a toda participação do corpo docente, toda equipe escolar 
também, com ajuda dos pais, porque tem uma participação muito 
grande dos pais. É uma união entre o corpo docente e a família, 
então isso contribui muito para esse índice (Coordenadora). 

 
Eu atribuo ao empenho de todos que fazem parte desta comunidade 
escolar, professores, gestores, alunos. (Vice-Diretora). 

 
[...] eu atribuo ao trabalho integrado que vem desde a educação 
infantil e ao empenho de todos (Professora do 1º ano). 

 

Nóvoa (2004) esclarece sobre a importância de um trabalho coletivo para a 

efetivação de práticas mais democráticas. Segundo o autor, ainda não existe uma 

teoria do coletivo, da docência como coletiva e uma análise coletiva das práticas, 

mas começamos a ensaiar os primeiros passos para transformar a experiência 

coletiva em conhecimento profissional.  

O que apreendemos, através das análises das entrevistas e das observações 

realizadas, é que na escola Nossa Senhora da Guia institui-se um trabalho coletivo e 

integrado em que todos os profissionais da Escola estão engajados em prol da 

aprendizagem das crianças. O caráter coletivo do trabalho se evidencia na 

instituição e manutenção de momentos de estudos, de reuniões e até mesmo de 

descanso, pois estão sempre discutindo algo acontecido ou que venha a acontecer 

na sala de aula. Essas discussões, na maioria das vezes, tratam da receptividade de 

uma determinada atividade planejada e/ou a um comportamento esperado das 

crianças, ou seja, os docentes estão o tempo todo refletindo, coletivamente sobre o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Os funcionários da escola também são citados pelos pais como 

colaboradores para a efetivação de um trabalho coletivo, como ressalta um pai: 

 



O nível de integração aqui na escola é tão interessante, que tem até 
reuniões com os motoristas que trazem algumas crianças, porque, 
desde o momento que ele pega as crianças na escola, já estão na 
extensão do colégio. Então, a diretora conversa com eles para que 
eles já comecem a disciplinar os meninos desde esse momento. E 
isso é muito importante. Todos estão em consonância um com o 
outro. Os professores e os funcionários estão sempre prontos para 
ajudar os alunos, nos que eles precisam e há um respeito muito 
grande entre todos aqui (Pai de criança). 
 

Todos os servidores que participam/desenvolvem ações junto ou para as 

crianças são considerados como educadores e, para tanto, precisam estar em 

formação permanente para o exercício dessa função que se realiza juntamente à 

sua função específica na escola. Entendemos, pois, que os porteiros, merendeiras e 

motoristas também devem estar preparados para trabalhar com as crianças, pois a 

escola, diante das mudanças sociais, evoluiu de instituição de ensino para instituição 

educadora. A escola passa a ser espaço educativo com e para seus múltiplos 

sujeitos e suas múltiplas tarefas, sendo várias delas confiadas não aos professores, 

mas a outros funcionários que também interagem com as crianças, exercem papel 

de mediadores de atitudes, ideias, valores, sendo, portanto, também educadores 

(BRASIL, 2005a).  

Com efeito, há, na escola estudada, uma ação coletiva, mediada pela 

interação entre os professores, funcionários, crianças e pais. Essas interações e 

esse fazer coletivo são estimulados pela gestão, que também intervém na criação de 

sentimentos de valorização, por parte dos servidores, de seu trabalho e do 

reconhecimento da importância de seu papel na escola – em suas diferentes 

funções – como se depreende do relato da merendeira17:  

 

Faz 18 anos que estou aqui e não quero sair. Aqui a comida é toda 
limpa, porque a gente tem que saber fazer a merenda para fazer 
muito bem feita. Faço sopa e passo toda a verdura no liquidificador, 
fica deliciosa! Eu “esfrio” antes de servir para eles (as crianças) não 
se queimarem, porque eles são pequenos e podem se queimar. Eu 
faço com muito amor. Eles gostam, não sobra nada (Merendeira). 

 

                                                 
17 Embora não tenha sido tomada como sujeito de nosso estudo, a merendeira, ao saber de nosso 
objetivo na escola, nos fez, de modo informal, o depoimento acima transcrito, que consideramos 
importante incorporar ao nosso texto, pelo seu teor de representatividade do clima de envolvimento e 
de responsabilidade mutua que marca a instituição. 



                               Quando indagada sobre sua participação em reuniões a merendeira 

argumenta: “Participamos, agora quando é assunto mais ligado às professoras, ela 

nos libera e vamos continuar o nosso trabalho. Eu acho muito organizado aqui, 

porque a gente no nosso trabalho aprende mais e mais a cada dia” (Merendeira). 

Para a construção de um trabalho coletivo, a valorização de todos os 

integrantes da comunidade, inclusive com oportunidades de formação em seus 

diferentes fazeres, é de suma importância para amenizar, no interior das mesmas, 

um abismo comum em outras escolas entre a categoria do magistério e a dos 

funcionários, o que reproduz desigualdades sociais e culturais e inibe 

potencialidades educativas dos funcionários e trava o processo de gestão 

democrática.  

Sobre a coletividade e representatividade dos segmentos da comunidade 

escolar, o documento Brasil (2004b) é explicativo quando informa que a construção 

da gestão democrática, por meio de conselhos escolares fica, às vezes, 

comprometida pelo despreparo dos representantes dos funcionários em relação aos 

dos outros segmentos, que se traduz em silêncio, subserviência e imobilismo. 

O caráter coletivo das ações desenvolvidas na escola é ainda ressaltado por 

outros sujeitos como um dos aspectos que justificam os resultados favoráveis 

alcançados pelas crianças: 

    

Eu acho que é o compromisso de todos, porque é muito importante, 
a gente segue uma orientação que dá uma continuidade; temos o 
compromisso de ter tempo, trabalhamos em função do aluno, 
procuramos sempre dar continuidade ao trabalho que é feito 
anteriormente, do ano anterior. Isso é fundamental para um bom 
resultado. Nós trabalhamos juntos, os mesmos conteúdos, os 
mesmos assuntos (Professora do 1º ano turno matutino e 2º ano no 
turno vespertino).  

 

Eu atribuo, primeiramente, ao trabalho coletivo [...] ao nosso trabalho, 
ao compromisso de cada uma da gente; todo mundo é muito 
comprometido no que faz, porque a gente sabe que existem muitos 
profissionais que são muito resistentes, que não querem acompanhar 
a evolução e a gente sempre está aqui na tentativa de melhorar, é 
todo mundo com o mesmo objetivo (Coordenadora). 

 



Todos têm o compromisso em alguma coisa. Um ajudando o outro, é 
ajuda mútua de todos. Havendo isso, o trabalho é mais eficaz e o 
desempenho é maior. O lema aqui é compromisso em busca da 
qualidade e se for uma professora que venha dar sua aulinha e ir 
embora correndo, faltar, eu não quero essa professora aqui, 
professor aqui não falta de jeito nenhum. O grupo é permanente e é 
um grupo que tem professoras que chegaram aqui há vinte anos, 
outras chegaram há dezenove, há quinze, quartoze, não tem 
nenhuma que chegou no ano passado. (Diretora). 

 

As falas acima explicitam o compromisso dos integrantes da Escola Nossa 

Senhora da Guia com as crianças, com a continuidade do trabalho, como também, 

ainda que não tão explicitamente, com o papel de liderança da gestora na criação 

dessa cultura de coletividade em torno da organização da Escola como espaço 

educativo para as crianças, tão necessária à consolidação de aprendizagens e à 

realização da finalidade social da escola.  

É consensual que toda profissão, e a docência na escola pública em especial, 

exija compromisso e dedicação, é importante, igualmente, a valorização profissional. 

Para Freire (2003, p.66), “o professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua 

tarefa docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, 

estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico”. 

Esclarece, ainda, que, os educadores devem lutar contra o desrespeito dos poderes 

públicos pela educação e isso se faz a partir de uma prática que se “recusa 

transformar nossa atividade docente em puro bico, e de outro, a nossa rejeição a 

entendê-la e a exercê-la como prática efetiva de „tias‟ e de „tios‟” (FREIRE, 2003, 

p.68). 

Nesses termos, as falas acima, ao mesmo tempo que demonstram 

profissionalismo e compromisso, mostram as marcas, contraditórias, do discurso 

recorrente neoliberal a partir das reformas educacionais para justificar a ausência do 

Estado no oferecimento de condições satisfatórias para o desenvolvimento do 

ensino nas escolas públicas. Responsabilizam-se os docentes integralmente pelo 

cumprimento de seu dever e/ou compromisso, menosprezando suas reivindicações 

por melhores condições de trabalho e salários mais justos. 

Esse chamamento para que a sociedade como um todo participe das 

decisões e contribua, efetivamente, através de parcerias ou trabalho voluntário dos 



pais ou de pessoas da comunidade, configura uma estratégia neoliberal para 

redução de gastos e da transferência de responsabilidades do poder público para 

com a comunidade escolar, fato que, embora não se explicite na escola Nossa 

Senhora da Guia, não está de todo ausente, dada sua condição de escola no 

contexto da rede pública.  

Na perspectiva do discurso neoliberal, cujas marcas se deixam ver na fala da 

diretora (transcrita abaixo), os docentes são convidados a se comprometer cada vez 

mais com a escola sendo, muitas vezes, criticados pela equipe quando reivindicam 

seus direitos de profissional ou demonstram seus limites de pessoa: “se for uma 

professora que venha dar sua aulinha e ir embora correndo, faltar, eu não quero 

essa professora aqui; professora aqui não falta de jeito nenhum!” (Diretora). 

A posição da diretora denota, ao mesmo tempo, preocupação com o 

cumprimento da função escolar, o que demanda assiduidade por parte dos 

profissionais, cujas ausências constituem fato recorrente com relação à escola 

pública, mas também uma posição, de certo modo, fechada às necessidades dos 

professores. Como analisa Paro (1997, p.21) 

 

[...] quando esse professor entra em greve, reivindicando salário mais 
justo, ele está no exercício de um direito seu, não havendo razão 
para negá-lo com o argumento de que a natureza de sua profissão 
exige que ele pense primeiro no interesse da população que não 
pode ficar sem escola.  É de se perguntar por que apenas uma 
categoria profissional, a dos professores, deve sacrificar a luta por 
sua subsistência em nome do direito à Educação da população, 
quando isso deveria ser preocupação de toda sociedade, em 
especial do Estado, que não oferece condições satisfatórias para o 
desenvolvimento do ensino nas escolas.  
 
 

Com relação às condições de trabalho oferecidas aos professores na escola, 

reconhecemos que, após o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

inúmeros programas e recursos foram disponibilizados. Entretanto, na maioria das 

escolas públicas, as condições de trabalho dos docentes são, muitas vezes, 

precárias, requerendo muito esforço e mesmo sacrifícios para driblar as 

necessidades e dificuldades. 



Essa marca caracteriza, não somente a atuação dos professores, mas dos 

gestores, também profissionais do contexto escolar. A esse respeito, Oliveira, D. 

(2002) aponta a sobrecarga de trabalho que os profissionais em exercício de direção 

têm sofrido que se assemelha ao que Marx nos Manuscritos econômico-filosóficos 

(1844) chama de alienação do trabalhador e que resulta na sua proletarização, o 

que pode ser observado nos baixos salários associados às condições de trabalho, 

como também, na perda de controle dos trabalhadores docentes sobre seu trabalho, 

pois o Estado burguês convoca-os a representá-lo obrigando-os a desenvolver seu 

trabalho em condições mínimas e isso influencia diretamente na relação com os 

alunos, caso contrário que é observado na Escola Nossa Senhora da Guia. 

Esses diretores, muitas vezes, perdem o controle de seu tempo, trabalhando, 

muitas vezes, sem planejamento, respondendo, preferencialmente, ao imediatismo 

das inúmeras demandas que lhes são apresentadas. Essa sobrecarga 

administrativa, pedagógica e financeira resulta em um envolvimento quase absoluto 

do diretor, provocando, muitas vezes, uma intensificação brutal de seu trabalho o 

que pode trazer consequências para a sua saúde e no desempenho de suas 

atividades no que se refere a uma intervenção mais sistemática no cotidiano escolar. 

No caso da Escola Nossa Senhora da Guia, a diretora revela: 

 

A minha preocupação maior é com o bem estar, não só dos alunos, 
mas de todos que trabalham nesta escola. Às vezes eu esqueço de 
mim, mas tenho que me preocupar com todos. Não tenho férias, faz 
tanto tempo que eu não tiro um mês de férias, quando chegam as 
férias eu fico aqui colocando a escola em ordem (Diretora). 

 

No seu caso específico, além de enfrentar o desafio de manter a escola 

funcionando bem e respondendo a todas as responsabilidades que o cargo exige, a 

diretora ainda consegue intervir, sistematicamente, no cotidiano escolar, não só na 

dinâmica com os estudantes, mas com todos os profissionais que atuam na 

instituição. Sobre o papel da gestão escolar no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico da escola, a diretora esclarece que: 

 

Acho que o papel principal é a presença constante. Não se admite 
uma escola caminhar bem, com todas as professoras, 
coordenadoras, se o gestor não está presente na escola. A presença 



do gestor é primordial, porque ali ele está presente, está com os 
outros, vendo, avaliando os professores, avaliando o trabalho na 
escola, ajudando na avaliação dos alunos, vendo coisas que podem 
prejudicar, retirar e colocar as coisas nos lugares.  É esse o papel do 
gestor, sempre, sempre estou envolvida, tanto eu, quanto a vice-
diretora [...]  quando nós estamos com problema com os alunos, os 
alunos não está rendendo, os pais vem conversar com  a gente 
quando está com problemas e muitas vezes os problemas afetam as 
crianças, o lado emocional da criança, eu também trabalho. Quando 
as professoras me dizem que as crianças estão muito desligadas, 
estão tristes, não estão cumprindo com as tarefas,  eu chamo, 
converso, eles se abrem, eles contam para mim tudo e eu vou dar 
aquela força, oriento, às vezes chamo o pai e a mãe e, assim, tenho 
conseguido muita coisa aqui (Diretora). 

 

Quanto à autonomia do grupo, pelas falas dos entrevistados, há aspectos 

controversos que revelam, em que pese o forte caráter de coletividade do trabalho 

da escola, uma autonomia muito restrita como nos apontam as coordenadoras ao 

falarem de suas funções. Em suas falas, evidencia-se o estrito espaço de ação e de 

decisão que lhe é conferido, tendo em vista o cargo que ocupa. 

 

Sou coordenadora, mas essa preocupação eu não tenho aqui como 
coordenadora, porque geralmente, nas reuniões tem uma parte para 
essa formação, geralmente a diretora traz textos relacionados (grifo 
nosso), tanto à alfabetização, como para os outros anos do ensino. 
Ela traz textos para um aprofundamento. Sempre é ela quem 
coordena essas atividades, (grifo nosso) mesmo que venha alguém 
para cá com um conhecimento mais aprofundado, ela sempre faz, 
ela gosta de fazer (Coordenadora). 

 
Na verdade eu sou professora e estou na coordenação pela 
necessidade de uma pessoa extra-sala para contribuir; mas, eu não 
tenho formação a não ser alguns cursos que a SME vem 
proporcionando para os coordenadores pedagógicos.  Eu estou na 
coordenação, mas aqui na escola não tem função específica, aqui 
todo mundo é tudo, porque quando eu cheguei aqui em 1997, a 
diretora já fazia este trabalho que muitos coordenadores fazem 
nas escolas, (grifo nosso) tipo uma formação continuada de 
professores (Coordenadora). 

 

Vemos que é a diretora da Escola Nossa Senhora da Guia quem coordena os 

momentos e situações que, em outros contextos, seriam de responsabilidade da 

coordenadora pedagógica, ainda que reconheçamos que, em âmbito geral, as 

atribuições desse profissional não estejam definidas de modo objetivo e que tal 



função esteja ainda sendo construída no contexto escolar (BEZERRA, 2009). Mas, 

apesar dessa (in) definição, o coordenador pedagógico é visto, na atualidade, como 

um agente de transformação das práticas dos professores mediante as articulações 

internas e externas que realiza entre estes num movimento de interação permeado 

por atitudes, valores (ORSOLON, 2007). O “coordenador pedagógico tem uma 

função formadora, articuladora e transformadora” (ALMEIDA, 2007, p.22). Como 

afirma Orsolon (2007, p.22)  

                                    

O coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber 
agir do professor. Essa atividade mediadora se dá na direção da 
transformação quando o coordenador considera o saber, as 
experiência, os interesses e o modo de trabalhar do professor, bem 
como cria condições para questionar essa prática e disponibiliza 
recursos para modificá-la, com a proposta curricular inovadora e a 
formação continuada voltada para o desenvolvimento de suas 
múltiplas dimensões. 

 

Desse modo, consideramos que, embora a coordenadora não tenha uma 

formação específica para assumir essa função – que ainda não existe de modo 

específico – os saberes adquiridos da e na prática profissional cotidiana entre as 

professoras, nas situações de formação continuada extra e intra-escolares são 

constitutivas do saber-fazer da coordenação pedagógica. Desse modo, evidencia-se 

que falta, às coordenadoras, a possibilidade para assumirem-se enquanto tais, o que 

parece, no contexto da Escola Nossa Senhora da Guia, não ser possível – nem 

necessário – como evidencia uma das coordenadoras: 

 

Eu continuo dizendo que aqui a gente não exerce muito a função de 
coordenadora porque cada um é responsável, você não precisa estar 
olhando, supervisionando, porque aqui isto já é uma prática, isso 
existe sem precisar de cobranças é mais uma questão de 
responsabilidades e de confiança. O grupo é unido e coerente que 
não precisa mais está olhando caderno todos os dias, se você pedir 
o caderno para ver, você constata que está tudo planejado, o da 
semana toda. Então aqui é assim, é uma coisa muito boa, porque 
evita as questões de improviso na sala de aula, ter alguém específico 
para supervisionar; porque cada um sabe de sua responsabilidade. 
(Coordenadora). 

