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RESUMO 

Este trabalho tem sua gênese nas preocupações com o insucesso na 
alfabetização de crianças do sistema público de educação, o que despertou o 
interesse pela formação do professor alfabetizador de crianças. A partir de 
experiências relevantes vivenciadas enquanto bolsista de Iniciação à docência- 
PIBID/UFRN e posteriormente na Iniciação Científica constituiu-se a tríade 
investigativa do presente trabalho: alfabetização de crianças/insucesso 
escolar/formação do professor alfabetizador. Dessa forma, definiu-se como 
objeto de estudo desta Dissertação necessidades formativas de professoras 
para alfabetizar/letrar crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. 
Por conseguinte, os objetivos se constituem em Investigar necessidades 
formativas de professoras no desenvolvimento da prática pedagógica de 
alfabetizar/letrar crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental; e 
elaborar os principais elementos constitutivos de um Programa de Formação 
que tivesse como eixo norteador Necessidades de Formação Docente de 
Professoras Alfabetizadoras de crianças. O aporte teórico tem como principais 
autores Rodrigues (2006) e Rodrigues e Esteves (1993), que se constituem 
como as grandes referências da Análise de Necessidades. Com o intuito de dar 
conta da complexidade do estudo, o trabalho se inscreve na Abordagem 
Qualitativa de Pesquisa, tendo como metodologia o Estudo de Caso e como 
procedimentos para construção dos dados o Questionário, a Entrevista, a 
Análise Documental e a Observação. O campo empírico foi a Escola Municipal 
Professor Antônio Campos e Silva, localizada em Mãe Luiza, bairro da zona 
leste do município de Natal/RN. Os sujeitos da pesquisa são 3 professoras e 1 
diretora pedagógica. Da análise dos dados, fundamentada em princípios da 
análise de conteúdo, emergiram duas temáticas orientadoras: Temáticas 
transversais à prática pedagógica de alfabetizar letrando e Temáticas 
específicas da prática pedagógica de alfabetizar letrando - cada uma delas com 
seus respectivos indicadores de análise –, além dos elementos constitutivos de 
um Programa de Formação Docente. Esta pesquisa permitiu conhecer e refletir 
sobre necessidades da formação de professoras alfabetizadoras de crianças, 
ao mesmo tempo em que propiciou a construção de um novo significado para a 
nossa própria formação. Ratificou, ainda, a compreensão de que a análise de 
necessidades de formação docente poderá ensejar a construção de programas 
de formação mais significativos e pertinentes porque sintonizados com 
necessidades reais das próprias professoras alfabetizadoras. 
 

Palavras-chave: Necessidades de formação; Alfabetização e Letramento; 
Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This work has its genesis in our concerns with school failure in children literacy 
of the public education system, which aroused our interest in the training of 
literacy teacher of children. From the relevant experiences lived as a 
Scholarship Initiator to PIBID / UFRN and later in the Scientific Initiation the 
research triad of the present work was constituted: children's literacy / school 
failure / literacy teacher formation. That way, the object of study of this 
dissertation was defined as formative needs of teachers to alphabetize / teach 
children in the first three years of Elementary School. Consequently, the 
objectives constitute itself to investigate the formation needs of teachers in the 
development of the pedagogical practice of alphabetization / literacy in the first 
three years of Elementary School; and to elaborate the main constituent 
elements of a Formation Program that had as its guiding axis Teacher 
Formation Needs of Child Literacy Teachers. The theoretical input has as main 
authors Rodrigues (2006) and Rodrigues and Esteves (1993), who constitute 
the main references of the Needs Analysis. In order to account for the 
complexity of the study, the work inscribe itself in the Qualitative Approach to 
Research, using as methodology the Case Study and as procedures for data 
construction the Questionnaire, Interview, Documentary Analysis and 
Observation. The empirical field was the Professor Antônio Campos e Silva 
Municipal School, located at Mãe Luiza, in the eastern district of Natal / RN. The 
research subjects are 3 teachers and 1 pedagogical director. Two oriented 
thematic emerged from the analysis of the data, based on the principles of 
content analysis: cross-sectoral thematic to the teaching practice of 
alphabetizing literacy and specific thematic of the pedagogical practice of 
alphabetizing literacy – each with its respective indicators of analysis – as well 
as elements constituent of a Teacher Formation Program. This research 
allowed to know and to reflect on the needs of the formation of literacy teachers 
of children, at the same time that it propitiated the construction of a new 
meaning for our own formation. It also ratified the understanding that the 
analysis of teacher formation needs may lead to the construction of more 
meaningful and relevant formation programs because they are attuned to the 
real needs of the literacy teachers themselves. 
 
Keywords: Formation needs; Alphabetization and literacy; Elementary School. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 GÊNESE DO OBJETO DE ESTUDO 

 

As preocupações que deram origem ao interesse em pesquisar sobre 

necessidades de formação do professor alfabetizador do Ensino Fundamental têm 

início com a nossa trajetória acadêmica, enquanto estudante do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), iniciado em 2009, que 

oportunizou o ingresso como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), no ano de 2010; e igualmente favorecida pela 

atividade de bolsista de Iniciação Científica, no período de 2012 a 2013. 

A oportunidade de participar do PIBID trouxe algumas inquietações, 

tendo em vista que a turma com a qual trabalhávamos se tratava de um 5º ano de 

aceleração, ou seja, a classe era para alunos fora da faixa etária destinada àquela 

série, que ainda não eram alfabetizados. Essa experiência foi de suma importância 

em nossa formação à medida que oportunizou diversas reflexões sobre o insucesso 

escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF), o qual, pelo menos 

superficialmente, parecia estar diretamente relacionado às questões da 

alfabetização. 

Paralelamente à experiência de bolsista de Iniciação à Docência, o 

curso de Pedagogia também contribuiu de forma significativa para o aumento 

dessas preocupações. A disciplina “Processo de Alfabetização”, em especial, foi 

decisiva para aguçar a curiosidade, iniciada no PIBID, de compreender o processo 

de construção da língua escrita pelo qual os alfabetizandos passam, mas, 

sobretudo, instigou uma nova curiosidade: de como ensejar uma prática pedagógica 

de alfabetizar na perspectiva do letramento. E foi no decurso dessa disciplina que 

surgiu o convite para ser bolsista da modalidade de Iniciação Científica. 

Conforme podemos perceber, inicialmente, nossa preocupação era 

com a alfabetização - seu conceito, suas especificidades, alfabetização na 

perspectiva do letramento - e com o fracasso escolar, infelizmente ainda tão 

presente nos dias de hoje. Mas, e a preocupação com necessidades formativas do 

professor alfabetizador, como surgiu? 

Em 2012, ao ingressar como bolsista de iniciação científica, tivemos 

oportunidade de participar dos estudos e discussões do grupo de pesquisa, 
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coordenado por nossa orientadora, Professora Maria Estela Campelo, do qual 

também participavam seus orientandos do Programa de Pós-Graduação em 

Educação/UFRN. Naquele grupo de estudos, tivemos a oportunidade de participar 

de alguns projetos de pesquisa que têm sido desenvolvidos sobre “Dificuldades 

Docentes/Análise de Necessidades na formação de professores alfabetizadores”, 

tanto sob a coordenação da Professora, como por seus orientandos da pós-

graduação, dentre os quais destacamos um projeto mais abrangente intitulado 

“Dificuldades Docentes/Análise de Necessidades na formação de professores 

alfabetizadores de Crianças, Jovens e Adultos do Sistema Municipal de 

Educação/Natal-RN” (2012-2013). Simultaneamente aos projetos de pesquisa, 

também participávamos das discussões, apresentações das dissertações e teses 

orientadas pela Professora sobre a temática “análise de práticas e de necessidades 

da formação docente”1.  