 



Assim, ao assumir as funções da coordenação, a diretora, embora reconheça 

a relevância de seu envolvimento intenso nas questões pedagógicas, limita, em 

nosso entendimento, a autonomia da coordenadora como profissional que, apesar 

de responder pelo cargo, não assume de modo efetivo a função. Desse modo, 

novamente se evidencia o caráter paradoxal e complexo da atuação da direção na 

escola: ao mesmo tempo que cria possibilidades, impõe limites à ação dos demais 

profissionais, à democratização das ações e decisões. 

Nos remetemos a  Freire(2005, p.38) para refletirmos sobre a dualidade 

constitutiva da subjetividade humana e que ressalta em suas ações: 

 
Querem ser, mais temem ser. São eles e, ao mesmo tempo, são o 
outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se 
trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem 
ou não o opressor de “dentro de si”. Entre seguirem prescrições ou 
terem opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre atuarem 
ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores. Entre 
dizerem a palavra e não terem a voz, castrados no seu poder de criar 
e recriar, no seu poder de transformar o mundo.  

 . 

 O caráter paradoxal que parece marcar as práticas da gestão da escola fica 

ainda evidente quando perguntarmos quem está envolvido na gestão da escola. 

Professoras, coordenadores, diretora, vice-diretora e pais responderam que todos 

que fazem a escola estavam envolvidos na gestão. 

 

Eu, a vice-diretora; e não tem diferenças entre mim e ela; as 
coordenadoras, tudo o que a gente faz tem que haver uma reunião 
para combinar para retirar as idéias, o que nós vamos fazer, se 
vamos fazer um evento todos se reúnem, eu não vou levando as 
idéias prontas, não, a gente pega as idéias, dos alunos, os alunos 
estão envolvidos com a gestão, quando se fala em gestar, é fazer; e 
a gente não faz nada sozinho, a gente só vai se for em grupo 
mesmo. A união faz a força. (Diretora). 

 
Todos nós, professor, diretor, vice-diretor, alunos, pais, é o 
envolvimento de todos; as merendeiras, as meninos da portaria, 
secretários, todo mundo tá envolvido, não está apenas ocupando a 
sua função, mas quando a  gente tem uma idéia, chegam junto, 
todos dão a sua opinião e, assim, todos participam  (Coordenadora). 

                                                   
[...] diretor, coordenadores pedagógicos, agentes administrativos, 
auxiliares de serviços gerais, pais e alunos (Vice-Diretora). 



                                        
Todos, a diretora, o supervisor, o coordenador, sempre quando 
querem alguma  coisa, quando a gente precisa resolver,  reúne todo 
mundo para a gente chegar a uma conclusão (Professora do 1º e do 
2º ano). 

 
Todos fazem parte da gestão escolar. Diretores, vice-diretores, 
professores, funcionários, coordenadores, pais e alunos. Estão todos 
são envolvidos (Professora 3º ano). 

                              
Todos da direção ao motorista, uma coisa que eu não vi em outras 
escolas são as reuniões de pais, então a cada final de bimestre tem 
as reuniões de pais, e uma coisa interessante é que neste colégio as 
reuniões de pais realmente funcionam (Pai de criança). 
 
Toda a equipe escolar, direção, professores, funcionários.                                                    
(Professora do 1º ano). 

 

O discurso participativo escamoteia as relações de poder existentes, muitas 

vezes, na escola pública. Isso não significa que, na escola pesquisada, não haja 

participação dos diversos segmentos na sua gestão como declaram acima os 

entrevistados e como pudemos observar. Mas, segundo Paro (1997), há um ponto a 

ser considerado que é o fato da existência de interesses comuns provenientes de 

condições objetivas de existência que levam as pessoas a estarem envolvidas com 

seus interesses pessoais mais imediatos. É, portanto, necessário refletir que há, no 

espaço escolar, interesses e posições de negociação que são diferentes, fato que, 

no jogo das relações sociais, leva os sujeitos à submissão do discurso e das atitudes 

daquele que ocupa uma posição de maior prestígio e que representa o poder 

vigente. 

Orientada pelas análises desenvolvidas por Barroso (apud COSTA, 2009) a 

respeito das (co) relações entre pais, professores/profissionais da escola e o Estado, 

em que são identificadas associações de interesses ou alianças diferenciadas entre 

os atores da comunidade escolar, consideramos que, na Escola pesquisada, a 

relação entre pais, professoras e Estado apresenta nuances muito particulares. 

Percebemos uma aliança no sentido de garantir a educação como direito, e a 

preservação de seu caráter público a partir de um ensino voltado para a efetiva 

aprendizagem dos alunos e seu sucesso escolar. Nessa ótica, os pais, bem como os 



professores e a própria gestora, aparecem como atores sociais efetivos e não, 

apenas, consumidores submissos à lógica neoliberal.  

Ao mesmo tempo, tornou-se evidente que, embora todas as falas reflitam a 

participação recíproca de todos os segmentos, a autonomia de cada componente 

não se faz perceber nas situações observadas e evidenciadas pelos sujeitos, o que 

ressalta o caráter contraditório em relação à democratização dos processos, uma 

vez que a democracia é algo construído e não imposto e se concretiza quando todos 

podem não só opinar em posição desigual de negociação, mas participar, segundo 

suas concepções e valores, da tomada de decisões. Isso implica embates e 

conflitos, elementos que parecem ausentes das relações na escola e necessários a 

toda transformação. 

Na visão de Freire (2005), o desenvolvimento de modos mais autônomos de 

ser implicam que o homem perceba que está sendo e que pode transcender para 

ser mais, enquanto ser que interfere sobre a realidade, sendo capaz de modificá-la, 

alcançando sobre o mundo um papel de sujeito ativo. Mas, tal percepção não se faz 

naturalmente, ao contrário, como propõe Vygotsky (1998), todas as funções 

psicológicas, como a percepção reflexiva, decorrem de elaborações resultantes de 

interações e mediações, o que inclui as condições objetivas de interação e 

mediação, que são permeadas por elementos, tanto cognitivos, como socioafetivos 

inerentes aos sujeitos e, portanto, às relações. No caso da escola, embora a gestão 

propicie, segundo os sujeitos, condições de participação e crescimento, isso não se 

faz sem limites, peculiares à própria gestão, com suas contradições. 

Quanto à promoção da autonomia da equipe referente aos resultados da 

alfabetização da Escola Nossa Senhora da Guia, reconhecendo que a escola e, 

portanto, a gestão, tem, de modo mais ou menos intenso, suas ações pautadas nas 

orientações emanadas do sistema educacional e seus representantes, a Secretaria 

Municipal de Educação, consideramos importante analisar a interferência da SME-

Parnamirim no trabalho da Escola. A esse propósito, os sujeitos responderam:  

 

A SME tem muita interferência, por exemplo, na maneira de avaliar 
com boletins, a gente poderia avaliar à nossa maneira, mas a gente 
segue, e eu não sou contra porque a SME prime pela unidade da 



educação do município e também não pode ser assim uma coisa tão 
assim diferente, agora a gente descentralizou muito o nosso trabalho 
da SME, a gente tem uma certa autonomia, mas não tomamos 
nenhuma atitude sem informar a SME. (Diretora). 

 

[...] interfere porque tudo que a gente faz na escola tem muita coisa 
da secretaria, as reuniões, as orientações, o que é preciso fazer na 
nossa escola na parte pedagógica, muita coisa que fazemos vem 
muito da secretaria, a gente faz um intercâmbio porque a SME 
sempre sabe o que a gente está fazendo, planejando. Nós ficamos à 
vontade para realizarmos o nosso trabalho, mas, o que não está no 
cronograma da escola, a gente avisa a SME. Procuramos fazer as 
coisas que são orientadas pela SME (Coordenadora). 

 

Eu acho que tem, sim, porque quando ela quer saber o resultado, 
então a gente leva através de gráficos o rendimento dos alunos, 
então eu acho que interfere sim e a partir daí promove estudos com 
os coordenadores pedagógicos, formação continuada para os 
professores que venham melhorar e favorecer a escola (Vice-
Diretora). 

 

Nós somos um sistema de ensino e não podemos fugir da realidade 
da SME e ela contribui, sim, tanto através de critérios para avaliar, os 
boletins que vem de lá, que se dependesse de nós talvez não 
precisasse, mas é uma norma da SME, tem a portaria de avaliação. 
Também na nossa formação, contribui, sim. Mesmo a gente tendo 
um PPP que a gente entende que a escola pode tomar suas 
decisões, mas agente procura também enfatizar o que vem de lá da 
SME (Coordenadora). 

 

Sim, primeiro no incentivo que ela dá muito, para que a gente possa 
participar de todas as formações que existem; eles também enviam 
projetos, para a gente aderir e adequar, adaptar a nossa realidade; 
mas, a escola tem autonomia e a gente sempre analisa se vai dar 
certo, ou não. Mas, a gente recebe tudo com muito carinho 
(Professora do 3º ano). 

 

As respostas acima nos remetem à compreensão de que a escola, seus 

agentes e suas práticas, embora preservem uma mínima autonomia, visto que, na 

fala da coordenadora acima, é ressaltado que a escola faz parte do sistema de 

ensino e que não pode desconsiderar isso, as falas acima estão imbuídos do 

discurso da descentralização do ensino configurado nas Diretrizes Educacionais da 

década de 1990, associado à perspectiva neoliberal. A lógica da descentralização do 

Estado, ao mesmo tempo responsabiliza a escola e seus agentes sobre as tarefas 



de prover a educação, mas, ao mesmo tempo, demarca uma centralização, pelo 

Estado, no estabelecimento de normas de funcionamento e avaliação dos 

resultados.    

Numa perspectiva dialética, Oliveira (2002) nos esclarece que a autonomia 

delegada às escolas fez com que, em meio aos limites do processo, fossem 

ampliadas as responsabilidades e espaços de decisão, tais como elaboração do 

calendário escolar, do orçamento anual da escola, definição de prioridades de 

gastos e que, a partir dessa autonomia, a escola passa a contar com maiores 

possibilidades de resolução de questões cotidianas com mais agilidade, sobretudo, 

na busca por complementação orçamentária junto à iniciativa privada e à 

comunidade para complementação de financiamento. Essa situação se evidencia na 

descrição da diretora sobre uma das festas realizadas na escola: 

 
[...] linda a nossa festa junina! Não tem aonde colocar tanta gente:  
Os pais  fazem as comidas e doam; trazem e vendem um para o 
outro. Tudo o que é vendido na festa é doado pelos pais. A festa 
junina daqui rende para a gente fazer outros eventos e comprar jogos 
educativos para os alunos. E todo o dinheiro é investido na escola. 
Eles fazem com muito gosto (Diretora). 
 

Nesse exemplo simples, evidencia-se um dos modos como as escolas e as 

famílias passam a assumir as funções do Estado, ainda que essas ações mobilizem 

o envolvimento de educadores e dos pais da educação das crianças. Na escola 

Nossa Senhora da Guia, todos os estudantes e seus pais participam das festas, 

mesmo quando não podem contribuir com doações, como se refere a diretora  

acima.  Oliveira (2002) esclarece, que o exercício da autonomia da escola não deve 

se restringir aos aspectos elencados acima, mas, principalmente, no planejamento 

das formas de desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico e das 

aprendizagens, concretizado na elaboração e operacionalização do Plano Político 

Pedagógico. 

Segundo Melo (2000) o PPP constitui uma possibilidade de ação/participação 

dos agentes da escola na definição, com base em seus valores, concepções, 

necessidades e possibilidades, dos objetivos e formas de organização do cotidiano 

escolar. No entanto, o que se observa, em grande escala, é sua secundarização ou 



substituição pelo Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) que é “um plano de 

metas, calcado no pragmatismo dos resultados estatísticos e na paranóia da 

otimização e da eficiência a qualquer custo” (MELO, 2000, p. 247). 

Essa situação se evidencia, ainda que não tão intensamente, visto que o PPP 

é considerado documento importante como balizador das ações pedagógicas, na 

escola estudada, como evidencia a fala da Coordenadora: “A questão do 

compromisso que também é o lema da escola [...] em busca da qualidade [...] e 

existem as metas, objetivos que também estão contemplados no PDE” 

(Coordenadora). De modo mais explícito, a relação entre o PPP e o PDE, como é 

compreendida pelos sujeitos da escola, encontra-se revelada nas falas abaixo: 

 

Começou na década de 90 do PDE - Plano de Desenvolvimento da 
Escola. Nossa escola foi uma das primeiras no município que 
participou desse plano e já participou três vezes, depois entrou o 
PPP da escola, agora está inserido dentro do outro, o que tem no 
PDE, metas, ações nós estamos seguindo. (Coordenadora). 

 

Nesse nosso plano a gente a busca muito as metas e ações 
direcionadas para o desenvolvimento da leitura e da escrita.  Todas 
nós participamos com as metas a cumprir, então, tem a responsável, 
pelo relatório, outra tem que fazer o gráfico de desenvolvimento dos 
alunos. Então, cada um de nós tem atividades a cumprir. E então a 
diretora senta com a gente. Depois de receber as orientações da 
SME e a gente divide as tarefas; então todo mundo participa.  
(Professora do 3º ano). 

 

O Plano de Desenvolvimento da Escola foi muito bom porque a gente 
começou a formular ações para que a gente pudesse ver alguns 
pontos que precisaríamos resolver. Então aqueles alunos que 
estavam com o nível um pouco abaixo, então através do plano nós 
começamos a desenvolver melhor o trabalho, aulas de reforço, 
empréstimos de livros. A gente começou, a partir desse plano, a 
formular ações para que pudéssemos realizar um trabalho eficaz 
(Vice-Diretora). 

 

Embora as falas revelem algumas incompreensões relativas às distinções 

entre o PPP e o PDE por parte dos integrantes da equipe, o trabalho da escola não 

fica comprometido visto que, tanto um documento (e conjunto de ações decorrentes) 

como o outro estão em sintonia em suas metas a atingir relativas à alfabetização das 



crianças, o que se efetiva em suas práticas e é atestado nos índices a partir das 

avaliações externas desenvolvidas. 

Quanto a essas avaliações – consideradas por críticos como intromissões na 

autonomia da escola em seus processos avaliativos – quando interrogados acerca 

de como viam os resultados de tais avaliações e se havia reflexão, de alguma forma, 

nas práticas da escola, vejamos o que responderam os entrevistados a seguir: 

 

Essas avaliações é muito bom haver; essa Prova Brasil, ela trouxe 
uma vantagem grande para nossa escola, porque no primeiro ano 
que  classificamos como o primeiro lugar no RN foi um sucesso, para 
os pais, para os professores. Esses resultados são uma motivação 
grande para a escola; e quando chegam as provas, a gente diz: 
vocês vão fazer uma prova que todas as crianças do Brasil irão fazer, 
estudem, tenham cuidado para quando chegarem as provas vocês 
fazerem; então, a gente incentiva, porque o MEC manda cartazes, 
manda material que a gente sabe que incentiva e a gente cria outras 
condições aqui no colégio para incentivar; nós temos o jornal, o 
correio. Para a turma de 2009, a turma já está sendo trabalhada, 
mas, a gente não se preocupa que eles aprendam só naquele ano 
que vão fazer a Prova Brasil, são todos os anos, porque a gente 
quer que elas aprendam (grifo nosso). A próxima turma do 5º ano 
vai fazer a prova Brasil e a gente já está dizendo isso para eles, já 
está incentivando, porque o lema daqui é compromisso em busca 
da qualidade (Diretora; grifo nosso). 

 

Esses resultados refletem, sim, porque se os resultados estão bons, 
não quer dizer que vai abrir mão, vai relaxar; Não aí é que a gente 
vai, mais ainda, é trabalhar mais e mais e, que avance sempre e 
esses resultados ajudam a gente ver como está o nosso trabalho. E 
eu acho muito bom e educação precisa disso, desse retorno, e a 
gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo, o que vamos 
precisar melhorar, então, está sendo muito bom porque a educação 
tá começando a acordar para ver que a gente precisa melhorar; 
quem está bom, melhorar mais e mais; e quem não está, procurar 
avançar. (Vice-Diretora). 

 

É muito bom, a gente fica orgulhosa com os resultados e a gente vê 
que vale  pena a gente tirar uma parte do nosso tempo para se reunir 
mais, é o desempenho de todos, eu acho muito importante. 
(Professora 1º ano e do 2º ano). 

 

Faz com que a gente reflita sobre o trabalho e procuramos melhorar 
cada vez mais o trabalho.  (Coordenadora). 
 



Nós procuramos várias escolas e colocamos nossa filha num colégio 
particular; houve vários problemas porque a escola só visava o lucro, 
a criança era tida meramente como uma barganha, uma forma de 
obter lucro; então, eu procurei perto de casa os colégios pagos e os 
colégios públicos, só que a organização que eu encontrei neste 
colégio eu não encontrei nos colégios particulares, nem nos públicos 
daqui da região; é um colégio disciplinado, porém uma disciplina com 
amor, não é aquela disciplina imposta. (Mãe de criança). 
 