Nossos estudos têm demonstrado a importância da formação contínua 

de professores, especificamente de professores alfabetizadores que atuam tanto nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, como na alfabetização de jovens e adultos. Na 

análise dos dados das pesquisas do grupo, temos verificado que alguns professores 

têm apresentado dificuldades no desenvolvimento de sua prática pedagógica no que 

diz respeito à alfabetização-letramento dos seus alunos e que, embora busquem 

estratégias de superação dessas dificuldades, muitos deles têm apresentado falta de 

clareza em algumas práticas e conceitos, quando a referência é feita à prática 

pedagógica de alfabetizar letrando, aos conceitos e princípios relacionados à 

alfabetização, ao letramento e à psicogênese da língua escrita. 

O envolvimento com estas pesquisas nos indicaram, ainda, uma 

relação muito intensa entre uma boa formação docente e um ensino com qualidade 

social e, a partir de então, nosso interesse em pesquisar sobre necessidades 

formativas de professores alfabetizadores tem progredido. Assim sendo, nossa 

investigação se inscreve no âmbito das dificuldades docentes/necessidades 

formativas de professores alfabetizadores de crianças, e tem como pressuposto 

fundamental a compreensão de que a formação docente, mormente a continuada, 

deve ser orientada pelos interesses e necessidades formativas dos professores, em 

                                                           
1
 Confira: MENEZES, 2008; VIEIRA, 2010; CAMPOS, 2012; ALMEIDA, 2014; SOUZA, 2015; 



3 
 

sintonia com as suas atividades laborais, perspectivando sempre a superação das 

dificuldades docentes na promoção do sucesso escolar dos alunos.  

É imprescindível que se estabeleçam necessidades na formação 

docente, uma vez que elas revelam bastante sobre as preocupações e desejos que 

muitos profissionais possuem tanto de atender demandas sociais, como também de 

mediarem práticas pedagógicas bem sucedidas. Desse modo, investigar 

necessidades formativas, partindo de um contexto real de trabalho, se constitui em 

uma valiosa estratégia de formação para o professor, pois acreditamos que essa 

análise pode favorecer o desenvolvimento de uma atitude reflexiva, fazendo com 

que o professor busque sempre os “porquês” de sua prática e, quiçá, possa tornar-

se capaz de identificar suas próprias necessidades formativas. 

Com base no exposto, acreditamos ter justificado os motivos de ordem 

pessoal e acadêmica que nos levaram a optar pelo presente estudo. Entretanto, 

além desses, destacamos também outras razões importantes que nos instigam a 

querer aprofundar os estudos sobre esta temática:  

 

 o Decreto nº 6.755/2009 de 29 de Janeiro de 2009 que “Institui a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação 

inicial e continuada, e dá outras providências”. Dentre os itens, que fazem 

referência às necessidades formativas dos docentes, destacamos do 

referido Decreto: 1) o artigo 5º: “O plano estratégico [...] deverá 

contemplar: I - diagnóstico e identificação das necessidades de formação 

de profissionais do magistério [...]”; 2) o artigo 8º, § 2º: “As necessidades 

de formação continuada de profissionais do magistério serão atendidas 

por atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado ou doutorado”. (CAMPELO, 2016); 

 os dados do último Censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2010), mostram a taxa de analfabetismo em nosso 

país, de 9,6%, ou seja, 13.933.173 milhões de pessoas não sabem ler e 

escrever. Comparando a região Nordeste com a região Sul, temos uma 

diferença de 14%, visto que esta apresenta a menor taxa de analfabetos 

do país, 5,1%, totalizando 1.091.825 milhões de pessoas, enquanto o 
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Nordeste é a região que possui a maior taxa, 19,1%, com um total de 

7.430.465 milhões de pessoas analfabetas. 

 

Da mesma forma que a região Nordeste apresenta dados alarmantes, 

nosso estado, o Rio Grande do Norte, também integra esse quadro, tendo em vista 

que possuímos uma taxa de analfabetismo de 18,5%, equivalente a 441.723 mil 

pessoas que não têm o domínio da leitura e da escrita. 

Embora saibamos que o fracasso escolar não decorre apenas do 

analfabetismo, acreditamos que a superação deste é condição fundamental à 

solução daquele (CAMPELO, 2001). Ademais, convém ressaltar que, muitas vezes, 

o fracasso escolar é perpassado por necessidades de aprendizagem não só dos 

alunos, mas também dos seus professores. Uma importante alternativa para a 

superação do fracasso escolar encontra-se, assim, na formação contínua de 

professores alfabetizadores que, desenvolvida na escola, ou mesmo, em espaços 

distintos desta, poderá repercutir de forma bastante significativa na melhoria dos 

resultados do processo de alfabetizar/letrar crianças. Neste sentido, a formação 

contínua de professores será tanto mais significativa quanto mais próxima estiver 

das necessidades formativas dos docentes, o que tem sido constatado por diversos 

estudos - Rodrigues e Esteves (1993); Rodrigues (2006), por exemplo, e outros 

como os já citados nesta Introdução. 

Nesse sentido, o presente trabalho se torna particularmente importante 

uma vez que poderá contribuir para que os professores alfabetizadores possam 

estar em constante reflexão sobre sua prática. Nesta perspectiva, investigar lacunas 

que podem existir na formação de professores é relevante porque pode ajudar a 

contribuir com o sucesso escolar. No entanto, é necessário salientar que não 

atribuímos o sucesso/fracasso escolar apenas à formação dos professores, visto 

que são múltiplas as suas determinações, embora saibamos que esta é, 

indubitavelmente, uma de suas facetas. 
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1.2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

De acordo com a LDB 9394/96, em seu Art. 32, o Ensino Fundamental 

terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo. No entanto, em meio a diversos avanços, tais como a 

democratização do acesso à escola, ainda temos outros tantos desafios, como, por 

exemplo, a melhoria das condições de permanência e, principalmente, o 

cumprimento do que está posto no referido Art. 32, pois, como sabemos, um grande 

percentual de nossas crianças não tem conseguido se alfabetizar na idade esperada 

e a formação do professor pode ser um fator determinante para isso. 

Nos últimos anos, esta etapa da Educação Básica tem passado por 

mudanças radicais que culminaram com a sua antecipação na entrada para atender 

crianças de 6 anos de idade, além de sua ampliação para nove anos de duração. Se 

antes dessas mudanças, já se considerava complexa a formação de professores 

para atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, hoje, com a entrada da 

criança de 6 anos nesse nível da educação básica, parece ter tornado ainda mais 

complexo o ofício docente nessa etapa, dada a dificuldade de escolas de Ensino 

Fundamental em trabalharem com os seus alunos, de forma respeitosa, que 

considere a sua condição de ‘ser criança’. Considerando que “a alfabetização 

continua sendo a mais básica de todas as necessidades de aprendizagem” 

(FERREIRO, 2008, p.9), por esta e por outras razões,  

 

[...] a alfabetização tem se apresentado como um dos fatores 
determinantes do sucesso/fracasso escolar, uma vez que ‘estar ou 
não alfabetizado’ acarretará sempre uma grande diferença na 
quantidade e na qualidade das aquisições escolares e, até, 
extraescolares (SILVA, 2010, p.21). 

 

 

Nesse sentido, falar sobre fracasso escolar, implica também que 

abordemos o seu inverso: o sucesso escolar (CAMPELO, 2001). Isto porque a 

preocupação que nos motivou a estudar necessidades formativas de professores 

alfabetizadores do Ensino Fundamental tem subjacente uma intenção, a de 

contribuir para o sucesso escolar no sistema público de educação, visto que a 
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formação do professor é um fator que merece destaque para a alfabetização – ou 

não alfabetização – dos alunos. 

Dessa forma, algumas políticas públicas vêm surgindo no sentido de 

contribuir para a melhoria da qualidade na educação. Dentre tais iniciativas, citamos 

a mais recente - o PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

O PNAIC é um compromisso formal assumido pelos governos federal, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal, de assegurar que todas as crianças 

estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, portanto, ao final do 3º ano do 

Ensino Fundamental. O compromisso do PNAIC está de acordo com outros 

documentos oficiais, dentre os quais, citamos: o Decreto 6094/2007 (Compromisso 

Todos pela Educação) e o Plano Nacional da Educação (2011-2020). No Projeto de 

Lei nº 8.035, de 2010, o qual aprova o referido Plano Nacional de Educação, 

também encontramos, em sua meta 5, a vontade expressa de contribuir com o 

sucesso escolar na medida em que essa meta pretende “alfabetizar todas as 

crianças até, no máximo, os oito anos de idade” (GOMES et al., 2011).  