Percebemos, nas falas citadas, a importância dada, atualmente, aos 

indicadores de qualidade e de desempenho, isso demonstra não, apenas, uma 

submissão às demandas e ditames das políticas educacionais, dialeticamente, como 

também uma possibilidade de esforços para produzir aprendizagens efetivas das 

crianças no contexto da escola pública. 

Nesse sentido, precisamos atentar, de modo crítico, para o conceito de 

qualidade que se tornou hegemônico no atual contexto das políticas neoliberais, que 

tem uma forte marca da lógica empresarial e gerencial da educação, na medida em 

que desloca o foco da qualidade (enquanto significação social) para a eficácia do 

processo, traduzida como eficiente resultado com o mínimo de custo e atestada em 

indicadores medidos por taxas de retenção, promoção, comparação, 

supervalorização da competitividade e da produtividade e novos métodos de 

gerenciamento de sistemas educacionais. A qualidade é percebida numa visão 

meramente técnica (CASTRO, 2009),  desconsiderando-se sua dimensão subjetiva, 

ética, vinculada, portanto às condições objetivas de vida, ações, interesses e 

concepções dos sujeitos envolvidos como propõe Moss (2002). 

Assim, ao mesmo tempo que reconhecemos a importância de o trabalho 

pedagógico, como ação da escola, ser avaliado, compreendemos que não só o 

processo de avaliação, mas também seus resultados e desdobramentos devem ser 

refletidos, re-pensados, sobretudo, com relação à necessidade de um indicador de 

desempenho nacional que não considera os contextos, as pessoas, com suas 

necessidades, possibilidades e uniformiza um país com uma diversidade social e 

cultural grandiosa, além de fomentar a concorrência entre as instituições de ensino, 

de classificá-las e de hierarquizá-las, desviando as finalidades do ensino-

aprendizagem dos alunos que, mobilizadas pelos resultados das avaliações e seus 



desdobramentos, deixa de ser o fim do processo para se transformar em um meio de 

obtenção de outros benefícios. 

É preciso, portanto, considerar a avaliação de fenômenos educativos – 

enquanto humanos e sociais, como produção de significados e, por isso, uma 

atividade complexa articulada dinamicamente a processos mais amplos de 

transformação qualitativa dos atores, instituições e sistemas educativos, como 

propõe Lopes, Vieira e Campelo (2009), sintetizando concepções de autores como 

Bonamino, Bessa, Franco (2004). 

Nesse sentido, embora possamos perceber que os resultados das avaliações 

têm desencadeado mudanças nas ações dos sujeitos da escola, sem uma reflexão 

crítica, podem funcionar como limites à autonomia dos profissionais e de suas 

funções, delimitando os conteúdos a serem ensinados. A escola, então, passa a 

planejar/definir o que as crianças devem aprender em função, tão somente, das 

provas a que irão se submeter, desconsiderando outros conhecimentos relevantes 

(LOPES, VIEIRA, CAMPELO, 2009). Além disso, pode desautorizar o trabalho 

docente quanto à avaliação processual da aprendizagem dos estudantes, ao conferir 

legitimidade somente aos resultados de ações externas, restringindo suas 

possibilidades de criação e ação. 

Por todos esses aspectos tratados a partir dos dados construídos e 

analisados, podemos compreender que na escola estudada, as ações da gestão 

referente à promoção do trabalho coletivo e da autonomia (ainda que reduzida, em 

muitos aspectos) contribuem, de modo efetivo, para a criação de condições 

favoráveis à alfabetização das crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3 Construção da formação dos docentes 

 

[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é 
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 
indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não 
se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende 
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (Paulo Freire). 

 

A partir dos dados que construímos, a formação docente parece constituir-se 

em uma preocupação unânime entre o corpo docente e a gestão escolar. Em suas 

falas, tanto a formação inicial, como a continuada, aparecem como aspecto central 

do trabalho, o que se evidencia na realização sistemática dos encontros de estudos 

e reuniões pedagógicas, quando há socialização das práticas e momentos de 

planejamento que, embora não sejam formal ou intencionalmente destinados à 

formação das professoras, a forma como esses encontros acontecem – com 

discussões acerca dos objetivos, conteúdos e atividades – convertem-no em 

momento de formação. Abaixo, seguem depoimentos a respeito das oportunidades 

propiciadas pela escola estudada (em que as ações da gestão são fundamentais) de 

formação continuada: 

 

[...] nas reuniões pedagógicas a gente estuda textos referentes à 
alfabetização das crianças.  (Professora do 1º ano). 

 

[...] tem reuniões pedagógicas mensais, reuniões periódicas e temos 
estudos através de textos. Temos uma formação continuada.  (Vice-
Diretora). 

 

As professoras tem a semana pedagógica promovida pelo município 
no inicio do ano, dentro da semana pedagógica tem a parte geral 
para todas as escolas do município e nos dois últimos dias, fica a 
parte de cada escola, inclusive na parte de cada escola o diretor e 
vice-diretor vão preparar o que a escola vai trabalhar. Então, a gente 
dar continuidade na escola ao que foi trabalhado na semana 
pedagógica; são estudos, são textos, são reflexões. Além do que a 
SME promove, nós fazemos estudos aqui de reflexões (Diretora). 

 

Aqui fazemos muitas reuniões pedagógicas, trabalhamos muito com 
textos reflexivos, os textos são riquíssimos voltados para a nossa 
prática. Quando a gente tinha recursos do PDE a gente fazia cursos 



para se reciclar e também a Diretora nos leva muito para palestras. 
Nas reuniões pedagógicas é destinado um tempo para fazer algum 
estudo acerca de textos sobre educação e alfabetização, coisas 
muito atuais (Coordenadora). 
 
A SME nos proporciona muitos cursos, estudos. Tivemos muitos 
cursos na escola; através dos recursos do PDE a gente fez curso de 
jogos cantados, a gente teve curso de computação, a gente teve 
curso de ortografia com uma fonoaudióloga que nos ajudou muito, 
nos tirou muitas dúvidas; porque a gente nunca está acabado; temos 
que buscar; fazemos muitos cursos bons. Tivemos curso de 
matemática; nunca passamos seis meses sem uma novidade para o 
melhoramento da nossa prática e sempre foi dentro da própria 
escola )(grifo nossos. Eu estou falando dos cursos que são feitos 
aqui na escola, sempre à noite. Nunca deixamos o nosso trabalho, 
nós ficamos outros horários(grifo nosso) e eu nunca reclamei, eu 
gosto! (Professora do 1º e do 2º anos).  

 

Aqui, na nossa escola, sempre houve encontros pedagógicos, 
reuniões, estudos, reflexões, sempre, sempre, desde que a diretora 
fundou esta escola ela vem fazendo este trabalho com o grupo. 
Quando é necessário, há reuniões extras, além das reuniões 
mensais. A gente decide, marca um dia e todo mundo vem.  
(Professora do 3º ano). 

 
A SME sempre promove uma formação no início do ano, participou 
todo mundo do Pró-letramento, tanto de linguagem, como de 
matemática e quando a escola pode custear fora a Secretaria, 
alguma formação para gente, nós sempre participamos. 
(Coordenadora). 

 

A SME nos oferece muitos cursos, participamos do pró-letramento, 
vamos fazer uma pós-graduação em alfabetização pela Universidade 
Potiguar é um convênio entre a SME e a Universidade, nós vamos 
pagar apenas 30% do valor da mensalidade. (Professora do 3º ano).  

 

Há reuniões pedagógicas e sempre nós estamos nos atualizando 
através de textos e encontros extras promovidos pela a SME. 
(Professora do 1º ano). 

 

Constatamos, nas falas acima, a preocupação constante, por parte do grupo, 

com a formação docente, no sentido de propiciar a formação continuada visando à 

melhoria das práticas e da aprendizagem, destacando-se, em algumas delas, o 

papel da gestão e sua visão sobre a formação constante dos professores como 

condição fundamental para o sucesso nas aprendizagens, o que está condizente 

com o debate atual acerca da formação. 



Consideramos importante situar as discussões sobre a formação e 

profissionalização docente no contexto das políticas neoliberais e de seus 

desdobramentos na educação. Assim, a formação continuada, através da 

capacitação dos professores, emerge enquanto preocupações a partir da imposição 

do mercado aos trabalhadores. Nesse sentido, há uma exigência, cada vez maior, 

para que o professor amplie seu conhecimento para assumir diferentes funções e 

atividades em decorrência das mudanças da sociedade atual, caracterizada como 

sociedade da informação e do conhecimento.  

Para Pino (2002), Dourado (2001), a formação profissional tem sido vista 

como uma resposta estratégica, mas polêmica, aos problemas postos pela 

globalização econômica, pela busca da qualidade e da competitividade, pelas 

transformações do mundo do trabalho e pelo desemprego estrutural. “A formação 

profissional se apresenta como um elemento fundamental quando se considera a 

importância de uma força de trabalho qualificada na definição dos diferentes 

caminhos que uma política industrial pode seguir” (PINO, 2002, p.77).  Segundo 

Lopes e Vieira (2009, p. 2), “a formação docente, nas últimas décadas, vem sendo 

refletida na perspectiva de ser ressignificada, tendo em vista as transformações 

aceleradas que afetam a sociedade, a educação e a escola propriamente dita.” 

No contexto do Brasil, as reformas implementadas, nas últimas décadas, no 

campo da formação de professores inserem-se na perspectiva de adaptação dos 

profissionais às exigências do sistema capitalista, cujos princípios emanam dos 

organismos multilaterais de financiamento e foram discutidos em diferentes 

conferências, como as Jontien (1990) e Dakar (2000) e expressos em diferentes 

documentos expedidos pelos organismos internacionais como, por exemplo, o 

Banco Mundial que teve/tem forte influência na definição das políticas educacionais 

brasileiras.  

Julgamos pertinente destacar que os ajustes na educação impõem uma 

política de formação continuada em serviço, tendo, como princípio, a contenção de 

custos, trazendo, como consequência, em muitos casos, ao lado das efetivas 

oportunidades de crescimento profissional, uma formação inicial, em muitos 

contextos, aligeirada pela redução dos tempos e separada da realidade educacional, 



o que a torna precária, em contradição com o discurso da importância da educação 

no mundo contemporâneo com o reconhecimento da necessidade do país de 

melhorar a qualidade de ensino ministrado nas escolas de educação básica e com o 

próprio redimensionamento do papel dos professores frente a essa necessidade 

(LIBÂNEO, 2006).    

Assim, restritas as possibilidades de formação inicial, a escola passa a ser 

considerada como espaço efetivo de formação docente, sendo, ao mesmo tempo, 

local de exercício e de aprendizagem da profissão, o que implica que o professor 

não pode permanecer no isolamento de sua sala de aula e que precisa abrir-se ao 

fazer e refletir coletivo como processos de aprendizagem. Na ótica de Paulo Freire, 

“na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2003, p.39). 

É, portanto, por entre as contradições entre os discursos oficiais que 

sustentam as políticas relativas à formação, suas origens, seus princípios e seus 

desdobramentos práticos, que podemos reconhecer possibilidades de crescimento 

dos profissionais docentes no sentido de se qualificarem para o desenvolvimento de 

uma prática em que se reconhece, tanto processos, como resultados articulados 

com uma educação de qualidade para os estudantes, que possibilita, não apenas 

aprendizagens específicas, como a da leitura e da escrita, como ainda mais amplas, 

voltadas à sua formação pessoal e social, como observamos nos depoimentos dos 

integrantes da equipe da escola. 

Nas contradições entre limites e possibilidades existentes nas políticas de 

formação, destacamos programas mencionados pelas profissionais da escola 

desenvolvidos pelo MEC nos últimos dez anos voltados, especificamente, para o 

aprimoramento da prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

quando deve(ria) ser sistematizado e consolidado o aprendizado, entre outros 

conhecimentos básicos, o da leitura e da escrita. Entre outros, citamos o Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA (BRASIL, 2001), o Pró-

letramento (BRASIL, 2005b) e o Gestar I - Programa Gestão de Aprendizagem 

Escolar, já discutidos anteriormente.  



Ao mesmo tempo que se constituem em oportunidades de ampliação e 

atualização de conhecimentos pertinentes à prática de alfabetização, com 

concepções teóricas e metodologias inovadoras, inspiradas nos princípios de 

teorizações interacionistas, esses programas não têm se tornado acessíveis a todos 

os professores, como foi atestado pelo Diagnóstico da Alfabetização de Crianças do 

Rio Grande do Norte, citado anteriormente. Segundo dados do diagnóstico, apenas 

a metade dos professores entrevistados participou desses programas específicos 

para os anos iniciais e para a alfabetização. Além disso, por limites de suas 

propostas, construídas para todo o país, podem não articular-se às necessidades e 

possibilidades reais e contextuais dos professores, o que restringe suas 

repercussões em práticas efetivas, como tem observado Aureliano (2009) em 

relação ao Pró-letramento.  

Tais limites, diante das possibilidades inegáveis que os programas têm criado 

para os professores, como é o caso da Escola Nossa Senhora da Guia, remetem à 

reflexão acerca da importância de cursos/programas específicos para o 

desenvolvimento da prática pedagógica alfabetizadora enquanto “atividade social de 

construção e reconstrução compartilhada de saberes e responsabilidades em que 

tanto o professor como as instâncias oficiais devem ter o compromisso de garantir às 

crianças o acesso a leitura e a escrita” (LOPES, VIEIRA, 2009, p. 7). Por sua vez, 

Prado (2009) nos alerta de que é necessário que os saberes a serem propiciados ao 

professor estejam articulados a uma leitura crítica do mundo e ao desenvolvimento 

de capacidades que melhor o habilitem para a ação transformadora sobre a 

realidade social.  

Segundo Tardif (2006) os saberes dos professores implicam um processo de 

aprendizagem e de formação e, quanto mais desenvolvido for esse saber, mais 

longo e complexo se torna o processo de aprendizagem, que exige, cada vez mais, 

uma formalização e uma sistematização adequada, o que corrobora a proposta 

vygotskyana da necessidade de mediações – pedagógicas e simbólicas – na 

apropriação de conhecimentos.  

Ainda segundo Tardif (2006), o saber docente é plural, formado por vários 

saberes oriundos da formação profissional e de experiências outras de vida, 



inclusive profissionais. Dessa maneira, reconhece-se como constitutiva da formação 

docente, a partilha de saberes entre pares em reuniões formais e/ou conversas 

informais, em que são compartilhadas ideias sobre material didático, “macetes”, 

modos de fazer, de organizar a sala de aula e ainda informações sobre os 

estudantes (TARDIF, 2006). Essas ações foram constatadas na Escola Nossa 

Senhora da Guia, tanto nas observações, como nas falas dos sujeitos: 

 

Nas reuniões pedagógicas estudamos para saber como avaliar os 
nossos alunos, a diretora traz textos para nos ajudar nas nossas 
dificuldades, A diretora traz textos que nos ajude a refletir, às vezes 
ela chega até dizer a forma da gente melhorar, então ela ajuda 
bastante. Sempre ele está junto nos apoiando, nos ajudando em tudo 
que agente precisa. Nunca sentamos para uma reunião para faltar 
uma, a não ser o motivo de saúde. A diretora dar condições ao 
professor ter tempo, ter materiais, tempo para pesquisa, para escolha 
de materiais, tempo para que possa procurar meios para dar 
condições aos alunos se desenvolverem. Aqui nós temos pouco 
profissionais para trabalhar, mais sempre temos alguém que nos 
ajuda (Professora do 1º e do 2º ano). 

 

Ainda Segundo Tardif (2006), os saberes dos professores são temporais e se 

desenvolvem no âmbito de processos de vida profissional de longa duração, ou seja, 

no âmbito de uma carreira, na qual estão presentes dimensões identitárias e de 

socialização profissional. Portanto, as situações de formação oferecidas aos 

docentes, quer seja, no âmbito das ações do sistema educacional, mediante os 

cursos oferecidos e dos quais os professores da escola participaram, – através de 

encontros formais de estudo dentro do ambiente escolar ou ainda por meio de 

conversas informais na escola – convertem-se em fatores importantes para o 

desenvolvimento das práticas e resultados pertinentes à escola com relação à 

alfabetização. Nesse âmbito, também a gestão tem uma participação efetiva, 

conforme observado. 

 

 

 

 

 



4.1.4 Envolvimento dos pais na dinâmica escolar 

 

É somente quando o povo de uma 
sociedade dependente rompe a “cultura do 
silêncio” e conquista o direito da palavra, 
ou melhor, quando as mudanças radicais 
de estrutura transformam a sociedade 
dependente – é quando uma tal sociedade, 
em seu conjunto, pode deixar de ser 
silenciosa em relação a sociedade 
dirigente  (Paulo Freire). 

                          

Quanto à participação dos pais na dinâmica da escola e nos processos de 

aprendizagem de seus filhos, os sujeitos revelaram que o papel da gestão é 

fundamental e que essa ação se articula com os processos e resultados de 

aprendizagem das crianças, como podemos observar em suas falas: 

                           
Uma coisa que eu não vi em outras escolas são as reuniões de pais. 
Então, a cada final de bimestre, tem as reuniões de pais e, uma coisa 
interessante, é que neste colégio as reuniões de pais realmente 
funcionam; os pais estão presentes e, cada final de bimestre, a gente 
faz uma avaliação, está sempre tendo uma palestra diferente, as 
coisas funcionam de maneira organizada e que dá certo, então o 
conjunto de tudo isso é que contribui para os índices de 
desenvolvimento além da média nacional. (Pai de criança).   

 

Temos sempre reuniões do conselho para discutir questões sobre a 
aprendizagem dos alunos e das decisões da escola e quando a 
diretora precisa de ajuda, nós estamos sempre para ajudar (Mãe de 
criança). 

 

[...] os pais das crianças das discussões através do conselho 
escolar. A gente, sempre quando precisa faz reuniões extraordinárias  
(Professora do 3º ano). 

  

 [...] uma diretoria que está sempre em consonância com a 
comunidade (Pai de criança). 

 

Sobre o conhecimento da existência de um Plano de Gestão na Escola e de 

sua participação na elaboração e desenvolvimento, os pais se pronunciaram: 

 



Sim, tenho. Quando eu cheguei aqui para matricular meus filhos já 
havia sido     construído, eu já percebi que tinha, só pela organização 
da escola. Mas só vim tomar conhecimento nas reuniões do 
conselho. (Pai de criança). 

 
Sim, esse plano já tem aqui, já faz tempo,quando eu ainda não tinha 
colocado minha filha aqui não; mas, a gente sempre retoma ele nas 
nossas reuniões.  (Mãe de criança). 

 

Os pais das crianças da Escola Nossa Senhora da Guia participam 

ativamente de reuniões para discutir o PPP ou Plano de Gestão da Escola, como é 

ressaltado acima pela fala da mãe, que relata que sempre os documentos são 

retomados nas reuniões. Dessa maneira, a participação dos pais, na dinâmica da 

Escola pesquisada, tanto em momentos de festas, como de reuniões para tratar de 

assuntos pedagógicos ou administrativos não está vinculada às concepções atuais 

do discurso neoliberal de contenção de despesas, eficiência e eficácia.  

Na Escola Nossa Senhora da Guia, os pais são considerados como parceiros 

e colaboradores do processo educacional, a fim de acompanhar a escolarização dos 

seus filhos interferindo na defesa dos seus interesses, se envolvendo na definição 

das normas da instituição escolar e atentando para as competências, procedimentos 

dos professores e da gestão, ou seja, se corresponsabilizando pelos processos e 

resultados de aprendizagem dos seus filhos. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo que reconhecemos que os pais são 

coeducadores, o discurso corrente neoliberal difunde uma ideia de que todos da 

sociedade devem ser parceiros em busca da melhoria da escola pública, 

estimulando, muitas vezes, de modo privilegiado nos meios comunicacionais, 

iniciativas de voluntariado, o que pode contribuir para uma desqualificação e 

desprofissionalização dos professores, na medida em que qualquer um da 

comunidade pode executar as tarefas para as quais os docentes foram/são 

formados.  

É relevante que a escola permita o envolvimento da sociedade, em particular, 

dos pais e responsáveis pelos estudantes, a fim de articular as práticas escolares 

com as práticas educativas familiares, como também envolver os pais na tomada de 

decisões, cujos desdobramentos incidirão sobre a educação dos estudantes, sem, 

com isso, apagar as especificidades de papéis e tarefas de professores e pais. 



Esse envolvimento torna-se, na atualidade, incontornável, visto que, no 

contexto das atuais discussões, em que a educação ganha centralidade nos 

discursos e políticas sociais, enfatizada como um instrumento de democratização 

num mercado de escolhas e oportunidades (GOHN, 2002), os pais começam a 

reconhecer que a educação é condição importante para o desenvolvimento de seus 

filhos, da nação e para a qualidade de vida das pessoas, passando a ver tal 

educação e a própria escola não mais como de responsabilidade exclusiva do 

Estado, mas sim como responsabilidade de toda a comunidade escolar e da 

sociedade civil. Não ficam mais indiferentes ao que ocorre nos estabelecimentos de 

ensino, pelo contrário passam a exigir bons resultados de aprendizagem e adequado 

uso dos recursos, como também se dispõem a contribuir para as decisões relativas 

aos processos escolares, como se observa em sua representatividade nos 

conselhos escolares.  

No entanto, no Brasil, a participação de pais em conselhos escolares é ainda 

muito limitada, por fatores diversos, como falta de disponibilidade de tempo, pouca 

estimulação por parte da escola, pouca possibilidade de participação efetiva na 

tomada de decisões, seja por não dominarem os conteúdos e processos, seja por 

pouco espaço concedido pela escola, o que no caso da escola pública pode agravar-

se em decorrência do pertencimento dos pais a uma camada social em uma rede de 

exclusão social.  No caso da escola estudada, ressalta-se o lugar conferido pela 

gestão à participação dos pais “e quando a diretora precisa de ajuda, nós estamos 

sempre para ajudar (Mãe de criança), embora ainda constatamos que essa 

participação possa e precise ser intensificada, como observamos nas falas das 

professoras:  

 
Os pais precisam vir mais sem serem convocados. (Professora de 1º 
ano e do 2º ano)               
 

Tem uma parcela de pais muito presente; mas, ainda faltam pais. 
Mas, a maioria dos pais nos apóia. Alguns precisam estar mais 
presentes. Não só vir quando a gente chama, mas vir por livre e 
espontânea vontade (Professora de 1º ano e do 2º ano). 

 



Esses limites que restringem a cidadania dos pais, enquanto participação nas 

decisões relativas à educação de seus filhos articula-se, em nosso entendimento, ao 

que Freire (2005) chama de humanidade roubada visto que não lhes são permitidas 

condições de se perceberem como sujeitos, capazes de refletir sua presença na 

realidade concreta. 

Tais limites, no contexto da Escola Nossa Senhora da Guia, são atenuados 

ou se encontram em processo de desconstrução, segundo pudemos observar. O 

Conselho Escolar da Escola exerce um papel relevante na gestão, contribuindo para 

a construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola ampliando 

as oportunidades de aprendizagem dos alunos auxiliando a Escola no cumprimento 

de sua função e exercendo o controle social.  

Segundo Brasil (2004b), os conselhos escolares constituem espaços de 

participação e decisão. Para tanto, são necessárias condições de reuniões 

periódicas e sistemáticas, de conhecimento prévio, por seus membros, dos temas 

das discussões. É, ainda, proposto que, mediante a realização de assembléias- 

gerais soberanas, seja possibilitada a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar para divulgação e avaliação de atividades desenvolvidas. Tais 

assembleias devem contar com a presença da maioria dos representantes, e todas 

as decisões devem ser registradas em atas. Essas propostas são respeitadas no 

contexto da Escola Nossa Senhora da Guia. 

Além da participação efetiva no conselho escolar, os pais da escola são 

envolvidos no processo – e nos resultados – de aprendizagem das crianças, como 

pudemos constatar nas observações e como se explicita nas falas dos sujeitos 

abaixo: 

 

Quando os pais observam que está havendo algum problema com o 
filho, por exemplo, que não lê, não está acompanhando, então eles 
procuram a diretora ou a vice-diretora e aí elas nos chamam para 
explicar o que aconteceu. Às vezes, eles vem diretamente falar 
conosco, perguntam, por exemplo: como está meu filho na sala de 
aula? Como está se desenvolvendo? Eles perguntam muito pelo 
comportamento. E quando eles não procuram, a gente conversa com 
eles nas reuniões. Eles acompanham o desenvolvimento das 
crianças (Professora do 3ºano).  
 



Nós solicitamos a presença dos pais, e eles nos atendem. 
(Professora do 1º ano). 
 
Aqui na nossa escola o grupo já vem junto há muito tempo, é como 
se nós      fossemos uma família, os pais e os alunos se relacionam 
muito bem conosco. (Coordenadora). 
 
Fizemos um movimento na comunidade, fizemos uma caminhada 
ecológica e a comunidade participou, os pais vieram, fizemos stands 
com faixas com dizeres de respeito ao meio ambiente, fizemos 
também uma caminhada contra a dengue (Professora do 3º ano). 

 

Sobre a participação dos pais na educação escolar dos filhos, Hoffmann 

(2004) analisa que sua ausência ou descomprometimento tem sido comumente 

apontada por muitos professores como justificativa para o fracasso escolar das 

crianças. Hoffmann (2004, p.33) chama a atenção para que, nesse envolvimento, é 

preciso atentar às possibilidades concretas de participação dos pais na vida escolar, 

considerando que:           

                                    
É compromisso dos pais acompanharem o processo vivido pelos 
filhos, dialogar com a escola, assumir o que lhes é de 
responsabilidade. Mas, é compromisso da escola compreender e 
assumir os compromissos e limites de cada parte, bem como é 
responsabilidade do governo, que institui uma escola obrigatória e de 
direito a todas as crianças, provê-las de recursos humanos e 
materiais necessários oriundos dos impostos cobrados a toda a 
sociedade. 

 
Com base nessas considerações, apontamos como importante para o 

envolvimento dos pais, bem como dos estudantes, a compreensão, por parte dos 

profissionais da educação, de que é preciso organizar o trabalho pedagógico sem 

perder o vínculo entre educação e cultura, porque os sujeitos são marcados pela 

cultura, aprendem e constroem valores e conhecimentos através de vivências de 

práticas culturais em relações socioculturais. Dessa maneira, a ausência da família 

não pode ser argumento para a manutenção de práticas que não consideram o 

contexto sócio/econômico e cultural dos aprendizes e como justificativa para o 

fracasso escolar tão presente na realidade brasileira. 

Por outro lado, como bem exemplifica a Escola com suas ações, ainda que 

com limites, os pais aprendem a participar da vida escolar à medida que são criadas 



situações efetivas em que tal participação se faz necessária, importante. Ou seja, a 

escola re-inventa, com suas práticas, uma realidade que parece ser natural nas 

escolas públicas, de não participação dos pais. A Escola Nossa Senhora da Guia, 

com seus sujeitos, produz uma cultura que, por sua vez, os produz de modo 

diferente. Como nas palavras de Freire (2005, p.41): 

 
A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. 
Se os homens são os produtores desta realidade e se esta, na 
inversão da práxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a 
realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens (FREIRE, 
2005, p.41) 

 

Assim, trazer os pais para a construção coletiva das aprendizagens escolares 

significa inserir a ação educativa escolar para o campo da ação cultural, gerando, 

nos sujeitos envolvidos – professores, estudantes, pais – mais sensíveis a 

incorporar, em suas próprias práticas, dimensões ignoradas nos currículos que não 

permitem ver nossos estudantes – e também os professores, pais, gestores – como 

totalidades em formação, ou seja, como afirma Vygotsky (1998), mediados pelos 

educadores da escola, a diretora e os professores, com suas ações e palavras, com 

as situações criadas em que eles se fazem necessários, os pais vão aprendendo a 

se envolver: 

 

[...] vale ressaltar que aqui tem um trabalho de 25 anos, não foi do 
ano passado pra cá, porque em educação tem isso, as pessoas 
querem mudar a educação de repente e não é assim o curto prazo 
para educação não funciona, o menor prazo para a educação é 10 
anos, para a gente ver as coisas melhorarem (Pai de criança). 

                            

Minha mãe não tempo, mas ainda me ajuda (Criança do 2º ano). 

 

Minha mãe ajuda na tarefa de matemática, ela me ensina. (Criança 

do 1º ano). 

 
Eu acho que tem alguns pais que olham os deveres das crianças e 
ajudam as crianças a fazerem quando está errado (Criança do 3º 
ano). 
 



Quando os alunos sentem dificuldade os pais ajudam e aí as 
crianças começam a ler e escrever ( Criança do 3º ano). 
 

Passamos atividades extras para casa, pedimos ajuda ao pai, à mãe, 
e os pais sempre estão disponíveis (Professora do 1º ano). 
 
Quando vemos a dificuldade do aluno, chamo os pais, converso; às 
vezes, é descuido, às vezes é problema familiar, e a gente vai 
fazendo um trabalho para que aquele aluno não permaneça 
passando de um ano para o outro sem saber nada. (Diretora). 
 

  A fala do pai acima nos remete a pensar o quanto é possível, com ações e 

reflexões mediadas pelos contextos nos quais nos envolvemos, superar o discurso 

circulante, marcado pelas ideias neoliberais, relativo ao imediatismo dos resultados 

educacionais, dos índices das avaliações nacionais e do não entendimento de que a 

educação é processual, portanto, o tempo é uma dimensão necessária, embora 

insuficiente, visto que não basta esperar, é, igualmente, imprescindível, agir. 

Também evidências da possibilidade de transformação de modos de ser e 

agir mediante condições propícias, as falas das crianças que, contrariando o senso 

comum relativo à participação dos pais nas escolas públicas, afirmam que são 

ajudadas por seus pais nas tarefas de casa, “mesmo quando não há tempo 

disponível minha mãe me ajuda” (Criança). Finalmente, na fala da diretora, pistas de 

como suas ações interferem na promoção do envolvimento dos pais na 

aprendizagem das crianças e na criação de uma cultura que se constrói, tanto com 

muito tempo, como com ações efetivas. 

O envolvimento dos pais nas aprendizagens escolares representa, ainda, 

mais que ajudas técnicas, relativas aos deveres de casa, à assiduidade e 

comportamento das crianças em sala. Ao se preocuparem, ao se envolverem em 

ações que evidenciam a preocupação, cuidado, a crença na capacidade dos filhos 

de aprenderem (aprendida na e com a escola que possibilita isso efetivamente), dão 

contribuições de ordem subjetiva, permeadas de afetividade e emoção, que, no 

entender, tanto de Piaget (1973) como de Vygotsky (1984) constituem o motor das 

aprendizagens. Os modos como os pais significam a escola, seus filhos, as 

professoras, são marcantes para os modos como as crianças passam a se ver e 

como passam a agir. Há, segundo Gallart (2004) nos processos de ensino-



aprendizagem, um diálogo entre os sujeitos que, em interação, constroem 

significações mútuas, marcadas intersubjetividade e pela afetividade. 

 

 

4.2 AÇÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

  4.2.1 Planejamento do processo ensino-aprendizagem  

                                     
A complexidade dos processos educativos faz 
com que dificilmente se possa prever com 
antecedência o que acontecerá na aula. 
Agora este mesmo inconveniente é o que 
aconselha que os professores contem com o 
maior número de meios e estratégias para 
poder atender às diferentes demandas que 
aparecerão no transcurso do processo de 
ensino/aprendizagem. (Antoni Zabala). 

 

 No esforço de reflexão e interpretação dos dados construídos na pesquisa na 

Escola Nossa Senhora da Guia, nos foi difícil encontrar, entre os múltiplos aspectos 

presentes nas ações relacionadas à gestão, distinções e aproximações, visto que 

todas elas, embora envolvam diferentes sujeitos, dinâmicas e situações, convergem 

para a aprendizagem das crianças e para a efetivação de sua alfabetização. Assim, 

buscamos construir categorias que representassem uma possível marca distintiva 

entre tais ações, o que nos levou a agrupar as ações relativas ao funcionamento da 

escola como um todo, em sua dinâmica institucional – o que, como verificamos, no 

caso da escola, estão indissociavelmente articuladas aos seus processos e 

resultados – e as ações especificamente voltadas para a organização desse 

processo. 

Consideramos, como nos propõe Zabala (2008), que o planejamento é uma 

ação/dimensão fundamental da organização e desenvolvimento da prática escolar, 

envolvendo todos os aspectos do processo ensino-aprendizagem: para que ensinar, 

o que ensinar, para quem ensinar (considerando-se capacidade de aprender de 

todos os educandos, bem como as peculiaridades de cada um), como ensinar, com 



que recursos, em quanto tempo, e ainda, como avaliar. Assim, o modo como se 

desenvolve (ou não) o planejamento em cada escola tem vinculação estreita com 

seus processos e resultados pedagógicos. 

Partindo dessa premissa, interrogamos os sujeitos acerca de 

se/como/quando/com quem as atividades realizadas com as crianças eram 

planejadas. A esse respeito, assim se pronunciaram: 

 
Geralmente, no início do ano tem um planejamento anual, nós temos 
nossa proposta curricular e temos o planejamento semanal e diário. 
São oito turmas, 4 pela manhã e 4 à tarde; então, a gente procura 
trabalhar em dupla, eu trabalho no 3º ano da tarde, então eu faço o 
meu planejamento junto com a professora do 3º ano da manhã 
(Coordenadora). 
 

A gente faz muitos encontros, eu já trabalhei em outra escola pública 
e eu me sentia muito sozinha; o planejamento aqui é todo integrado, 
se tem duas professoras do 1º ano, semanalmente elas tem que se 
reunir e trabalhar juntas, se tem duas turmas do 2º ou 1º ano, as 
duas professoras se reúnem e trabalham juntas (Diretora). 

 

As coordenadoras sempre perguntam como está o trabalho; nunca 
elas deixam a gente abandonadas, não. A gente sempre se reúne à 
noite quando há necessidade (Professora do 1º ano). 

 
                             As reuniões pedagógicas são mensais e sempre nós estamos 

revendo o planejamento anual. A Diretora sempre pergunta com está 
o planejamento, então ela está sempre de olho. (Coordenadora). 

 

A ação de planejar deve ser uma atividade consciente de previsão das 

ações docentes, fundamentadas em opções ideológicas, não se reduzindo ao 

preenchimento de formulários para controle administrativo. Desse modo, é um 

processo de racionalização, de organização e coordenação da ação docente 

(LIBÂNEO, 1995). Entretanto, nos adverte Zabala (2008, p.94): o planejamento deve 

ser, diversificado e flexível para permitir adaptação às necessidades dos alunos e à 

interação entre eles, oportunizando aos alunos a apreensão e construção do 

conhecimento.   