Podemos afirmar, nessa perspectiva, que qualquer mudança na 

qualidade do ensino passa necessariamente pelo professor, o que para Ferreiro 

(2008) se torna bastante difícil porque lamentavelmente, 

 

[...] os professores lêem pouco, escrevem menos e estão mal 
alfabetizados para abordar a diversidade da língua escrita [...]. 
Parece indispensável que os programas de capacitação incluam, 
como um dos objetivos, o de ‘realfabetizar’ os professores 
alfabetizadores (FERREIRO, 2008, p.48). 

 

 

Comprovando o supracitado, Vieira (2010), ao discorrer sobre 

necessidades formativas de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nos revela que as temáticas relativas à alfabetização/letramento e à psicogênese da 

língua escrita são apontadas pelos docentes (sujeitos da pesquisa) como 

imprescindíveis no trabalho docente daquele nível da educação básica. Nesse 

sentido, complementa a autora que a prática pedagógica dos professores tem sido 

prejudicada por equívocos e/ou insuficiências no entendimento de questões relativas 

à perspectiva de alfabetizar letrando, bem como à “[...] complexa trama conceitual do 

paradigma psicogenético e suas repercussões na prática pedagógica” (VIEIRA, 

2010, p.248). 
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Ancoradas, pois, em pesquisas da área, referencial teórico consistente, 

documentos oficiais pertinentes e nas nossas próprias vivências, pretendemos que 

nosso estudo possa se constituir num suporte para a formação docente - inicial e 

continuada -, responsáveis pela alfabetização de crianças dos três anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Diante do exposto, definimos nossa questão norteadora, objeto de 

estudo e objetivo que orientaram a presente pesquisa, que serão a seguir 

explicitados. 

 

 

1.3 TRÍADE INVESTIGATIVA: QUESTÃO ORIENTADORA, 

OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS 

. 

- Questão orientadora: Que necessidades formativas apresentam professoras 

no desenvolvimento da prática pedagógica de alfabetizar/letrar crianças dos 

três anos iniciais do Ensino Fundamental?  

- Objeto de estudo: Necessidades formativas de professoras para alfabetizar/ 

letrar crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.  

- Objetivos: 

 Investigar necessidades formativas de professoras no 

desenvolvimento da prática pedagógica de alfabetizar/letrar 

crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental; 

 Elaborar os principais elementos constitutivos de um Programa 

de Formação que deverá ter como eixo norteador Necessidades 

de Formação Docente de professoras Alfabetizadoras de 

crianças. 

 

1.4 CAMINHOS INVESTIGATIVOS 

 

Tão importante quanto o desenvolvimento da pesquisa são os 

primeiros contatos com a escola e toda a equipe de profissionais que nela 

trabalham. Para a execução do nosso estudo tivemos, inicialmente, uma reunião 

com a equipe gestora - composta por uma diretora administrativa e uma diretora 
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pedagógica -, na qual apresentamos: a proposta de trabalho que pretendíamos 

desenvolver; os critérios utilizados para a escolha do lócus; como a pesquisa seria 

realizada; assim como esclarecemos eventuais dúvidas. Como dados favoráveis, 

apontamos a receptividade com que fomos acolhidas na escola, e a assinatura, por 

parte da direção, do Termo de Autorização2. 

O momento seguinte foi de explicarmos a pesquisa para as professoras 

do 1º ao 3º ano - sujeitos do trabalho, juntamente com a gestora pedagógica -, e de 

esclarecermos alguns questionamentos que Bogdan e Biklen (1994) mencionam: 

 

 O que é que vai fazer exatamente? Sobre essa questão, informamos 

às professoras que objetivamos investigar necessidades de 

formação de professoras para alfabetizar/letrar nos 3 (três) primeiros 

anos do Ensino Fundamental, e que para alcançarmos esse objetivo 

adotaríamos o estudo de caso como metodologia e que como 

procedimentos de construção dos dados começaríamos por um 

período de observações da prática pedagógica das docentes e, em 

um segundo momento, marcaríamos as entrevistas 

semiestruturadas.  

 Irá causar perturbação? Explicamos às professoras que, em nossa 

pesquisa, pretendíamos interferir o mínimo possível na rotina delas e 

em suas aulas no período de observação. Na segunda etapa, que 

consistiu na realização de entrevistas, nos adequaríamos aos 

horários delas, fazendo o possível para que não causasse 

perturbação alguma em seus trabalhos. 

 O que é que vai fazer com os resultados? Sobre esse ponto, 

esclarecemos tanto verbalmente, como também no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido3, que utilizaríamos os dados do 

trabalho para apresentação em eventos científicos na área de 

educação, mantendo o sigilo sobre a identidade dos sujeitos, sendo 

permitido o uso de pseudônimos.  

 Por que nós? Para justificar o porquê do nosso interesse naquelas 

professoras, explicamos que elas atendiam, inicialmente, dois 

                                                           
2
 Apêndice 3. 

3
 Apêndice 4. 



9 
 

critérios de seleção do lócus do nosso estudo: ter ultrapassado a 

meta no último IDEB (2013); e ministrar os 3 (três) primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Restava apenas contarmos com a colaboração 

delas para atender o terceiro e último requisito: demonstrar plena 

aceitação da pesquisa. Além dos critérios de escolha do lócus, 

também foram definidas algumas normas para a escolha dos 

sujeitos, nas quais as professoras também se adequavam, 

inicialmente, às duas primeiras: atuar como professor titular em 

turmas dos 3 anos iniciais do Ensino Fundamental; ter experiência 

pedagógica com alfabetização, pelo menos, de 3 anos. Novamente, 

restava o terceiro e último critério, que consistia em estar disponível 

a colaborar com a pesquisa. 

 Quais são os benefícios do estudo? No tocante aos benefícios 

esperados por meio do nosso estudo, esclarecemos que 

pretendíamos que nossa pesquisa cooperasse para a investigação 

científica qualitativa e que trouxesse, como possíveis contribuições, 

a modificação de práticas pedagógicas em outras instituições, além 

da colaboração para elaborar propostas de cursos de formação de 

professores, com um programa voltado para atender as reais 

necessidades de formação dos docentes no que se refere à temática 

de alfabetizar letrando nas três primeiras séries do Ensino 

Fundamental. 

 

Ao término dos esclarecimentos para as professoras e de elas 

aceitarem participar da nossa pesquisa, foram assinados os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido e oficializada a participação das docentes em 

nosso trabalho. Definido o lócus de pesquisa, iniciamos o período de observação do 

espaço educativo, por entendermos que a “experiência direta é sem dúvida o melhor 

teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2012, p. 26). 

 Para registrarmos nossas impressões sobre as diversas situações 

vivenciadas, tivemos o auxílio do Diário de Campo. A princípio, escrevemos em 

nosso diário que não encontramos maiores obstáculos por parte da direção, dos 

professores, funcionários ou alunos, embora percebêssemos os diferentes olhares, 
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que passavam de curiosidade à indagação sobre quem éramos e o que faríamos no 

local. Com o contato frequente, as análises de outrora deixaram de existir, porque 

fomos, aos poucos, aceitos pelo grupo e nos inserindo no ambiente escolar da forma 

mais natural possível, seja por meio de opiniões sobre questões educacionais, 

conversas informais sobre fatos cotidianos ou até mesmo eventuais esclarecimentos 

sobre nosso trabalho. 