A partir das falas acima e através de nossas observações e análises dos 

cadernos de planejamento das professoras e das coordenadoras percebemos que, 

de fato, existe, na escola, mais que uma rotina, uma cultura de planejamento e uma 



articulação/interação entre as professoras e as coordenadoras e ainda, de modo 

muito forte, entre a diretora que, segundo a coordenadora está “sempre de olho”. 

Todas as entrevistadas confirmaram que há muitos encontros/momentos de 

estudo/planejamento. As professoras se reúnem em dupla de acordo com o ano que 

lecionam e sempre estão acompanhadas ou por uma das coordenadoras ou ainda 

pela diretora que traz textos ou contribui emitindo opiniões acerca das situações de 

ensino-aprendizagem, o que evidencia a participação direta da gestão na instituição 

da cultura de planejamento das ações didáticas não como mero cumprimento de 

uma ação burocrática, mas como prática efetiva e viva de ação-reflexão sobre o 

ensinar-aprender. 

 Por outro lado, os recortes das falas da diretora “eu já trabalhei em outra 

escola pública e eu me sentia muito sozinha”, e da professora do 1º ano: “nunca elas 

deixam a gente abandonadas, não!” – se referindo às coordenadoras – nos remetem 

à necessária mediação, por parte de outros mais experientes, mais qualificados, ou 

institucionalmente responsáveis, dessa ação junto aos professores. Considerando 

que planejar, como toda prática humana/social e, no caso específico do 

planejamento escolar, não é adquirida naturalmente, mas mediante situações de 

experimentação, de ajuda, de compartilhamento, faz-se necessária a intervenção 

sistemática junto aos professores. 

 Nesse sentido, diferentemente do que acontece em muitas outras escolas, 

onde os professores são entregues a si próprios em sua atividade de planejar, sendo 

essa, muitas vezes, efetivada como mero ato burocrático e estéril, na Escola Nossa 

Senhora da Guia, verificamos que isso não acontece, o que se articula com as 

aprendizagens das crianças. 

Como nosso foco, dentro do objeto ações da gestão, era o processo de 

alfabetização, e como o planejamento pedagógico precisa estar articulado ao Projeto 

Político-Pedagógico da Escola, direcionamos aos sujeitos a seguinte questão: o PPP 

contempla a alfabetização das crianças?  

 
Eu acredito que ele está em primeiro lugar, é uma das nossas 
primeiras prioridades, é justamente o processo de alfabetização. 
(Diretora) 

 



Quando nós elaboramos o PPP da escola, eu não estou bem 
lembrada, mas nós não destacamos, assim, a alfabetização; mas, de 
um modo geral, a prioridade do PPP da escola é que os alunos 
sejam alfabetizados e saiam dos 1º, 2º e 3º anos alfabetizados para 
que nos 4º e 5º anos possam sistematizar essa alfabetização. A 
escola, de um modo geral, busca que todos sejam alfabetizados, é o 
grande objetivo. (Coordenadora). 

 
Está contemplado em todas as ações e metas que agente 
desenvolve de escrita e leitura e aprendizagem dos alunos (Vice-
Diretora). 
 
Está contemplada no trabalho diário, nas avaliações, nos trabalhos 
de pesquisa (Professora do 1º ano e do 2º ano).  
 

 Nós damos prioridade ao processo de alfabetização das crianças. É 
uma das nossas metas que está lá no PPP da escola 
(Coordenadora). 
 

Está contemplado nas ações do PDE. (Professora do 3º ano). 

 

Diante das ações, porque estão contidas no PPP e a gente atua em 
cima do PPP da escola (Professora do 1º ano). 
 

Com base nas falas, que revelam como os sujeitos compreendem/significam o 

objeto foco de nosso estudo, nas observações realizadas e na análise documental 

que empreendemos dos documentos da Escola, consideramos que o processo de 

alfabetização é prioridade de toda a equipe. O modo como é organizado o trabalho 

pedagógico está ligado ao sentido que é atribuído à função social da alfabetização e 

da escola como lugar de conhecimentos que não são acessíveis no cotidiano da 

criança; à concepção da criança como sujeito capaz de aprender em condições 

adequadas; à aprendizagem como processo mediado; ao ensino como prática 

mediadora de aprendizagens que não se fazem de imediato e que carecem de 

intencionalidade e sistematicidade. E que, na escola, essas práticas precisam ser 

planejadas, de modo a articular, tanto as peculiaridades do contexto particular de 

cada escola e de seus sujeitos, como as definições do sistema educacional em seus 

diferentes níveis e instâncias e as finalidades mais amplas da educação.  

A análise possibilitou perceber que, na Escola pesquisada a organização do 

trabalho pedagógico, sintonizada com seu PPP e com seu PDE, cujas metas e 



ações convergem para a aprendizagem das crianças, torna-se possível mediante a 

participação direta da direção, instituindo tempos e espaços, bem como condições 

favoráveis ao desenvolvimento das ações de planejar a pratica, o que se converte 

em situações de formação para os professores e se reverte em melhoria da 

qualidade da educação das crianças. 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Avaliação da aprendizagem. 

 
O planejamento e a avaliação dos processos 
educacionais são uma parte inseparável da 
atuação docente, já que o que acontece nas 
aulas, a própria intervenção pedagógica, 
nunca pode ser entendida sem uma análise 
que leve em conta as intenções, previsões, as 

expectativas e avaliação dos resultados. 
(Antoni Zabala). 

 

A temática da avaliação tornou-se central nas políticas públicas na atualidade, 

apesar de ter sido sempre uma prática presente no interior da escola, constituindo 

um instrumento para quantificar a aprendizagem dos estudantes, servindo de 

parâmetros para classificar o quanto cada um aprendia e, com base nessa 

suposição, hierarquizá-los de acordo com referenciais externos à escola ou ainda 

como julgamento de valor rotulando-os como bons e/ou ruins (LUCKESI, 2008). 

Apesar dessas marcas históricas, a avaliação e o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos são dimensões do trabalho pedagógico de fundamental 

importância se concebidas e desenvolvidas como processos de reflexão acerca da 

prática do professor e em favor do sucesso escolar das crianças. “A avaliação da 

aprendizagem existe, propriamente, para garantir a qualidade da aprendizagem do 

aluno” (LUCKESI, 2008, p.66). 

Para Sacristán e Pérez-Gómez (1998), a avaliação no contexto escolar 

assume diversas funções, dentre as quais se destacam: as funções sociais relativas 



à validação e certificação de saberes escolares; as funções de poder e controle 

derivadas do valor das aprendizagens escolares; e as funções pedagógicas, de 

caráter diagnóstico, formativo e somativo das aprendizagens. Para os autores, a 

avaliação de caráter diagnóstico realiza-se “como recurso para conhecer o 

progresso dos alunos/as e o funcionamento dos processos de aprendizagem com o 

fim de intervir em sua melhora”, sendo a “avaliação inicial no começo de uma 

unidade de ensino ou de um curso”. (idem, ibdem, p. 327). Já a avaliação de caráter 

formativo é definida como sendo a que é realizada nos processos e possibilita 

informações sobre modos de compreensão, incompreensões, erros, com vista a sua 

correção no curso da aprendizagem. Finalmente, a avaliação de caráter somativo é 

descrita como a que permite detectar estados finais em que se encontram os alunos 

após um período ou processo de aprendizagem ou unidade didática (SACRISTÁN; 

PÉREZ-GÓMEZ, 1998, p. 326-327). 

Segundo Hoffmann (apud CAMPELO, 2001, p.96), a abordagem construtivista 

de avaliação parte de duas premissas básicas: a confiança nas possibilidades do 

aluno de construir suas próprias verdades e a valorização de seus interesses, 

manifestações e produções. Ainda segundo Campelo (2001, p.96). 

 

Nessa abordagem, o professor não avalia o aluno para classificá-lo 
ou compará-lo com outros, mas para especificar, descrever, 
interpretar, enfim, conhecer o seu progresso e os erros evidenciados 
nas atividades de leitura e de escrita, realizadas individualmente 
pelos alfabetizandos ou em interação com os demais – professor e 
colega. A avaliação não tem função classificatória e comparativa 
mais uma função dialógica e interativa, onde alunos e professores, 
inseridos no seu contexto social e político, podem desenvolver sua 
capacidade crítica e de participação. 

 

Dessa maneira, ao desenvolver atividades com finalidades diagnósticas 

em diferentes momentos do processo ensino-aprendizagem – início do período 

letivo, durante e ao final do período – para identificar diferentes capacidades de cada 

um com relação aos conhecimentos relativos à leitura e à escrita, como por exemplo, 

em relação ao nível conceitual das crianças em relação à sua compreensão do 

sistema de escrita, ou o domínio de procedimentos de leitura, refletindo sobre as 



evidências colhidas como indicadores das necessidades de aprendizagem e ensino 

das crianças, o professor está exercendo uma das dimensões de sua função 

pedagógica e favorecedoras de aprendizagem. Essas premissas foram identificadas 

nas práticas das professoras da Escola Nossa Senhora da Guia, conforme 

expressam os sujeitos: 

 
Quando a gente constata dificuldade logo no início do ano, a gente já 
começa a aula de reforço, já vão para a sala de reforço, para ser 
trabalhado a língua portuguesa e matemática que a gente considera 
mais importante nessa fase, porque se eles aprenderem a ler, 
escrever e contar, eles se desenvolvem logo nas demais (Diretora). 

 

Vemos, pela fala da diretora, que a avaliação em sua forma diagnóstica é 

desenvolvida, logo ao início do período letivo, para levantar informações sobre as 

capacidades prévias das crianças com vistas a fornecer subsídios para a 

implementação de práticas voltadas ao favorecimento da alfabetização das crianças, 

através de decisões e ações efetivas, cujo planejamento se faz de acordo com as 

reais necessidades dessas crianças. 

Compreendemos que as concepções de avaliação expressas pelas nossas 

entrevistadas encontram-se em consonâncias com as teorizações interacionistas-

construtivistas, segundo as quais a função da avaliação é propiciar elementos à 

reflexão do professor acerca da situação dos estudantes com vistas à tomada de 

decisões e desenvolvimento de ações no sentido de superação das dificuldades 

detectadas no curso do processo de aprendizagem, configurando práticas 

diagnósticas e formativas de avaliação.  

 

Depois da avaliação diagnóstica, percebemos os alunos que estão 
precisando e, então, a gente trabalha na aula de reforço; as coordenadoras 
ficam nos ajudando fazendo um trabalho à parte; fico também com eles 
dando assistência individual quando eu posso. É o grupo todo. Passamos 
atividades extras para a casa, pedimos ajuda ao pai a mãe, e os pais 
sempre estão disponíveis. [...] Então, a gente começa logo no início do 
ano, só que quando acontecem casos específicos mesmo o acampamento 
é individual. Pela manhã, quando eu estou como coordenadora, tem dois 
dias por semana, nas terças e quintas-feiras que trabalho com os alunos 
que tem dificuldades específicas na turma do 3º ano da tarde. Duas vezes 
por semana eu pego estes alunos, dois ou três que tem mais dificuldade 
(Coordenadora). 



 

Procedimentos como esses, certamente, favorecem a apropriação da 

linguagem escrita pelas crianças, visto que, ao mesmo tempo que considera suas 

capacidades de aprender, orientam-se por suas necessidades reais, singulares, e 

realizam-se como mediação, considerando que as aprendizagens não se processam 

de modo natural ou individual, mas sempre contingenciadas por interações e 

intervenções deliberadas e sistemáticas, diferenciadas, relativas ao ritmo de cada 

criança. 

As declarações das professoras confirmam a constatação que fizemos a partir 

das falas anteriores e das observações realizadas: 

 

O acompanhamento é feito diariamente, todos os dias, desde o 
momento que eles entram na sala de aula, nas atividades do dia-dia, 
nas atividades extra-sala, a gente está sempre observando, quais os 
que estão se desenvolvendo, todos os dias. No nosso plano 
(registro) diário a gente gosta de colocar o que nos chama mais a 
atenção; quando os alunos tem dificuldade nós registramos em um 
caderno individual, cada professor tem o seu caderninho. Além do 
caderno do professor, tem o caderno de registro do semestre. É 
semestral, a gente pega o apanhado do caderninho menor e vai fazer 
o semestral, primeiro e segundo semestre. (Coordenadora).  
 
A avaliação é diária, eu digo muito para eles, no momento que o 
aluno chega no portão ele é avaliado, nós temos as recreações, às 
vezes são jogos, brinquedos cantados, nós avaliamos o tempo todo, 
nós não deixamos eles sozinhos um segundo, e nós temos o registro 
no caderno de controle, e nós avaliamos através de notas, de 
relatórios, todo os momentos, no pátio, na sala de aula, em tudo eles 
são avaliados. (Professora dos 1º e 2º anos). 

 

Das falas acima, também, destacamos a prática de registro como forma de 

sistematizar as práticas de acompanhamento e avaliação e como fonte/instrumento 

para a posterior reflexão, isso, também, foi constatado de análise documental, 

evidenciando, assim, mais uma vez, o caráter de compromisso e rigor com o 

trabalho docente e com as crianças enquanto aprendizes. 

Além das avaliações de tipo diagnóstico e formativo, cuja importância foi 

ressaltada pela diretora, ainda constatamos a existência de uma avaliação final, de 



caráter somativo, com vista à atribuição de conceitos ou notas, o que é uma 

exigência da Secretaria Municipal de Educação.  De acordo com a diretora: 

 

No registro elas vêem se o aluno melhorou os pontos positivos e 
negativos. Nos alunos do 1º, 2º e 3º não vai nota do boletim, vão 
vários itens que vão ser avaliados, vão conceitos A, B ou C, para a 
secretaria de educação vai uma ata de resultados finais quando os 
alunos concluem. Para os alunos do 4º e 5º ano vai nota, além de 
conceitos. (Diretora). 
 

É evidente a interferência do sistema educacional, inclusive, nas práticas de 

avaliação, induzindo a classificação das crianças e o visível incômodo da diretora 

quanto aos desdobramentos da avaliação classificatória e à orientação fornecida 

pela SME sobre a não reprovação de crianças. 

 

A gente dá um número, mas não é que aquele número que vai pesar; 
dá um número porque tem que fazer a ata. Há momentos que a 
gente precisa de números, quando a gente precisa saber do índice 
de rendimento da escola, a gente precisa de números. Agora a gente 
não fica limitado naquele número, porque a gente acompanha eles 
todos os dias, e aqueles alunos que tem mais dificuldade a gente faz 
aula de reforço. A gente se preocupa muito, eu fico muito assim, faço 
alarde pra que isso não aconteça, pra ver qual a dificuldade do aluno. 
Então, a gente enfrenta aqui uma dificuldade porque a SME diz, por 
causa do Censo, que não é para reprovar aluno. Uma das minhas 
preocupações na maneira de avaliar, porque dizem muito que não se 
deve reprovar o aluno, essa palavra reprovação eu já disse aqui para 
eles: a escola tem autonomia de trabalho, mas não tomamos 
nenhuma atitude sem informar a SME, não fazemos sem a SME 
estar ciente, nós não queremos ela no nosso dicionário, vocês tirem 
ela da cabeça, estudem que vocês não vão passar por isso. 
(Diretora).   

 

Há alguns momentos em que a gente precisa de números, quando a 
gente precisa saber do índice de rendimento da escola, a gente 
precisa de números. Agora, a gente não fica limitado naquele 
número, porque a gente acompanha eles todos os dias, e aqueles 
alunos que tem mais dificuldade, a gente faz aula de reforço 
(Coordenadora). 

 

Segundo Hoffmann (2004), uma avaliação a serviço da ação não tem por 

objetivo a verificação e o registro de dados do desempenho escolar, mas, ao 

contrário, a verificação e o registro têm por objetivo, mediante a observação 



permanente das manifestações de aprendizagem, o desenvolvimento de ações 

pedagógicas com vistas a dinamizar os percursos individuais. 

Desse modo, fica evidente através das falas abaixo, o papel da avaliação 

como fontes de tomada de decisões relativas ao avanço das crianças na construção 

do conhecimento, através de intervenções que envolvem, tanto um caráter técnico, 

cognitivo, como também afetivo, como impulsionadoras das aprendizagens: 

 

Eu acho que o principal é incentivar a criança a ter gosto pelo estudo, 
a ter interesse, vontade, a se sair bem nos estudos, não só na leitura 
e na escrita, mas em toda a formação escolar.  No caso da diretora, 
ela gosta muito de incentivar, então quando ela observa que a gente 
está usando muito o quadro, ou livro, ela diz vamos mudar vamos ser 
mais criativas, mudar um pouco essas aulas, porque a gente está 
sempre aprendendo, então, ela sempre está de olho (risos, risos) 
(Professora do 3º ano). 
 

É uma luta constante. O primeiro o incentivo à leitura é dar os meios 
para que eles gostem de ler e, cada ano, melhorem, porque quando 
um vê o outro  lendo eles ficam doidos para começar a ler. Lá na 
educação infantil as crianças que tem cinco anos já começaram a ler, 
e as crianças a cada dia tão progredindo mais (Diretora). 

 

 Nas falas acima ressaltam, tanto o papel da diretora também nas conduções 

das práticas de ensino e avaliação das crianças, como que o acompanhamento e 

avaliação não se restringem às crianças, mas também se estendem às professoras, 

em constante acompanhamento por parte da diretora. 