Concluída a fase das observações, iniciamos o período das entrevistas 

semiestruturadas. Para esse importante momento de construção dos dados de 

nossa pesquisa, agendamos com as professoras possíveis datas, com a flexibilidade 

de alterá-las, caso houvesse alguma impossibilidade dos sujeitos. Desse modo, 

nossas entrevistas ocorreram de diversas formas: algumas foram realizadas em um 

dia, na íntegra; outras sucederam em mais de um encontro; houve, ainda, aquelas 

que precisaram ser remarcadas, por imprevistos ocorridos aos sujeitos participantes 

do nosso estudo.  

Ademais, procuramos atender uma série de exigências e cuidados 

sobre os quais Lüdke e André (2012) se reportam, a começar pelo respeito aos 

partícipes. Esse respeito vai desde marcar um local e horário para as entrevistas e 

cumpri-lo; até a garantia do sigilo e anonimato em relação ao informante; e se 

estende, ainda, ao respeito pelas opiniões e impressões dos sujeitos. Sobre o último 

ponto, é importante enfatizar que ao respeitar e oportunizar que os entrevistados 

expressem seus conhecimentos, pensamentos e impressões, estamos propiciando 

também a realização de uma boa entrevista, uma vez que “as boas entrevistas 

caracterizam-se pelo facto de os sujeitos estarem à vontade e falarem livremente 

sobre os seus pontos de vista” (BOGDAN; BIKLEN, 1996, p. 136). 

Com o intuito de caracterizar os sujeitos participantes da pesquisa, 

utilizamos também em nosso trabalho o questionário, e procedemos da seguinte 

forma: antes de iniciarmos as entrevistas, as professoras nos devolviam o 

questionário, que havia sido entregue no período de observação e no qual 

constavam diversas perguntas relacionadas à identificação, formação profissional e 

docência, assim como questionamentos que nos permitissem conhecer um pouco 

mais as dificuldades vivenciadas pelos sujeitos. 

Fizemos uso, ainda, da análise documental que, de acordo com Lüdke 

e André (2012), pode “se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados 

qualitativos, seja completando as informações obtidas por outras técnicas, seja 
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desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p. 

38). Desse modo, buscamos informações em documentos que os referidos autores 

caracterizam como técnicos, a exemplo do Projeto Político Pedagógico da escola e 

de atividades dos alunos que nos auxiliassem a compreender um pouco mais acerca 

da concepção de alfabetização trabalhada pelas professoras; e de documentos 

oficiais, como Leis, Pareceres e Resoluções. 

De posse dos materiais construídos durante o processo de atividade de 

campo, especialmente das entrevistas, iniciamos o período de tratamento das 

informações, onde fizemos as análises das falas dos sujeitos e, com base nos 

princípios da Análise de Conteúdo4 (BARDIN, 2010), emergiram categorias e 

subcategorias as quais analisamos posteriormente e que se constituíram no cerne 

de nosso trabalho. 

Com esses esclarecimentos iniciais, apresentamos, na seção seguinte, 

a estrutura de nosso trabalho de dissertação. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Quanto à estruturação do trabalho, o organizamos da seguinte forma: 

Na INTRODUÇÃO, apresentamos as motivações da pesquisa, assim 

como fazemos uma breve contextualização do nosso tema e justificamos o nosso 

objeto de estudo - necessidades formativas de professores para alfabetizar/ letrar 

crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Elucidamos, ainda, a 

nossa tríade investigativa: objeto de estudo, objetivo e questão de pesquisa. Por fim, 

discorremos sucintamente sobre o nosso percurso investigativo. 

No segundo capítulo, intitulado COMPREENDENDO O OBJETO: 

ALFABETIZAÇÃO E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE apresentamos 

o referencial teórico que norteou nosso trabalho – Análise de Necessidades de 

Formação Docente. 

PERCURSO INVESTIGATIVO é a terceira parte do nosso estudo. 

Neste capítulo apresentamos os caminhos trilhados no decorrer do trabalho e 

situamos o leitor: sobre a abordagem de pesquisa; passando pelos instrumentos de 

                                                           
4
 Discorreremos melhor sobre esses princípios em nosso capítulo metodológico. 
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construção dos dados; e finalizando com os critérios de escolha e caracterização do 

lócus e dos sujeitos da pesquisa. 

No capítulo quatro, denominado CONHECENDO O CAMPO DE 

INVESTIGAÇÃO E OS SUJEITOS DA PESQUISA fazemos uma breve 

caracterização do nosso lócus de pesquisa – a Escola Professor Antonio Campos e 

Silva -, na qual contemplamos aspectos como a origem da instituição, proposta 

pedagógica, estrutura física etc., além de conhecermos os sujeitos participantes do 

nosso estudo. 

A análise dos dados se encontra na quinta parte, 

ALFABETIZAR/LETRAR CRIANÇAS DOS 3 ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE, quando 

apresentamos as análises das categorias e subcategorias construídas por meio das 

falas dos sujeitos. 

No capítulo das CONSIDERAÇÕES FINAIS, refletimos sobre a 

pesquisa desenvolvida, cientes da nossa incompletude e de que ainda há muito que 

se discutir sobre nosso objeto de estudo em trabalhos posteriores. 

A seguir, temos as REFERÊNCIAS e, por fim, os APÊNDICES, com o 

modelo dos instrumentos por nós utilizados para a construção de dados: o 

Questionário, Entrevista Semiestruturada, Termo de Autorização e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Após breve apresentação do nosso trabalho, convidamos todos à 

leitura desta Dissertação que, certamente, constituiu-se, até o presente momento, na  

atividade mais significativa de nossa formação. 
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2 ANÁLISE DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS E PROCEDIMENTOS POSSÍVEIS 

 

2.1 COMPREENDENDO O OBJETO 

 

No presente capítulo, apresentaremos nosso referencial teórico, que 

contém orientações conceituais sobre a análise de necessidades na formação de 

professores. Além do conceito de necessidade, discorreremos sobre a Análise de 

Necessidades de Formação Docente. Para finalizar, explicaremos sobre 

procedimentos possíveis para análise de necessidades de formação. 

 

2.1.1 O conceito de necessidade 

 

O termo “necessidade”, segundo Leite (1997), tem, em sua origem, 

relação com a natureza biológica do homem e é essencial para satisfazer 

necessidades básicas à sobrevivência. No entanto, além desse caráter biológico, o 

conceito de necessidade se estende também para diversas áreas do conhecimento, 

dentre as quais destacamos a Psicologia, Ciências Sociais e Educação. 

Em Psicologia, o termo se refere a necessidades de desenvolvimento, 

ação, aprendizagem e é particularmente estudado pelo autor de Psicologia Genética 

Jean Piaget, que nos explica que só executamos alguma “ação exterior ou mesmo 

inteiramente interior quando impulsionada por um motivo e este se traduz sempre 

sob a forma de uma necessidade” (PIAGET, 2010, p. 16).  

Como podemos perceber, para Piaget (2010), todo o comportamento 

humano é movido por necessidades. O referido autor, para melhor elucidar esse 

conceito, cita o neurologista e psicólogo Édouard Claparède, o qual afirma que uma 

necessidade é sempre a manifestação de um desequilíbrio e que ela existe quando 

qualquer coisa, fora de nós ou em nós se modificou, tratando-se, então, de um 

reajustamento da conduta em função desta mudança.  

Já nas Ciências Sociais, encontramos as pesquisas de Bradshaw 

(1972), que classificou as necessidades em cinco grupos: necessidades normativas, 

sentidas, expressas, comparativas e prospectivas. As normativas são definidas para 
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um indivíduo ou grupo específico em relação a um certo padrão; já as sentidas são 

aquelas percebidas como carências ou desejos; por sua vez, as necessidades 

expressas são aquelas que correspondem à procura de determinado produto por um 

público específico; as comparativas são relacionadas a benefícios que determinado 

indivíduo ou grupo não tem se comparado a outro; e, por fim, as necessidades 

prospectivas são aquelas que com grande probabilidade serão manifestadas no 

futuro. 