Para Charlot (2000), há uma relação entre aprendizado e prazer que implica 

desejo, ou seja, a apreensão do objeto do conhecimento tem o desejo, o 

envolvimento afetivo como força mobilizadora. No momento em que esse saber faz 

sentido para o sujeito, passa da significação ao valor, porque a relação com o saber 

é uma forma de relação com o mundo, com o próprio sujeito e com os outros; à 

medida que esse sujeito aprende, apropria-se do mundo e constrói-se.  

Segundo Hoffmann (2004), o conhecimento não segue um caminho linear, 

mas prossegue entre descobertas, dúvidas, retomadas, obstáculos, avanços. Uma 

turma de estudantes nunca irá prosseguir de forma homogênea em relação a um 



tema em estudo, compreendendo todos do mesmo jeito, ao mesmo tempo, 

utilizando-se das mesmas estratégias cognitivas. 

As proposições dos autores acima encontram-se presentes, nas práticas da 

escola estudada, nas ações de seus sujeitos, de modo mais ou menos explícito, 

mais ou menos apropriado. Em cada um desses modos, a gestão se evidenciou, 

ainda que permeado por contradições e paradoxos, como dinamizadora e 

propiciadora de aprendizagens, tanto de crianças, como de suas professoras, 

articulando-se, desse modo, indissociavelmente, com os processos e resultados da 

alfabetização das crianças da Escola Nossa Senhora da Guia. 

 Nesse sentido, suas ações merecem atenção e, mediante reflexão crítica, 

podem converter-se em objeto de reflexão acerca das possibilidades e necessidades 

do exercício da gestão no contexto da escola pública, no sentido de construir, em 

meio aos limites inerentes a essa instituição, possibilidades de realização de sua 

função social: propiciar aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Condições favoráveis à alfabetização e letramento 
 
A elaboração do conhecimento exige o 
envolvimento pessoal, o tempo e o esforço 
dos alunos, assim como ajuda especializada 
e dos demais colegas, estímulo e afeto por 
parte dos professores. (Antoni Zabala). 

 
Na escola pesquisada, a alfabetização é compreendida como processo de 

ensino-aprendizagem que envolve duas dimensões: a) apropriação do sistema de 



escrita alfabético e b) desenvolvimento de práticas textuais. Tal compreensão está 

em consonância com o que Soares (2001) denomina de concepção “atual” de 

alfabetização, corroborada por Mortatti (2002), bem como pelos documentos oficiais, 

RCNEI (BRASIL, 1998) , PROFA ( BRASIL, 2001), Pró-Letramento ( BRASIL, 

2005b), o que denota o papel relevante da formação continuada na apropriação, 

ampliação e atualização de conhecimentos/concepções que embasam e orientam o 

planejamento e desenvolvimento das ações docentes com vistas à alfabetização. 

Nesse sentido, as atividades de sala de aula – o que foi verificado nas 

observações – bem como outras extraclasses, voltam-se para a construção dos 

aspectos relativos à compreensão do funcionamento do sistema alfabético, seus 

elementos (letras, suas formas e valores sonoros), convenções e princípios que 

regem a representação, bem como das habilidades de produção e compreensão de 

textos escritos, seus usos e funções, gêneros textuais e suas características, 

procedimentos e estratégias de leitura, entre outros. 

           Essas atividades são, de fato, imprescindíveis à compreensão dos princípios 

e convenções que regem o funcionamento do sistema alfabético de escrita, ou seja, 

da compreensão do que é a escrita, do que ela representa e de como se faz a 

representação para a alfabetização. Mas, numa perspectiva de letramento, a 

apropriação de tais conhecimentos não se pode fazer isolada de situações de 

inserção das crianças em práticas de leitura e escrita. Considerando que, nas 

escolas, as práticas de escrita são, tradicionalmente mais privilegiadas que as de 

leitura e, considerando que nessa escola estudada, os resultados (inclusive de 

leitura) em muito se diferenciam dos de outras escolas, buscamos investigar se eram 

desenvolvidas ações especiais e específicas para desenvolvimento da leitura. Assim 

se expressaram os sujeitos a respeito: 

 

Demais! Temos vários projetos; temos o cantinho da leitura, temos a 
sala de      leitura, o jornal, o correio e mais outras coisas que as 
professoras sempre estão inventando por aí (Diretora). 
 

Demais! Tem o jornal escolar, o correio, tem empréstimos de livro na 
biblioteca; nós fizemos um cronograma para o 2º semestre; o ano 
passado nós fizemos um momento de leitura, que é uma semana de 



leitura. Ao invés de ir para a biblioteca vamos todos para a sala de 
vídeo, aí arrumamos, colocamos almofada, ornamentamos, 
espalhamos muitos livros, eles ficam bem à vontade, ficam mais ou 
menos 40 minutos e vão lendo o que quiserem, eles vem por turma. 
Tem também o momento de leitura na semana. E sempre fazemos o 
sorteio e as crianças lêem aqui na frente para as outras crianças. 
(Coordenadora). 
 

Sim, várias atividades de incentivo à leitura, temos o correio aberto, o 
jornal escolar, temos empréstimos de livros, temos o cantinho de 
leitura, temos leitura extra-sala, tudo isto está envolvido com o 
projeto de leitura da escola. (Vice-Diretora):  

 

Segundo a Vice-Diretora da Escola, o correio aberto envolve sempre um tipo 

de texto que é a carta e a proposta de escrita, pelas crianças, de cartas para os 

colegas ou para outras pessoas, bem como o depósito da carta na caixa-correio de 

cada turma. Todas as semanas, às quartas-feiras, que é o dia do correio, cada turma 

sorteia um aluno para ser o carteiro. Esse carteiro seleciona todas as cartas e sai 

nas salas de aula entregando. 

Essa atividade configura-se como uma situação, tanto de alfabetização, de 

apropriação das propriedades do sistema de escrita e de desenvolvimento de 

procedimentos de escrita e leitura, como de letramento, ao inserir as crianças em 

práticas, ainda que artificiais, presentes no meio social. Além disso, exatamente pela 

criação artificial, de faz-de-conta amplia, como propôs Vygotsky (1998) as 

possibilidades de aprendizagem, inserindo o elemento imaginação que possibilita 

que as crianças desenvolvam ações mais elaboradas e mais complexas do que 

fariam em contextos reais. 

Os processos de alfabetização e letramento são propiciados, inclusive, em 

outras diversas e ricas atividades, descritas, com entusiasmo, pelos sujeitos: 

 
Trabalhamos em cima da leitura e da escrita, não deixamos os outros 
assuntos, mas a prioridade é a leitura e a escrita. Já tivemos vários 
projetos de leitura, temos o jornal da escola, tem sempre um dia na 
semana que é feito à leitura coletiva no pátio. Eles participam, eles 
trazem textos de casa, eles escolhem e trazem. Nós damos várias 
fontes para eles pesquisarem e trazer os textos. Temos o correio, 
temos o jornal, o nosso jornal não está com muitas notícias, porque 
voltamos agora do recesso, trabalhamos os classificados, os 
aniversariantes, a notícias, trabalhamos piadas, tudo que acontece 



no bairro, a gente faz o estudo na sala, é tudo exposto (Professora 1º 
ano e do 2º ano). 

 

Nosso projeto é de leitura e escrita, produção de textos e é 
trabalhado e desenvolvido paralelamente a outros projetos. As 
atividades desse projeto de incentivo à leitura tem uma atividade do 
jornal escolar que desenvolve a escrita e a leitura deles, como 
também, a pesquisa. O jornal é mural, eles fazem e a gente coloca lá 
no pátio e nos intervalos  da chegada ou no lanche eles leem, e cada 
turma fica com uma parte do jornal para desenvolver, temos o correio 
aberto, em que eles se correspondem um com o outro,até já 
pensamos de fazer de um a escola para outra ,mas ainda não foi 
possível. A gente tem um dia de leitura extra-sala que é toda quinta-
feira, eles trazem textos e a gente seleciona, escolhemos alunos por 
cada turma para não ficar tão cansativa. A gente coloca o microfone 
e eles fazem a leitura no pátio. A gente tem o telejornal, que eles 
sentam e preparam o jornal e vão apresentar na televisão de papelão 
e outros sentam para assistir. Então, a gente tem muitas atividades 
de leitura aqui (Coordenadora). 

 
É o projeto “Quem lê, sabe mais”; a gente já teve oportunidade, 
inclusive no ano passado, fizemos uma semana intensiva de leitura, 
foi a primeira experiência, no ano passado, agente ornamentou, 
deixou a sala bem bonita, quem podia trazer almofadas, trouxe; até 
os funcionários ajudaram; aí, a gente colocou no chão, direcionou os 
livros, colocamos histórias infantis, gibis, todo o acervo e, todo o dia, 
um a turma ia para a sala de leitura, aí a gente colocou um fundo 
musical, uma música bem relaxante, eles ficavam bem à vontade, 
deitavam, sentavam. Nós estamos pensando agora fazer de novo, 
agora, duas semanas, uma no primeiro semestre e a outra no 
segundo semestre. (Professora do 3º ano). 
 

Sim, há momentos de leitura. Tem o jornal escolar, a gente faz um 
momento de semana intensiva de leitura. (Professora do 1º ano).  

 

As concepções acerca de como se aprende – e se ensina – a ler e escrever, 

segundo as teorizações mais atuais, orientadas pelos princípios interacioniastas, 

evidenciam-se nas práticas descritas, múltiplas e, pelo modo como são relatadas, 

permeadas por sentimentos, além dos conhecimentos, de importância dada à leitura, 

bem como à criação de condições favoráveis à sua aprendizagem e 

desenvolvimento. Em situações como essas descritas, explicita-se que, na escola, 

são criadas condições em que, como propôs Vygotsky (1998), o caminho da criança 

até o conhecimento passa pelo outro. 



Na Escola Nossa Senhora da Guia, as professoras, a diretora – que propicia 

os recursos necessários, que incentiva e possibilita o espaço à criação pelas 

professoras – os pais, e até os funcionários criam condições para que as crianças 

percorram o caminho até o conhecimento, fornecendo as ajudas necessárias, visto 

que o mero contato com os objetos de conhecimento não promove sua apreensão 

(OLIVEIRA, 2000). Esses outros, de modo deliberado, intencional e 

sistematicamente, pensam atividades e sequência de atividades (ZABALA, 2008) em 

que os conteúdos ganham sentido em contextos de uso (jornais, cartas, 

apresentações); criam desafios; preparam ambientes; disponibilizam materiais; 

envolvem-se afetivamente.  

O favorecimento da alfabetização e do letramento das crianças evidenciou-se, 

também, nas observações do espaço da sala de aula e de outros espaços da 

escola; nas falas das crianças que, sem exceção, afirmaram saber ler e escrever; na 

análise dos documentos como atividades das crianças. Mediante todas essas fontes, 

constatamos que a Escola Nossa Senhora da Guia é um espaço de formação de 

leitores; o tempo todo as crianças estão lendo; os sons de suas vozes ao fazerem 

leituras confundem-se com as de outras lendo em outras salas, num ritmo 

emocionante, numa rotina que é comum na escola e não é comum em muitas 

escolas públicas que conhecemos ou de que ouvimos dizer nos índices oficiais. São 

leituras das crianças em ritmo de canção, são leituras das professoras para os 

alunos, são leituras individuais como citadas anteriormente no correio aberto, são, 

enfim, atividades que compreendem a leitura e a escrita como prática social com 

uma funcionalidade numa perspectiva de letramento. 

É a leitura, porque aqui a gente lê muito. (Criança do 2º ano). 

 

Portanto, a escola pesquisada oportuniza, mediadas pelos adultos da escola, 

com sua valorização pela escrita e pela leitura, a interação dos alunos com 

diferentes gêneros textuais em situações diversificadas e significativas em que eles 

participam de momentos de leituras e escritas realizadas por eles mesmos ou por 

outros mais experientes (seus professores ou colegas) que, com suas 

demonstrações, fornecem pistas sobre para quê, o quê e como se lê, o que se 



alinha à proposta de Vygotsky (1998) de que o espaço propício do ensino é na “zona 

de desenvolvimento proximal” relativa às ações/operações, cujas funções 

necessárias ainda não se desenvolveram totalmente, mas, por se encontrarem em 

princípio de formação, tornam-se possíveis de ser realizadas. 

 O domínio e o gosto da/pela leitura são construídos, muitas vezes, no espaço 

familiar e em outras esferas de convivência em que a escrita circula. Essa 

possibilidade torna-se menos possível nas camadas populares, em decorrência das 

desigualdades que marcam nossa sociedade, de acesso aos bens da cultura, como 

a produção escrita. Portanto, é na escola que, tanto o domínio, como o gosto devem 

ser propiciados para que as crianças percebam a leitura como um ato necessário e 

prazeroso. 

 Para que isso aconteça, segundo as teorizações que sistematizamos sobre a 

alfabetização e letramento, a escola e os professores precisam inserir as crianças no 

mundo da leitura e a leitura no mundo das crianças mesmo antes de saberem ler e 

escrever de fato, o que ocorre na escola pesquisada, pois as professoras, 

sobretudo, as do 1º ano não esperam que as crianças aprendam a ler para ter o 

acesso ao prazer da leitura. Lendo em voz alta para elas ou pedindo que leiam 

individualmente ou coletivamente, proporcionam a familiarização com diversos 

gêneros textuais (poemas, trovas, parlendas, listas, propagandas, cartazes, receitas 

culinárias, notícias, instruções de jogos etc). 

Do mesmo modo, a escrita não é vista, apenas, como sinônimo de cópia de 

letras, sílabas, palavras, frases ou mesmo textos, sem o cuidado com sua 

significação subjetiva. As crianças não utilizam o tempo da aula, apenas, copiando 

do quadro atividades ou tarefas de casa, mas lendo, construindo, criando, recriando 

textos; são sujeitos ativos na aprendizagem percebidos a partir de uma visão 

interacionista de aprendizagem em que os aprendizes aprendem enquanto inter-

agem com o objeto de conhecimento, mediado por suas professoras. 

Nesse processo, estão envolvidos, como ressaltou Ferreiro e Teberosky 

(1986), os professores, os aprendizes e o objeto de conhecimento com suas 

características, ressaltando-se as concepções que, os professores, e os aprendizes 

têm sobre o objeto, mas também sobre si mesmos e sobre os outros. A criação de 



condições de aprendizagem é também marcada pelas significações que vão se 

construindo mutuamente entre os sujeitos. As concepções e expectativas relativas 

às capacidades das crianças das camadas populares tem sido marcadas, desde as 

teorias do déficit (BRASIL, 2001) por sentidos negativos, por desconsiderações de 

suas possibilidades. Ao propiciar condições de aprendizagem, a Escola Nossa 

Senhora da Guia também cria condições de transformação dessas visões, tanto pela 

sociedade, como, e principalmente, pelas próprias crianças e suas famílias. Como 

afirma Gallart 2004, p. 46). 

 

Os meninos e meninas vão construindo a percepção sobre suas 
próprias capacidades a partir da interação com as pessoas com as 
quais se relacionam. Segundo Mead (1990), nossa identidade está 
formada por “eu, mim, e pessoa”. O “mim‟ é o outro generalizado, a 
interiorização que eu faço do que as demais pessoas pensam de 
mim, e isso vai configurando a percepção de mim mesmo e de 
minhas próprias capacidades. Os meninos e as meninas percebem 
as expectativas dos docentes e de todo seu entorno, e esse 
processo contribui para consolidar ou superar suas dificuldades de 
aprendizagem com a leitura e sua capacidade de assimilar com 
rapidez e criatividade o mundo escrito . 
 

 

Considerando, que a criação de condições de aprendizagem para as crianças 

está intimamente vinculada às capacidades dos professores, as suas concepções, 

aos valores, disposições, interesses, afetos, e que a atuação, nos primeiros anos, 

envolve peculiaridades relativas às características das crianças e dos conteúdos 

próprios desses anos iniciais, como os específicos da alfabetização, interrogamos 

aos sujeitos da escola como foram/são escolhidos/definidos os profissionais que 

atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. A esse propósito, a diretora, 

assim, nos respondeu: 

 

É o seguinte: a escola é pública, é uma escola municipal, existe o 
concurso público; quando acontece o concurso público, a prefeitura, 
junto com a secretaria de educação, encaminha as pessoas; se a 
escola está precisando de professor, comunica para a secretaria de 
educação; ma,s como eu sou muito ousada, eu sempre converso 
com a secretária de educação para não mandar qualquer pessoa 
para cá; e mandar uma pessoa que queira perseverar; mande uma 
pessoa que queira trabalhar; que queira se comprometer. Se for um 



professor que venha dar sua aulinha e ir embora correndo, faltar, eu 
não quero esse professor aqui; professor aqui não falta de jeito 
nenhum, o grupo é um grupo permanente, é um grupo que tem 
professoras que chegaram aqui há vinte anos, outros chegaram há 
dezenove, há quinze, catorze, e assim vai; não tem nenhum que 
chegou no ano passado ou retrasado, todos já tem de seis anos para 
lá trabalhando aqui. Já entraram professoras aqui que não deram 
certo porque vem com o seu método, sua maneira de ser, não quer 
se integrar, porque para se integrar precisa de compromisso, precisa 
ter tempo para se reunir e quando se fala que vai ter uma reunião já 
fica morrendo, se acabando, que o tempo não dá... Aqui as pessoas 
se reúnem, eu pergunto: vamos fazer uma reunião hoje à noite, 
vocês concordam? E a gente faz uma reunião e dá tudo certo, e é 
tudo feliz, alegre. (Diretora). 