Mas, em Educação, nossa área de especial interesse, qual o 

significado da palavra necessidade? De acordo com Leite (1997) há diferentes 

conceitos sobre necessidade em Educação. Listaremos abaixo algumas definições 

pesquisadas pela autora: 

 Para Kaufman (1973) necessidade é uma discrepância que corresponde à 

distância mensurável entre dois polos: a situação atual e a situação em 

que se deveria estar; 

 Scriven e Roth (1978) dizem que uma necessidade é um estado no qual 

um nível mínimo de satisfação não foi atingido ou não pode ser mantido. 

Os autores pontuam, ainda, a diferença entre necessidade (que 

pressupõe um estado inicial não satisfatório e um benefício a obter) e 

desejo (termo relacionado a uma preferência, não tendo em sua origem 

necessariamente um estado insatisfatório); 

 Mckllip (1987) considera que a necessidade é essencialmente um juízo de 

valor que determinada população faz sobre a solução que julga mais 

adequada para uma situação problemática; 

 Para Zabalza (1994) a necessidade é constituída pela diferença ou 

discrepância entre o estado atual das coisas e um marco de referência 

tridimensional que tem em conta: a forma como as coisas deveriam ser/ 

poderiam ser/ gostaríamos que fossem. 

Rodrigues e Esteves (1993), ao discorrerem sobre o tema, esclarecem-

nos que alguns autores falam em necessidades fundamentais e em necessidades 

específicas dos indivíduos, sendo as fundamentais aquelas “de cuja satisfação 

fazem depender a sobrevivência, o bem-estar e o desenvolvimento do ser humano, 

tanto no plano biológico como no psicológico e social” (RODRIGUES; ESTEVES, 
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1993, p.13); e as necessidades específicas dos indivíduos as que emergem em 

“contextos histórico-sociais concretos, sendo determinadas exteriormente ao sujeito, 

e podem ser comuns a vários sujeitos ou definir-se como necessidades estritamente 

individuais” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 14). 

No âmbito das necessidades fundamentais, Maslow (1943) nos 

apresenta cinco categorias: 1- Necessidades fisiológicas; 2- Necessidades de 

segurança; 3- Necessidades de pertença; 4- Necessidades de estima; 5- 

Necessidades de realização pessoal, sendo a primeira e segunda relacionadas à 

categoria de sobrevivência e as demais associadas à vida social. 

Já no plano das necessidades específicas dos indivíduos, D’Hainaut 

(1985 apud RODRIGUES E ESTEVES, 1993, p.13) define necessidade como “a 

existência de uma condição não satisfeita e necessária para lhe permitir viver ou 

funcionar em condições normais e realizar-se ou alcançar os seus objetivos”. O 

autor apresenta a seguinte proposta de categorização das necessidades: 

 

 Necessidades das pessoas versus necessidades dos sistemas: nessa 

categoria, temos as necessidades individuais e as sistemáticas, sendo a 

primeira relacionada ao ser humano, indivíduo, e a segunda corresponde 

a condições não satisfeitas, mas necessárias à existência e ao 

funcionamento de um sistema. D’Hainaut (1979) considera que as 

necessidades dos indivíduos nem sempre coincidem com as 

necessidades dos grupos e sistemas, o que gera diversos conflitos entre 

as partes. 

 Necessidades particulares versus necessidades coletivas: nesse grupo 

temos as necessidades particulares, relacionadas a um indivíduo, grupo 

ou sistema e as necessidades coletivas, que contemplam um número 

elevado de indivíduos, grupos ou sistemas. Desse modo, pressupõe-se 

que as necessidades podem variar de pessoa para pessoa, grupo para 

grupo e de sistema para sistema. 

 Necessidades conscientes versus necessidades inconscientes: as 

necessidades conscientes são aquelas expressas pelo sujeito, enquanto 

as inconscientes sequer são percebidas ou, quando o indivíduo as 

percebe, é de modo obscuro, impreciso. De acordo com o autor, de certo 
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modo, quanto maior a necessidade, maior é o desconhecimento do sujeito 

sobre ela. 

 Necessidades atuais versus necessidades potenciais: as necessidades 

podem ser atuais, do tempo presente, ou potenciais, prospectivas. No 

âmbito da educação, geralmente são potenciais, tendo em vista que a 

ação educativa não tem efeitos imediatos, mas a longo prazo.  

 Necessidades segundo o setor em que se manifestam: são aquelas que 

emergem dos diferentes quadros de vida: familiar, social, político, cultural, 

profissional, de lazer. 

 

Outrossim, em uma discussão sobre o conceito de necessidade, não 

poderíamos deixar de mencionar a definição de Rodrigues e Esteves (1993), que 

se constituem em grandes referências no âmbito da presente discussão. Para as 

autoras necessidade se configura em  

 

Uma palavra polissêmica, marcada pela ambiguidade. Na linguagem 
corrente, usamo-la para designar fenómenos diferentes, como um 
desejo, uma vontade, uma aspiração, um precisar de alguma coisa ou 
uma exigência. Por um lado, remete-nos para a ideia do que tem de 
ser, daquilo que é imprescindível ou inevitável. Por outro lado, a 
palavra surge com um registro mais subjectivo [sic] em que o sujeito 
não aparece tão determinado pela necessidade. Neste caso, a 
necessidade não tem existência senão no sujeito que a sente. 
(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 12). 

 

 

Rodrigues (2006) nos informa, ainda, que utilizamos a palavra 

necessidade para denominar o que faz falta, ou o que é percebido pelos sujeitos 

como fazendo falta, retirando dessa palavra qualquer sentido determinista, 

sublinhando a sua percepção individual e contextualizada, e incluindo desejos e 

expectativas. 

É necessário esclarecer, com base em Rodrigues (2006), que podemos 

distinguir dois tipos de abordagens de necessidades de formação: 

- Abordagem positivista, que possui caráter determinista, na qual a 

necessidade é compreendida como um objeto ou entidade com existência 

autônoma, não depende do sujeito que a expressa e pode ser reconhecida, portanto, 

mediante técnicas de recolha e análise controladas pelo investigador. Nesse caso, a 
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análise de necessidades consiste em uma operação de determinação de 

necessidades. É a essa abordagem que a autora se refere acima, ao dizer que 

devemos retirar qualquer sentido determinista da palavra necessidade, ou seja, 

Rodrigues (2006) discorda dessa abordagem; 

- Abordagem construtivista, de cunho interpretativo, em que a 

necessidade é concebida como um fenômeno subjetivo e eminentemente social, 

elaborado por um sujeito particular, o qual é marcado pelo tempo e lugar em que 

vive (RODRIGUES, 2006) e não é diretamente observável. Para conhecer essas 

necessidades, é preciso fazê-las emergir; e isso se faz essencialmente por meio da 

palavra. Nessa abordagem, a análise de necessidades é definida, então, como uma 

operação de construção de necessidades. É aos pressupostos dessa abordagem 

que Rodrigues (2006) vincula seu entendimento sobre necessidades. 

Diante do exposto, podemos perceber que a definição de necessidades 

na área de Educação é muito abrangente e de difícil conceituação, visto que existem 

diversos entendimentos e abordagens para essa mesma expressão. No entanto, em 

consonância com as formulações expostas, é possível concluir que não podemos 

falar em necessidades absolutas, tendo em vista que elas são relacionadas aos 

indivíduos, grupos ou organizações e aos contextos no qual eles estão inseridos. 

Ademais, nem sempre as pessoas têm conhecimento/clareza sobre as 

necessidades que sentem, as quais podem emergir de uma carência, interesse, 

desejo ou mesmo de algo que sentimos falta, relacionando-se a fatores como 

normas, valores ou crenças.  

Por fim, em nosso estudo, adotamos como concepção de “necessidade 

formativa” a perspectiva sugerida pela abordagem construtivista, de onde se podem 

antever os desdobramentos concernentes ao nosso entendimento da concepção de 

“análise de necessidades”. 
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2.1.2 Análise de necessidades de formação docente 

 

Uma vez esclarecido o conceito de necessidade sob as diversas 

áreas/perspectivas existentes, passaremos agora a discutir sobre necessidades 

relacionadas ao âmbito profissional, especificamente na esfera da formação de 

professores, sendo denominadas, portanto, de Necessidades de Formação Docente. 

De acordo com Rodrigues e Esteves (1993), a análise de necessidades 

educativas, enquanto tema teórico e de pesquisa, surgiu no final de 1960 e desde 

então é considerada como um importante instrumento para o planejamento e 

tomada de decisão em educação.  

Para esclarecer a afirmação acima, Silva (2000) nos diz que para 

Suarez (1985) a análise de necessidades se configura como um processo de 

recolha e análise de informação que permite identificar áreas deficitárias que devem 

ser melhoradas e planejar ações que visam melhorar essas áreas relativamente aos 

indivíduos, grupos, instituições, comunidades ou sociedades. Essas necessidades, 

no âmbito da educação, são utilizadas em dois níveis: 

- do macrossistema, como uma abordagem técnica, que pretende 

planejar e avaliar os sistemas educativos; 

- do microssistema, como uma abordagem pedagógica, com o intuito 

de identificar e avaliar necessidades de alunos e professores, objetivando a 

elaboração de ações que vão ao encontro das necessidades identificadas. 

A abordagem técnica da análise de necessidades, segundo Rodrigues 

e Esteves (1993), surgiu por meio de uma série de fatores, dentre os quais 

destacamos a preocupação em racionalizar os sistemas educativos; o desejo de 

planejamentos mais estruturados e eficazes do processo educativo; a fuga à 

ambiguidade; a vontade de responder de modo satisfatório às exigências sociais; e a 

intenção de encontrar procedimentos adequados à avaliação.  

Já a abordagem pedagógica surgiu com a urgência por propostas 

centradas no formando, com vistas a abrir possibilidades para a autoformação por 

meio da conscientização do próprio professor de suas lacunas, problemas, 

interesses e motivações. A abordagem pedagógica pode, ainda, centrar no 

formador, buscando a eficácia da formação mediante o equilíbrio entre a formação 

esperada pelos formandos e a formação oferecida pelo formador. 
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Sendo assim, a análise de necessidades poderá ser realizada para 

iniciar reformas ou ajustes em um sistema educacional ou em dado currículo 

existente. Nessa perspectiva, ela permitirá diagnosticar problemas em um sistema 

educativo, lacunas de formação docente ou de determinado programa de formação 

e, também, permitir com esse diagnóstico inicial o planejamento de ações efetivas 

com objetivo de superar esse hiato identificado.  

Poderá, ainda, equalizar a relação entre formador e formando em 

cursos de formação, porque ao formando analisar suas próprias necessidades, ele 

estará sendo corresponsável por essa formação, e não um mero objeto dela. Uma 

possível consequência dessa equalização na relação destacada entre formador e 

formando será a não resistência dos professores em participar de cursos de 

formação organizados com base nas necessidades apontadas por eles mesmos, 

uma vez que as ações serão sintonizadas com um contexto real de trabalho, 

partindo de necessidades construídas/vivenciadas. 

Diante do exposto, percebemos que o diagnóstico de necessidades 

pode ser de grande auxílio à tomada de decisões complexas e difíceis e que não 

deve, portanto, ser visto de forma mecânica, pois não se trata de um mero exercício 

inferencial de transposição para o planejamento da formação das necessidades 

identificadas (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

É importante percebermos também que as necessidades identificadas 

poderão se transformar no decorrer do tempo, dando espaço para o surgimento de 

outras ou mesmo sendo ressignificadas. Essas transformações/ressignificações 

ocorrem por que somos profundamente afetados pelo meio em que vivemos, pelo 

desenvolvimento da sociedade e por nossas mudanças, que proporcionam novos 

aprendizados, anseios, desejos, expectativas, e, por que não, necessidades?  

Rodrigues e Esteves (1993) corroboram com nosso pensamento 

quando afirmam que “as necessidades que cada um expressa não existem; são 

criadas num dado contexto num duplo sentido: porque o indivíduo as cria quando as 

expressa e porque expressa as necessidades para as quais o meio de alguma forma 

contribuiu” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 22). Nesse sentido, é imprescindível 

que os professores reflitam constantemente sobre seu trabalho docente, buscando 

sempre compreender suas necessidades de formação. 

Contudo, devemos considerar que por mais interessante que seja o 

exercício de identificar necessidades de formação mediante reflexão constante da 
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prática docente, nem sempre elas são objetivas, evidentes. Pelo contrário, muitas 

vezes essas necessidades são até inconscientes - mas nem por isso menos 

relevantes. Rodrigues (2006) esclarece 

 

 
na formação profissional, o que muitas vezes é relevante é aquilo de 
que o formando não tem consciência (e que pode até corresponder a 
saberes e valores que já detém) ou de que nem conhece a existência 
e que se manifesta em situações problemáticas do dia-a-dia.” 
(RODRIGUES, 2006, p. 60). 

 

 

Nessa perspectiva, nosso estudo se faz particularmente importante, 

tendo em vista que podemos, por meio da escuta respeitosa e atenciosa das falas 

dos nossos sujeitos, identificar necessidades que não são diretamente observáveis 

pelas professoras e que podem ser percebidas por nós, pesquisadores, apenas pelo 

fato de haver certo distanciamento em nosso olhar. Souza (2015) exemplifica a 

situação mencionada:  

 
uma professora possui dificuldade em alfabetizar seus alunos, mas 
não consegue perceber o que está faltando para atingir esse objetivo 
em sala de aula. O que fazer? As necessidades podem surgir de uma 
autorreflexão ou da reflexão do outro. (SOUZA, 2015, p. 50). 
 

 

Esclarecemos, no entanto, que para obter sucesso nesse exercício 

coletivo de análise de necessidades, é necessário que os sujeitos envolvidos 

estejam desprendidos de sentimentos como vaidade, orgulho, arrogância ou falta de 

humildade e abertos a perceber a visão do outro como algo que possa contribuir 

com a melhoria da prática pedagógica, e não como críticas sem fundamento, com o 

intuito de diminuir o profissional.  

Ademais, é importante ressaltar que a análise de necessidades de 

formação não se constitui um fim em si mesma, nem termina no estágio acima 

referido - de identificação, mas se prolonga à tomada de decisão sobre os percursos 

formativos e pode ser definida como uma prática geradora de objetivos de formação, 

ou seja, como fundamento de um projeto de formação. Nesse sentido, destacamos 

então nosso segundo objetivo, que não foi definido inicialmente em nosso trabalho, 

mas se tornou para nós uma necessidade no decorrer do estudo. Esse segundo 
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objetivo vai ao encontro do que ora expomos e se constitui em: elaborar os 

principais elementos constitutivos de um Programa de Formação que deverá 

ter como eixo norteador Necessidades de Formação Docente de professores 

Alfabetizadores de crianças. 

Sobre o segundo objetivo, acreditamos ser pertinente porque poderá 

oferecer maiores contribuições para a formação dos sujeitos da pesquisa, tendo em 

vista que os elementos constitutivos do Programa de Formação que apresentaremos 

nesta dissertação terão sintonia com necessidades identificadas pelos professores 

ou percebidas por nós, pesquisadores. 

 

 

2.1.3 Procedimentos possíveis para análise de necessidades de formação 

 

Existem, na Análise de Necessidades, alguns procedimentos 

metodológicos que podem auxiliar na identificação das necessidades. Não se trata 

de um método, como nos informa Barbier (1985 apud RODRIGUES E ESTEVES, 

1993, p.33), mas de “múltiplas actividades e tarefas para as quais o investigador 

dispõe de uma pluralidade de técnicas e instrumentos”. 

Para o pesquisador escolher as atividades mais interessantes para 

utilizar, deverá buscar aquelas que são mais coerentes com seus objetivos e objeto 

de estudo, podendo fazer uso de apenas uma ou mesmo de várias delas para 

atender a complexidade do trabalho em questão. 