 

 Da fala da diretora, apreendemos que sua intervenção é definidora para a 

seleção/definição das profissionais que compõem o quadro, bem como para a 

definição das condições de trabalho que, pelos relatos abaixo, são pensadas 

considerando as necessidades das professoras, da Escola e de cada turma. 

Podemos perceber, nos procedimentos, tanto uma marca de pessoalidade nas 

decisões, como uma parcialidade rigorosamente assumida e deliberada, 

comprometida com a finalidade da escola de promover aprendizagens. 

As habilidades e disposições afetivas dos professores para trabalharem em 

cada ano são, também, ressaltadas como critérios de escolha, o que podemos 

perceber nas falas abaixo. Assim, na Escola pesquisada, não é suficiente a 

comprovação de conhecimentos atestada na aprovação em concurso público, mas 

também requisitos de ordem subjetiva – como a identificação da professora com 

cada turma – para a decisão acerca de quem assume as turmas/anos iniciais. 

 

Aqui nós escolhemos as professoras que tem habilidades em 
determinados anos, por exemplo, que tem habilidade mais no 2º ano, 
trabalha melhor com os menores; então, a diretora vê muito o manejo 
da pessoa, e também é pela professora, elas também dizem qual é a 
preferência. A gente é concursada, mas aqui tem critérios, que é de 
acordo com as habilidades (Coordenadora).  
 

 [...] a escolha é do professor, por exemplo, é pela segurança que 
cada um tem da turma, é a partir da identificação que cada um tem 
com aquela turma, a escolha vai muito do professor. Eu acho que a 
gente tem que se sentir feliz na sala de aula, às vezes até o 
professor tem habilidade, mas ele não se identifica com aquele ano, 



eu gosto de criar jogos, adoro confeccionar coisas, eu não sei se é 
porque já estou acostumada, mais eu adoro. Se eu fosse passar um 
tempo no 5º ano talvez eu gostasse, mas, prefiro ficar com as turmas 
de 1º e 2º ano, então como a diretora sabe que a gente tem um 
domínio, tem um jeito especial, ela nos coloca no ano que gostamos 
de trabalhar. (Professora do 1º e do 2º ano).  
 

Bem, são os professores mais dinâmicos que são exatamente que 
vão, não é que a gente escolha, mas é também uma opção do 
professor, a gente procura sempre o que dá certo com as crianças 
menores, o que tem mais habilidade em ensinar ler e escrever. E aí, 
eu trabalho desde 1997 com 3º ano, porque nós temos toda uma 
habilidade para trabalhar com as crianças menores. Então, nós 
vemos todas as questões de habilidades (Coordenadora). 
 

De acordo com a experiência de cada uma, umas têm mais jeito com 
os primeiros anos, outras já têm mais jeito com os maiores. Então, 
vai de acordo com a experiência e habilidade (Professora do 3º ano). 
 
É a partir das habilidades para determinado ano. (Professora do 1º 

ano). 

 

Vemos que a participação da diretora é definidora, inclusive, nas decisões 

relativas ao encaminhamento da professora que vai assumir o trabalho nas turmas 

iniciais onde se processa a sistematização da alfabetização, o que tem um papel 

decisivo nas aprendizagens das crianças. Suas ações, por outro lado, consideram as 

perspectivas das professoras como importantes para a qualidade das práticas e de 

seus resultados. 

Julgamos importante sublinhar que os professores que trabalham com 

crianças, nos anos inicias do ensino fundamental, precisam ter disponibilidades 

diferenciadas para atender às especificidades das crianças, principalmente com a 

entrada das crianças a partir de seis anos. Dadas suas características de 

globalidade (WALLON, apud MAHONEY, 2006), as crianças se presentificam 

inteiras nas situações vividas, em suas dimensões afetiva, cognitiva e motriz, não 

podendo, portanto, ser reduzidas à condição de aluno ou mesmo de aprendiz de 

processos estritamente cognitivos. A afetividade, o movimento, a ludicidade devem 

marcar as atividades, as intervenções, a escuta, o atendimento, por parte da 

professora (BRASIL, 2006b) perspectiva interacionista, identificada nas ideias 



piagetianas, vygotskyanas e wallonianas, a emoção é uma determinante 

indissociável no desenvolvimento de funções mentais, nas aprendizagens de 

conteúdo cognitivo e motor. Desse modo, ao priorizar, tanto as habilidades técnicas 

– também relevantes – mas também as disposições afetivas das professoras para o 

trabalho pedagógico com as crianças dos anos iniciais, a diretora, cujo papel nesse 

processo evidencia-se nas falas e observações, contribui para o propiciamento de 

condições favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças. É o que 

podemos inferir a partir das falas a seguir: 

Elas se importam com a gente, dão valor e amor a gente. (Criança do 
3º ano). 
 
As professoras ensinam direito e com carinho. (Criança do 3º ano). 

 

Na organização e desenvolvimento da prática pedagógica, Zabala (2008) 

enfatiza os recursos como elementos constitutivos da qualidade das situações e 

atividades. O discurso corrente refere sempre à ausência de recursos no contexto 

das salas de aula das escolas públicas. 

Sendo aspectos definidores das condições de ensino-aprendizagem e sendo 

sua disponibilização vinculada às funções e ações da gestão escolar, o modo como 

é percebida a existência (ou não) de recursos para o trabalho pedagógico, na Escola 

pesquisada, foi, sem dúvida, uma de nossas preocupações. A esse respeito, assim 

se expressaram as integrantes da equipe escolar: 

 

A diretora dá condições ao professor ter tempo, ter materiais, tempo 
para pesquisa, para escolha de materiais, tempo para que possa 
procurar meios para dar condições aos alunos de se desenvolverem. 
Aqui nós temos poucos profissionais para trabalhar, mas sempre 
temos alguém que nos ajuda (Professora do 1º e do 2º ano). 
 
A gente deixa sempre à disposição a sala de leitura, a biblioteca e 
sala de vídeo, para pesquisar, tem muito material lá, revista Ciência 
Hoje, a gente deixa muito à vontade. Os alunos da tarde podem vir 
de manhã, mas alguns não vem preferem ficar em casa estudando, 
ou ir para as “lan house” (Diretora). 
 
[..] tem  empréstimos de livros e leitura na biblioteca, tem uma 
semana intensiva de leitura que a gente faz na sala pedagógica, e a 
gente faz uma campanha muito boa para arrecadar livros , além do 
que a gente tem aqui a gente traz pra ampliar o acervo. A gente tem 



um acervo bom que vem da SME, a gente também compra através 
de recursos próprios, vem do FNDE, a gente recebeu agora, no inicio 
desse ano, 40 livros novos do MEC. A gente carimba e tudo é 
etiquetado e é exposto lá na biblioteca, então eles leem aqui, eles 
levam para casa (Coordenadora). 

 

[...] nós vamos começar com computadores aqui, para os alunos que 
queiram fazer alguma atividade no computador, você sabe que o 
mercado de trabalho busca pessoas que saibam mexer, digitar, 
então eu quero que eles venham aprender aqui, não é para jogar, 
porque se for para jogar eu prefiro esses jogos educativos, como 
xadrez, (caças palavras) mas eu quero que eles venham mais digitar, 
estudar no computador, jogar não (Diretora). 
 

 Observamos, nas falas acima, que a escola cria condições de utilização de 

recursos, embora tenham feito menção, quase exclusiva, a recursos bibliográficos, o 

que não deixa de ser relevante, se considerarmos que muitos professores 

evidenciam dificuldades com a prática de leitura (BRASIL, 2001). Chama-nos a 

atenção, na última fala da diretora, novamente as marcas de um discurso fortemente 

pessoal, individual e mesmo centralizador, em que não se identifica a consideração 

da coletividade, das diferentes perspectivas, em contradição com a perspectiva de 

construção de um trabalho partilhado coletivamente, presente, tanto nas teorizações 

relativas à gestão, como no discurso da própria diretora, em outras situações. 

Em sua fala, constatamos, inclusive, a preocupação com a disponibilização de 

computadores, como instrumentos, cujo domínio se faz necessário às crianças por, 

segundo ela, ser requerido no mercado de trabalho. Tal preocupação suscita 

reflexão, pois, de um lado, é, de fato, pertinente em relação à necessidade de 

apropriação, pelas crianças, das práticas e instrumentos presentes em seu meio 

sociocultural (local e global), como condição de seu desenvolvimento mental 

(WALLON apud GALVÃO, 1995). 

Por outro lado, julgamos ser preciso considerar, como nos alerta Tardif (2006) 

que as práticas escolares, seus objetivos e conteúdos não devem se orientar por 

uma perspectiva meramente instrumental, utilitária, segundo uma lógica do consumo 

dos saberes escolares, como saberes-intrumentos, saberes-meios, ou de um 

“capital” de informações mais ou menos úteis para um futuro posicionamento dos 

alunos no mercado de trabalho, o que se aproxima da lógica do aluno cliente, 



consumidor e os professores como informadores e transmissores de informação, 

potencialmente utilizáveis, pelos clientes escolares (TARDIF, 2006). 

Mas, em que pese os aspectos controversos identificados, não podemos 

desconsiderar a necessidade de a alfabetização ser desenvolvida associada a 

práticas de letramento, como propõe Soares (2003b). Para isso, torna-se essencial 

que as práticas pedagógicas escolares destinadas à alfabetização, envolvam as 

práticas de produção e compreensão de textos escritos circulantes no meio 

sociocultural, o que implica a familiarização das crianças/pessoas com a 

manipulação de novos instrumentos e tecnologias de produção e leitura de textos 

escritos, como os computadores, cujo acesso também é restrito para crianças de 

camadas populares e cuja disponibilização pela escola – propiciada pelas ações da 

diretora – poderá converter-se em um fator de favorecimento da alfabetização e do 

letramento das crianças. 

 
 
 
 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

É na inconclusão do ser, que se sabe como 
tal, que se funda a educação como processo 
permanente. Mulheres e homens se tornaram 
educáveis na medida em que se 
reconheceram inacabados. Não foi a 
educação que fez mulheres e homens 
educáveis, mas a consciência de sua 
inconclusão é que gerou sua educabilidade. É 
também na inconclusão de que nos tornamos 
conscientes e que nos inserta no movimento 
permanente de procura que se alicerça a 
esperança. (Paulo Freire). 

 

  Investigar e analisar as ações de uma gestão escolar que favorecem a 

alfabetização das crianças constituiu um desafio durante o percurso do estudo e, em 

especial, na elaboração desta dissertação. Essas duas produções, a pesquisa e o 

texto que a sistematiza – as decisões tomadas e os passos seguidos – foram 



orientadas pela indagação: em uma escola da rede pública onde, segundo os 

índices oficiais, as crianças conseguem se alfabetizar, nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental, que ações da gestão escolar concorrem para favorecer esse 

êxito? 

  As respostas – limitadas e provisórias – que conseguimos construir mediante 

os procedimentos empíricos e interpretativos que desenvolvemos, ancoradas na 

fundamentação teórica que assumimos como marco conceitual, encontram-se 

sistematizadas nas categorias e subcategorias que foram elaboradas com o objetivo 

de evidenciar e refletir as ações que conseguimos identificar, bem como os 

respectivos indicadores destacados ao longo das reflexões que tecemos acerca de 

tais ações. 

Assumimos, a princípio, que, conforme alerta Magda Soares (2003c) o 

processo de alfabetização é multifacetado e que seus modos de materialização, bem 

como seus resultados, têm múltiplos determinantes – intra e extraescolares, não 

sendo possível explicar seus alcances – ou seus limites – por um único fator, o que 

resultaria em um reducionismo de sua natureza multirrelacional. 

Mas, em que pese esse reconhecimento, compreendemos – e passamos a 

compreender melhor – mediante o desenvolvimento deste trabalho, que muitos 

desses fatores são, podem e precisam ser, articulados pela gestão escolar, tais 

como a disponibilização de recursos financeiros que garantem os suportes físicos e 

materiais ao conjunto de práticas, não apenas específicas da alfabetização, mas que 

incidem nesta, como ainda a instituição de uma cultura escolar focada na 

aprendizagem e, de modo específico, na alfabetização, como aprendizagem básica, 

não apenas à permanência na escola, mas ao sucesso nas outras aquisições, 

concomitantes e posteriores. 

Concomitante a esse fator acerca da reflexão que desenvolvemos 

conseguimos apreender que, na Escola Nossa Senhora da Guia, há, efetivamente, 

um conjunto de ações empreendidas pela gestão escolar que funcionam, na 

dinâmica dessa Escola, em sua contextualidade e singularidade, como efetivas 

mediações para o alcance de êxito na alfabetização das crianças. Essas ações, na 

sua forma prática de implantação, guardam estreitas – e contraditórias – relações 



com as concepções de educação e de democratização da educação que orientam 

nossas reflexões. 

Com base nos dados construídos, consubstanciados pelas perspectivas dos 

sujeitos integrantes da Escola, nos foi possível constatar que a gestão da Escola 

Nossa Senhora da Guia aproxima-se e distancia-se dos princípios de democracia e 

participação definidos como constitutivos de uma gestão escolar participativa. Mas, 

de modo efetivo, ainda que marcado por contradições, contribui, decisivamente, para 

a democratização da educação, favorecendo a efetivação da alfabetização das 

crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental. Esse fato que chama a 

atenção no contexto histórico de fracasso de grande parte da escola pública de 

nosso país – e de nosso Estado, em particular – com relação à alfabetização de 

crianças logo ao início de sua escolaridade. 

Dentre essas ações, destacamos aquelas relacionadas à criação e à 

manutenção de uma boa infraestrutura da Escola – destoando da grande maioria 

das escolas da rede pública. Ao contrário dessas, na Escola estudada, as crianças e 

as professoras, bem como os funcionários, dispõem de um ambiente relativamente 

confortável e agradável, haja vista os recursos materiais disponíveis, embora 

simples, como também a perceptível preocupação com a higiene, organização e 

beleza. 

Com relação a esse item, à primeira vista, a organização da Escola e o 

estado de conservação dos materiais, bem como do prédio em si, podem conduzir a 

uma impressão de que os espaços e materiais não são, de fato, utilizados pelos 

usuários – professores, crianças e funcionários – e que sua manutenção faz-se à 

custa de um controle excessivo. Mas, tal impressão é logo desfeita à medida que 

adentramos, no seu cotidiano, e verificamos que o cuidado com o ambiente 

materializa-se, juntamente, a um cuidado com as pessoas, com o seu bem-estar. E 

que as ações relativas a esse cuidado, emanam da gestão, mas foram assimiladas 

pelos outros participantes da escola e são também compartilhadas por eles. 

Essas preocupações com relação ao cuidado são intensas, por exemplo, 

desde a entrada das crianças, quando na falta de grandes equipamentos de parque 

onde pudessem brincar enquanto esperam o sinal de início das aulas, é 



disponibilizada, para elas uma diversidade de brinquedos, jogos e outros materiais 

lúdicos para que possam brincar enquanto esperam.  

Desse modo, de uma forma simples, a Escola transforma um tempo de 

espera, normalmente estéril ou mesmo gerador de conflitos ou de desinteresse por 

parte das crianças, em um tempo de produção e aprendizagem, possibilitado pela 

brincadeira, pelo movimento, pela liberdade, pelas trocas entre as crianças. 

Outra evidência de cuidado com as crianças e com os profissionais é a 

constante preocupação, bem como as ações efetivas referente à formação 

continuada dos profissionais da Escola através de cursos promovidos pela 

Secretaria Municipal de Educação ou, ainda, pela própria Escola. Mas, não apenas 

em cursos, a formação acontece, constantemente, mediante reflexões sobre a 

prática nas reuniões de planejamento e de estudo, consideradas momentos de 

formação continuada de todos os profissionais, professores e funcionários, como 

bem evidenciou a merendeira. Essa formação transparece na forma engajada, 

integrada com que todos parecem se envolver com as questões relativas às 

crianças. 

Concorre para esse engajamento a manutenção do grupo de servidores, há 

muitos anos, tornando o discurso de todos mais aproximado com relação aos 

princípios e ações pertinentes ao compromisso com o ensino-aprendizagem das 

crianças. Com relação a esse aspecto, não podemos deixar de considerar o risco de 

cristalização de visões e práticas que não se abrem às novas opiniões, concepções 

e ações. Nesse sentido, ressaltamos – mesmo que esse não fosse nosso objeto de 

estudo – que as práticas pedagógicas da Escola, voltadas para a alfabetização 

coadunam-se com as concepções mais atuais acerca da linguagem escrita e de seu 

aprendizado e desenvolvimento, envolvendo os processos de alfabetização e 

letramento, atualização possibilitada pela constante participação do corpo docente 

em cursos de aperfeiçoamento. 

O envolvimento dos pais das crianças da Escola pesquisada, é resultante, em 

grande medida, de ações da gestão, das coordenadoras e das professoras, 

configurando importante fator para a efetivação da alfabetização das crianças da 

escola. Em seu contexto, pudemos verificar que, apesar dos limites inerentes às 



suas condições materiais de vida, às suas ocupações e preocupações, os pais são 

parceiros na aprendizagem de seus filhos (as) e interferem no processo de 

apropriação da escrita e da leitura, quando auxiliam os seus filhos na tarefa de casa. 

Por outro lado, ainda, colaboram com a organização e realização das festividades. 