Segundo Rodrigues e Esteves (1993), fundamentadas em um estudo 

de Steadham (1980), dentre as possibilidades de técnicas de análise de 

necessidades de formação, temos: 

 Observação: pode ser mais ou menos estruturada e permite a descrição 

de condições reais de execução de uma atividade, permitindo a 

percepção de falhas, acertos, comportamentos indevidos, atitudes 

coerentes etc.; 

 Entrevista: realizada individualmente ou em grupo, a entrevista possibilita 

que os sujeitos revelem seus sentimentos, busquem as causas e a 

descoberta de possíveis soluções, sendo, portanto, um instrumento 

potencialmente eficaz para a identificação de necessidades de formação; 



23 
 

 Questionário: nas suas diferentes formas de elaboração e aplicação, o 

questionário permite abranger em menor tempo um maior número de 

pessoas. Entre as desvantagens, destaca-se o fato de que, por não 

possibilitar o diálogo, esse instrumento impede o aprofundamento das 

ideias dos sujeitos; 

 Materiais impressos: podem incluir revistas de especialidades, textos 

legislativos, regulamentos etc.; 

 Registros e relatos: diferentes tipos de memorandos. Entre eles, 

destacamos os diários, que podem ser considerados como um “espaço 

narrativo dos pensamentos” (Zabalza, 1988). Sendo assim, podem se 

constituir em instrumentos de recolha de dificuldades, problemas, 

expectativas e motivações dos sujeitos. 

 

Leite (1997) nos apresenta, com base em Mckillip (1987), os inquéritos, 

que são um modo popular de recolher informação sobre necessidades na área de 

Educação. Nesses inquéritos, o autor inclui alguns instrumentos anteriormente 

mencionados por Steadham (1980), como os questionários e as entrevistas, as 

quais permitem uma troca interpessoal em profundidade.  

Além das técnicas citadas, temos também, segundo Galindo (2011) 

 
os relatos significativos, referentes a episódios curtos ocorridos em 
sala de aula durante o trabalho, registrados pelo próprio professor, e 
os diários que são considerados, assim como as narrativas, também 
estratégias formativas e têm sido utilizados, assim como a análise 
documental (de normativos, relatórios e dados estatísticos), 
geralmente em associação ou complementar à outra técnica, 
oferecendo elementos de análise definidos a priori ou não. (GALINDO, 
2011, p. 68). 

 

 

Em meio a tantos instrumentos, é necessário considerarmos que cada 

um apresenta suas vantagens e limitações e que a seleção deles na análise de 

necessidades não é uma mera escolha técnica. É preciso pensar sobre os objetivos 

e meios disponíveis para realizar essa investigação, sobre a natureza do estudo, o 

conceito de necessidade subjacente, para só então delinear os aspectos 

metodológicos. É preciso entender, ainda, que mesmo existindo essa gama de 
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métodos, técnicas e instrumentos, não há modelos certos ou errados, e sim os que 

mais se adéquam à investigação pretendida.  

Dessa forma, devemos conceber a análise de necessidades como uma 

prática globalmente planejada, “de modo que as decisões não sejam tomadas de 

forma linear e sequencial, mas de forma sistémica, em que se torna pertinente 

considerar simultaneamente todos os vectores”. (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, 

p.33).                                                                                                  

Com base no exposto, em nosso trabalho selecionamos como 

procedimentos para identificar necessidades de formação dos sujeitos da pesquisa o 

questionário, a entrevista individual semiestruturada, a observação e análise 

documental, por entendermos que eles possibilitam a compreensão do nosso objeto 

de estudo, bem como de sua complexidade.  

Uma vez apresentado o referencial teórico que norteou nosso trabalho, 

aprofundaremos, no capítulo a seguir, a discussão sobre os instrumentos outrora 

mencionados, assim como elucidaremos sobre os demais aspectos metodológicos 

da presente dissertação. 
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3   PERCURSO INVESTIGATIVO 

3.1 O CAMINHO 

 

Neste capítulo, trataremos dos aspectos teórico-metodológicos de 

nossa investigação: discorreremos sobre a abordagem que orientou o estudo; a 

metodologia adotada; os procedimentos de construção dos dados – questionário, 

observação, entrevista semiestruturada e análise documental –; elucidaremos, 

ainda, sobre as técnicas utilizadas para a análise dos dados; assim como trataremos 

de questões éticas referentes à pesquisa. Por fim, explicaremos os critérios de 

escolha do lócus e dos sujeitos participantes do nosso trabalho, seguido de breve 

caracterização. 

 

 

3.2 ABORDAGEM QUALITATIVA DE PESQUISA 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), no decorrer dos anos a 

investigação em educação tem se modificado,  

 
um campo que era dominado pelas questões da mensuração, 
definições operacionais, variáveis, teste de hipóteses e estatística, 
alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 
enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo 
das percepções pessoais. Designamos esta abordagem por 
“Investigação Qualitativa” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 11) (Grifos 
Nossos). 
 
 

 
A terminologia “investigação qualitativa” começou a ser utilizada nas 

ciências sociais no final dos 1960. Ela consiste em um termo genérico que agrupa 

diversas estratégias de investigação que partilham determinadas características. Os 

dados construídos são nomeados dados qualitativos, os quais, para Bogdan e Biklen 

(1994), significa dizer riqueza em descrições relativas às pessoas, locais e 

conversas. Ainda para os autores, as questões que essa abordagem investiga são 

formuladas com o objetivo de apurar os fenômenos em toda sua complexidade e em 

contexto natural. Como podemos perceber, essa abordagem não tem o objetivo de 

responder determinados questionamentos ou testar hipóteses, mas privilegia a 

compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos. 
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Além das particularidades mencionadas, podemos destacar, com base 

em Flick (2009), mais algumas características da abordagem Qualitativa de 

Pesquisa: 

 

 Os pesquisadores qualitativos estão interessados em ter acesso a 

experiências, interações e documentos em seu contexto natural; 

 A pesquisa qualitativa se recusa a estabelecer um conceito bem definido 

daquilo que se estuda e de formular hipóteses para posterior teste de 

verificação. Pelo contrário, os conceitos são desenvolvidos no decorrer do 

processo de pesquisa; 

 A pesquisa qualitativa parte da ideia de que os métodos e teoria devem 

ser adequados àquilo que se estuda; 

 Os pesquisadores se constituem como parte importante do processo de 

pesquisa5; 

 Uma parte importante da pesquisa qualitativa consiste em texto e escrita, 

que vão desde notas de campo e transcrições; passando pelas 

descrições e interpretações; à interpretação dos dados construídos. 

Ademais, os métodos qualitativos são relevantes porque, nesse tipo de 

pesquisa, o pesquisador é necessariamente envolvido na vida dos sujeitos, visto que 

os procedimentos de investigação se baseiam em ações como ouvir, conversar, 

permitir a expressão livre dos interlocutores. Tais procedimentos possibilitam certo 

clima de informalidade e o simples fato dos sujeitos poderem falar livremente a 

respeito de um tema colabora para diminuir o distanciamento entre o investigador e 

investigados. (BODGAN; BIKLEN, 1994). 

Desse modo, justificamos a escolha pela Abordagem Qualitativa de 

Pesquisa em nosso estudo – que pretende investigar necessidades formativas do 

professor alfabetizador para o desenvolvimento da prática pedagógica de 

alfabetizar/letrar nos três primeiros anos do Ensino Fundamental – porque ela 

possibilita a compreensão de aspectos complexos da realidade, considerando as 

particularidades de um contexto sócio-educacional específico. Sendo assim, a 

                                                           
5
 Concordamos com Flick (2009) quando ele diz que os pesquisadores são parte importante do 

processo de pesquisa, mas acrescentamos que os pesquisados também são elementos de extrema 
relevância na pesquisa. 
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referida abordagem proporciona que a investigação seja vista como um processo 

dinâmico. 

Utilizando a Abordagem Qualitativa e orientadas pela nossa tríade 

investigativa (objeto de estudo, objetivo e questão de pesquisa), selecionamos como 

metodologia o estudo de caso, que será discutido a seguir. 