Além disso, participam da dinâmica da Escola, como em reuniões com as 

professoras, com o conselho escolar no qual têm representatividade  

 Com relação à participação dos pais, ainda que ocorra através de ações 

simples e, aparentemente, de pouco alcance, na Escola estudada, esse aspecto se 

reveste de suma relevância, pois revela que a Escola, com suas práticas, pode ser 

espaço de formação/educação, não, apenas, para os seus discentes e docentes, tal 

como essa Escola, de fato, é, mas também para os pais e responsáveis. Com suas 

ações sistemáticas de envolvimento dos pais, juntamente às outras tantas em curso 

na dinâmica cotidiana – de cuidado e compromisso com as crianças e sua 

aprendizagem – a Escola ensina – e os pais aprendem – a valorizar a Escola como 

lugar de aprendizagem e educação e a se envolverem, ainda que em suas esferas 

próprias de responsabilidade, vida escolar e na educação dos filhos. Para tal 

formação, consideramos que as evidências demonstram que a gestão dessa Escola 

exerce um papel fundamental, assumindo, por vezes, ela própria, intervenções junto 

a cada criança, com relação ao seu bem-estar, à sua aprendizagem, considerada 

como função da escola, juntamente com a ação da família. 

Compreendemos que tais práticas são cruciais para o sucesso das crianças 

em suas aprendizagens, especialmente da linguagem escrita. Desse modo, 

evidenciamos que essa gestão, embora não tenha sido eleita diretamente – fato que 

constitui uma contradição com os princípios da democratização da gestão na Escola 

– contribui, efetivamente, para a democratização da Escola Nossa Senhora da Guia 

e da educação pública, gratuita e de qualidade. No cargo há 24 anos, a diretora da 

Escola Nossa Senhora da Guia define, inclusive, todos os outros profissionais e seus 

cargos sem a participação da comunidade, ainda que, conforme evidenciamos, as 

competências e interesses dos servidores sejam considerados nas definições, o que 

direciona, a definição das professoras para cada ano/turma. Mesmo considerando a 

pertinência desses procedimentos, eles, por si sós, não podem justificar a não 



eleição direta, pois só a prática democrática e o exercício efetivo da cidadania 

podem gerar seu aprendizado pelos sujeitos envolvidos, considerando que todas as 

aprendizagens são resultantes de internalizações de modos de ação social 

(VYGOTSKY, 1998). 

Compreendemos, por outro lado, que os fatos devem ser entendidos e 

interpretados dentro de um dado contexto histórico do qual fazem parte e, portanto, 

refletem suas contradições. O modo de instituição da gestão da Escola insere-se em 

um contexto em que, apesar de um discurso progressista acerca da democratização 

dos processos de gestão, ainda integra concepções e ações centralizadoras, 

marcadas por casuísmos políticos e relações desiguais na tomada de decisões, haja 

vista que, no município onde a escola está situada, não há eleição direta para 

diretores, sendo, portanto, a situação da gestão da escola estudada, legítima dentro 

daquele contexto. 

Por outro lado, reconhecemos que a eleição direta de diretores de escolas, por 

si só, não garante a democratização do ensino, mas compreendemos que pode 

interferir em seu curso, sobretudo para inibir práticas clientelistas na nomeação do 

diretor e dos demais servidores, bem como na definição de suas funções e ações.  

Além das ações já referidas, cuja dinamização no contexto escolar pode ser 

atribuída aos gestores – embora não sejam usuais em escolas públicas na 

atualidade – destacamos, ainda, no caso da Escola Nossa Senhora da Guia, as 

ações da gestão voltadas ao favorecimento efetivo e específico da alfabetização e 

do letramento das crianças. É também nelas que a gestão vai além de suas funções 

quando propõe, garante os recursos e acompanha o desenvolvimento de atividades 

de aprendizagem e desenvolvimento da leitura através de projetos mediante os 

quais as crianças vivenciam a leitura, ao mesmo tempo em que reconhecem sua 

função social e, com a mediação sistemática das professoras, experimentam e se 

apropriam de seus conceitos, procedimentos e atitudes. 

Além dessas atividades, tipicamente de desenvolvimento para a 

aprendizagem, destacamos ainda as ações, cujas proposições de encaminhamento 

advêm da gestão, relativas à avaliação da aprendizagem das crianças. Em um curso 

distinto do que ocorre na maioria das escolas públicas, as crianças da escola Nossa 



Senhora da Guia estão sempre sendo avaliadas, tanto em sua forma diagnóstica, 

como processual/formativa, inclusive com um caráter somativo, com a finalidade de 

atribuir valores às suas conquistas. Mas, longe de uma função meramente 

classificativa, essas atividades de avaliação têm uma repercussão efetiva em ações 

de atendimento às necessidades detectadas nas crianças. 

As aulas de reforço, incentivadas pela diretora no sentido de superar as 

dificuldades identificadas, refletem a consonância das práticas da escola com os 

princípios das abordagens interacionistas de aprendizagem e desenvolvimento. Do 

ponto de vista construtivista, a função da avaliação é propiciar elementos à reflexão 

acerca dos modos de entendimento dos estudantes sobre os objetos de 

conhecimento com vistas à tomada de decisões e efetivação de ações no sentido de 

superação das dificuldades. Da perspectiva da abordagem histórico-cultural, a 

função da avaliação revela o papel do professor como mediador de aprendizagens e 

dinamizador de zonas de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1998) ajudando 

as crianças a agir em nível mais elevado do que o fariam sem ajuda. 

Em todas essas práticas, revela-se, não, apenas, a preocupação e o efetivo 

engajamento, por parte da gestão, com a criação de condições de aprendizagem e 

desenvolvimento, pelas crianças, da linguagem escrita, bem como de outras áreas 

de conhecimento, mas, de modo singular e relevante, com o desenvolvimento 

pessoal de todas as crianças e de cada uma em particular. 

De um modo geral, consideramos que as práticas da gestão são expressão 

de cuidado e de sensibilidade em relação às crianças, às suas necessidades e 

possibilidades, aproximando-se do proposto por Freire (1996, p. 32) de que “ensinar 

exige estética e ética” [...] exige querer bem aos educandos (FREIRE, 1996, p.141). 

Esse querer bem expressa-se em preocupações e ocupações relativas ao bem-estar 

das crianças na escola e na vida e do papel da escola na vida de cada um, sendo a 

diretora, em muitas situações, agente efetivo desse papel, quando, por exemplo, 

chama para conversar as crianças que estão demonstrando algum problema de 

ordem socioafetiva, como também os seus pais, envolvendo-os na compreensão e 

resolução do “problema” e, desse modo, contribuindo para suas ações de pais, 



fazendo com que, por meio de sua ajuda, sua mediação, os pais possam se tornar 

pais melhores.  

Consideramos, por fim, que, para que haja democratização do ensino em 

nosso Estado, em nosso país, tem-se que garantir que as crianças permaneçam na 

escola e aprendam, apropriem-se dos conhecimentos sistematizados, dentre eles, 

os inerentes ao domínio da leitura e da escrita, práticas importantes e básicas à 

inserção na escola e no mundo letrado. Para que isso aconteça, os responsáveis 

pela educação – professores, gestores – precisam assumir suas funções 

pedagógicas – essência da prática educativa. Mas, igualmente constitutiva dessa 

prática é a dimensão do cuidado com o outro. Nesse sentido, educar é também 

cuidar; à medida que educamos, cuidamos; despendemos, em relação ao outro, 

atenção, intenção e ação. Desse modo, também, enquanto ensinamos algum 

conhecimento, também o inserimos em práticas de cuidado, o mobilizamos a 

aprender a especificidade humana de cuidar. 

A realização da prática educativa, nessa perspectiva, está relacionada à 

apropriação de princípios e diretrizes que subsidiem o trabalho pedagógico em prol 

da aprendizagem e ao desenvolvimento da capacidade de lidar com os múltiplos 

fatores que interferirem no contexto escolar e no trabalho pedagógico, em especial, 

no processo de alfabetização. 

Compreendemos que, no contexto da Escola Nossa Senhora da Guia, alguns 

desses fatores interferem, embora não explicitamente, na prática pedagógica, mas 

não se tornam impeditivos do desenvolvimento de um trabalho com resultados 

positivos, sobretudo para as crianças. Assim, o que em outros contextos funciona 

como limitações ao trabalho escolar, tais como condições salariais, de trabalho, de 

formação, não se configuram, naquele contexto, enquanto tais, embora alguns 

desses componentes, o salarial, por exemplo, não seja modificado. São os outros 

componentes das condições de trabalho, notadamente, as condições específicas de 

funcionamento da Escola que fazem a diferença. No agenciamento desses 

componentes, a ação da gestão é inegável. 

Com seu modelo de gestão, com ênfase no papel da diretora como líder, 

muito embora, em considerável medida, centralizadora, a Escola Nossa Senhora da 



Guia alcançou autonomia financeira e administrativa e implementa medidas que 

garantem seu funcionamento e seu sucesso enquanto promotora de aprendizagens, 

graças ao compromisso de profissionais que assumem, de fato, a difícil, mas não 

impossível tarefa de alfabetizar crianças na escola pública. 

Consideramos o risco de que tal constatação não venha a corroborar, ao 

contrário do que pretendíamos, as premissas neoliberais de responsabilização dos 

profissionais da escola pelos seus processos e resultados e de que, a partir da 

reflexão acerca da Escola Nossa Senhora da Guia se possa apontar que o que 

precisa ser mudado nas escolas públicas para que aconteça a alfabetização das 

crianças depende de seus profissionais, de sua boa vontade e competência e, de 

modo especial, da gestão. 

Buscando fugir dos extremos, pelo risco reducionista que envolvem, 

consideramos que as constatações sistematizadas nos apontam que a gestão 

escolar pode e precisa exercer um papel mais incisivo na instituição de práticas 

educativas com foco na aprendizagem em todos os seus momentos e níveis; que 

esse papel pode ser crucial – precisa ser – na criação de uma cultura escolar em 

que cada participante assuma seu papel junto aos educandos, considerando-os 

como a finalidade precípua dessa instituição e de suas práticas. 

Nesse sentido, compreendemos que, embora permeadas por contradições, as 

práticas da gestão da Escola Nossa Senhora da Guia, fornecem, pelo que 

representam de potencialidade para o favorecimento da alfabetização das crianças 

nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, uma referência para reflexão e 

estruturação de outras práticas, guardado o seu caráter, bem como de qualquer 

outra prática, singular e contextualizado. 

Finalizando, consideramos que esse estudo nos conduziu a reafirmar nossa 

crença na possibilidade da escola pública alfabetizar as crianças e na sua 

capacidade de reverter o analfabetismo de crianças e, consequentemente, de 

adultos, apesar das condições difíceis vividas nas escolas públicas brasileiras das 

quais temos conhecimento através de índices oficiais. O estudo, também, reafirmou 

a necessidade da luta permanente contra o desrespeito aos direitos dos docentes, 

por condições de trabalho dignas e adequadas às necessidades de ensino-



aprendizagem, e dos educandos, de aprenderem e se desenvolverem como 

pessoas. Essa conquista muda, inegavelmente, ainda que em parte, suas condições 

de vida, visto que a escola é parte de suas vidas e que as aprendizagens 

alcançadas, graças às mediações escolares, repercutirão em sua vida acadêmica 

profissional, social e individual, constituindo sua humanização e lhes propiciando 

instrumentos para um outro nível de inserção na vida social. 

Assim, entre todas as lutas travadas e, enquanto educadores autênticos que 

somos, compreendemos que não há luta mais vitoriosa do que aquela que propugna 

pela transformação dos ingênuos, dos oprimidos – vitimados pela sua humanidade 

roubada – segundo Freire (2005) em sujeitos ativos, críticos, conscientes dos seus 

direitos e deveres e, consequentemente, transformadores de sua realidade em favor 

de uma sociedade mais justa, humana e menos desigual. 
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Apêndice A 

 

Roteiro de Entrevista para as Professoras, Coordenadoras, Diretora e Vice 

Diretora 

 

1-  A Senhora tem conhecimento de que o índice de desenvolvimento da educação 

básica (Ideb) da sua escola ter sido um dos melhores do Brasil e o melhor das  (5.2) 

das Escolas Públicas do estado do RN? A que você atribui esse índice?  

2-  A que a Senhora atribui o resultado da avaliação diagnóstica da Agenda Potiguar 

pela Alfabetização das crianças ter verificado que 100% das crianças  que estão no 

3º ano do Ensino Fundamental estão alfabetizadas? A que a Sra. ou Sr. atribui esse 

índice 

3- Para a Senhora, em que consiste a gestão de uma escola? Quais 

sujeitos/profissionais são responsáveis pela gestão de uma escola? 

4- Nessa escola, quem está envolvido na gestão? 

 
5-  Você tem conhecimento se sua escola tem um plano de gestão? Fale um pouco do 

que ele contém, que aspectos estão descritos no plano? A Senhora participou da 

elaboração e desenvolvimento desse plano, se não quem participou? 

 
6-  Em sua opinião qual o papel da gestão escolar no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico da Escola? 

7- Em sua opinião, qual o papel da gestão dessa escola no processo de alfabetização 

das crianças? 

8-  Em sua opinião que ações são desenvolvidas pela escola que favorecem o 

processo de alfabetização das crianças? 

 
9-  Como são escolhidos/definidos os profissionais dessa escola para trabalhar nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental?  

 
10-  Que atividades são promovidas pela escola para as profissionais (coordenadoras, 

professoras) voltadas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental? 



11- As atividades de sala de aula são planejadas, como é feito o planejamento? Qual é 

a periodicidade? E quem coordena? 

12- Como é feito o acompanhamento e avaliação do rendimento escolar dos alunos  

dos três primeiros anos do Ensino Fundamental? 

13- Que mecanismos/estratégias são tomadas quando é constatado baixo rendimento 

na aprendizagem dos alunos nos três primeiros anos do Ensino Fundamental?  

14- Há momentos na escola de socialização das práticas entre os professores? e da 

prática de planejamento? Que atividades são desenvolvidas com vistas à 

formação/atualização dos profissionais dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental? 

15- A SME tem alguma interferência no trabalho pedagógico da escola? Como e Qual? 

16-Como o processo de alfabetização está contemplado no PPP da Escola? 

17-Essa escola desenvolve alguma atividade para acompanhamento do trabalho do 

professor nos três primeiros anos do Ensino Fundamental? Com que objetivo? Quem é 

responsável por essa atividade?  

17.1- Os pais de alunos são envolvidos neste acompanhamento do trabalho do 

professor? 

18-Como a Senhora vê os resultados das avaliações nacionais e locais? Refletem de 

alguma forma nas práticas dessa escola? Como?   

19- Não sua opinião, como é o relacionamento entre professores, alunos dos três 

primeiros anos do ensino fundamental, funcionários, diretores, coordenadores 

pedagógicos e os pais? 

20-Há na escola algum projeto de incentivo à leitura? 

21- Como a escola enfrenta e combate à repetência? Quais são as práticas para esse 

enfrentamento? 

22- A escola oferece alguma atividade no contra-turno? 

23- A escola tem firmado alguma parceria externa à comunidade escolar? Se sim, com 

qual objetivo?   

 

 
 
 
 



Apendice B 

 

Roteiro de Entrevista de Representantes dos pais 

 

1- Porque o Senhor (a)  escolheu colocar seu filho nesta escola? 

 

2-  O Senhor ( a) está satisfeito (a) com a aprendizagem do seu filho? 

 

 3- o Senhor (a) tem conhecimento de que o índice de desenvolvimento da educação 

básica (Ideb) da sua escola ter sido o melhor das ( 5.2) das Escolas Públicas do 

Brasil e do Estado do RN? 

 

4- Não sua opinião, como é o relacionamento entre professores, alunos dos três 

primeiros anos do ensino fundamental, funcionários, diretores, coordenadores 

pedagógicos e os pais? 

 
5- Nessa escola quem está envolvido na gestão? 

 

6- Como é feito o acompanhamento e avaliação do rendimento escolar dos alunos 

dos três primeiros anos do ensino fundamental. Os pais são envolvidos na 

aprendizagem e avaliação dos alunos/ como? 

 
 
7- Em sua opinião, qual o papel da gestão dessa escola no processo de 

alfabetização das crianças m está envolvido na gestão? 

 
 
8- Você tem conhecimento se sua escola tem um plano de gestão? Fale um pouco 

do que ele contém, que aspectos estão descritos no plano? O Senhor (a) participou 

da elaboração e desenvolvimento desse plano, se não quem participou? 

 

 

 
 



Apendice C 
 
 

Roteiro de Entrevistas das Crianças 
 
 

1- Você já sabe ler e escrever? Ou para que estão no primeiro ano. Você acha que 

está aprendendo a ler e a escrever? 

2-Você sabia que aqui em Parnamirim, em Natal e em todo o Brasil, há muitas 
escolas em que as crianças não conseguem aprender a ler e a escrever? O que 
você acha que acontece nessa escola que faz as crianças aprenderem? 

 
2- O que vocês acham que as professoras fazem que ajudam as crianças a 

aprenderem? 

 
3- O que você acha que a diretora e a vice-diretora fazem que ajudam as crianças 

aprenderem? 

 
4- O que vocês acham que os pais fazem que ajudam as crianças aprenderem? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Apêndice D 

 
 
Questionário para as Professoras, Coordenadoras, Diretora e Vice-Diretora 
 
 

1- Qual a sua formação inicial? 

2- Você fez algum curso de Pós-graduação? Se sim, qual? 

3- Quantos anos de Experiência profissional ? 

4- Há quantos anos trabalha nesta escola? 

5- Você tem participado ou tem participado de algum curso de formação 

continuada? Se sim, Qual? 

6- Qual a sua função na escola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     