 

 

3.3 O ESTUDO DE CASO 

A metodologia adotada em nosso trabalho se configura como estudo 

de caso, que representa uma maneira de investigar cumprindo-se um conjunto de 

procedimentos pré-especificados (YIN, 2005). É uma pesquisa que Severino (2007) 

define como “o estudo de um caso particular, considerado representativo de um 

conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo” (SEVERINO, 

2007, p. 121). Além dos aspectos mencionados, escolhemos o estudo de caso 

porque ele permite que utilizemos generalizações e inferências, tendo em vista que 

estamos nos referindo a uma parte de um todo. 

Outras características do estudo de caso são o fato dele ser singular e 

ter um valor em si mesmo. Ademais, 

 

é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos [...]. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo 
tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. [...]. O 
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, 
mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas 
semelhanças com outros casos ou situações. (LÜDKE; ANDRÉ, 2012, 
p. 17). 

 
 

Fundamentadas em Yin (2005), definimos nosso estudo como sendo 

do tipo representativo ou típico, o qual objetiva capturar as circunstâncias e 

condições de uma situação lugar-comum do dia a dia.  

No que se refere ao desenvolvimento do estudo, de acordo com Lüdke 

e André (2012), é caracterizado por três fases: 1ª) aberta ou exploratória; 2ª) 

delimitação do estudo (coleta sistemática de informações); 3ª) análise sistemática. 

Sendo assim, na primeira fase, participamos da dinâmica do ambiente 

escolar: fizemos o contato inicial com a direção e com as professoras; realizamos 

observações; assim como exploramos os demais espaços da escola. A referida fase, 
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segundo Lüdke e André (2012, p.22) é “o momento de especificar as questões ou 

pontos críticos, de estabelecer os contatos iniciais para a entrada em campo, de 

localizar os informantes e as fontes de dados necessárias para o estudo”.  

Na segunda fase, que se caracteriza pela “coleta sistemática de 

informações, utilizando instrumentos mais ou menos estruturados” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2012, p. 22), executamos as entrevistas individuais com os sujeitos participantes do 

nosso estudo, recordando, com base em Severino (2007), que os dados devem ser 

coletados com o necessário rigor e seguindo todos os procedimentos selecionados 

na pesquisa de campo. 

Na terceira e última fase, que se constitui na análise sistemática, 

organizamos os dados e iniciamos a interpretação e análise desse material. 

Dessa forma, chegamos à conclusão, por meio da experiência de 

vivenciar as fases de desenvolvimento do trabalho, que o “estudo de caso permite 

uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real” (YIN, 2005, p. 20). 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Para construção dos dados da pesquisa, adotamos como 

procedimentos o Questionário, a Observação, a Entrevista Semiestruturada e a 

Análise Documental, os quais serão explicitados a seguir. 

 

 

3.4.1 Questionário 

 

Utilizamos o questionário em nosso trabalho por acreditarmos que ele 

propicia um melhor conhecimento acerca dos sujeitos envolvidos na pesquisa, e 

contribui, portanto, com a posterior análise feita por nós, pesquisadores.  

De acordo com Richardson (1999), o questionário cumpre pelo menos 

duas funções: descrever características e medir variáveis de um grupo social. Em 

nosso questionário, cujo objetivo era descrever características dos sujeitos, foram 

contemplados questionamentos acerca de três temas: a) Identificação; b) Formação 

Profissional; c) Docência.  
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Sobre o primeiro tema, identificação, perguntamos o nome e a idade 

dos sujeitos; com relação à formação profissional, os questionamentos foram sobre 

o grau de instrução das professoras: se possuem magistério, graduação, 

especialização, mestrado, doutorado e o ano de início e término; no terceiro e último 

item, intitulado docência, indagamos sobre o tempo de experiência em turmas de 

alfabetização, tempo de serviço como professora, cursos já realizados que 

contribuíram com a prática pedagógica, entre outras questões que nos auxiliaram a 

compreender um pouco mais sobre a trajetória docente das professoras e nos 

permitiram fazer a caracterização dos sujeitos da nossa pesquisa. 

Para a organização desse instrumento, tivemos que fazer a opção pelo 

tipo de pergunta que faríamos. Sobre esse ponto, Richardson (1999) nos esclarece 

que os questionários podem ser classificados em três categorias: 1) questionários de 

perguntas fechadas; 2) questionários de perguntas abertas; e 3) questionários que 

combinam os dois tipos de perguntas.  

Em nosso trabalho adotamos a terceira opção, que consiste no 

questionário que combina perguntas fechadas e abertas, sendo as perguntas 

fechadas definidas pelo autor como aquelas que “apresentam categorias ou 

alternativas de respostas fixas e preestabelecidas” (RICHARDSON, 1999. p. 191), 

nas quais o sujeito deve responder àquela que mais se adéqua às suas 

características; e as perguntas abertas aquelas “que levam o entrevistado a 

responder com frases ou orações” (RICHARDSON, 1999, p. 192). 

Com relação à aplicação dos questionários, eles foram entregues aos 

sujeitos no período de observações e devolvidos para nós alguns dias depois, na 

etapa de realização das entrevistas semiestruturadas.  

Por fim, afirmamos, com base em Gil (2002), que o questionário é uma 

técnica de interrogação que possibilita a obtenção de dados a partir do ponto de 

vista dos sujeitos, e que demanda o mesmo trato com as informações dispensadas a 

outras técnicas de análise. Contudo, é importante destacar que mesmo se 

constituindo em um valioso recurso, em nossa pesquisa não nos restringimos ao 

questionário e utilizamos também outros instrumentos para construção dos dados 

que fornecessem informações para além das que ele nos proporciona. 
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3.4.2 Observação 

A observação, segundo Richardson (1999), se configura como 

instrumento fundamental na pesquisa científica, ideia essa ratificada por Severino 

(2007), o qual considera a observação como “etapa imprescindível em qualquer tipo 

ou modalidade de pesquisa” (SEVERINO, 2007, p. 125). Sendo assim, esse 

instrumento pode ser utilizado em trabalho científico de maior ou menor 

complexidade e uma de suas vantagens consiste em obter a informação no 

momento em que ocorre o fato. 

Ancoradas nas afirmações acima, e por acreditarmos que ela 

possibilita que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, 

utilizamos a observação como um dos instrumentos para a construção dos dados da 

nossa pesquisa. Desse modo, nós, pesquisadores-observadores, uma vez 

acompanhando “in loco” as experiências dos sujeitos, pudemos, no decorrer do 

trabalho, tentar “apreender sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2012, p. 26). Acrescentamos, ainda, o fato de que a observação permite um contato 

pessoal do pesquisador com o acontecimento observado, se constituindo como “o 

melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012, p.26). 

É necessário salientar que, apesar das vantagens mencionadas acerca 

da observação, não desconhecemos que há também críticas sobre esse 

instrumento, fundamentadas na ideia de que a presença do pesquisador altera o 

ambiente ou o comportamento das pessoas observadas (LÜDKE; ANDRÉ, 2012). 

Contudo, acreditamos que, em nosso trabalho, interferimos o mínimo possível nas 

turmas observadas, uma vez que primamos por algumas orientações dadas por 

Bogdan e Biklen (1994), das quais destacamos como imprescindível a de ser 

discreto.  

A respeito desse importante “mandamento”, os autores garantem que 

devemos nos integrar ao contexto de forma mais natural possível. Para facilitar a 

referida integração, destacam como importante fator o aspecto físico, ou seja, se 

adequar ao código vestuário implícito, ao modo como as pessoas do contexto de 

pesquisa se vestem: se as pessoas se vestem informalmente no lugar, eles 

aconselham que o pesquisador se vista também; outro fator que auxilia no 
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cumprimento da orientação de ser discreto é que o pesquisador não revele aquilo 

que sabe ao falar com os sujeitos, uma vez que estes podem se sentir inibidos com 

a presença de um “sabe-tudo”. Para tanto, é necessário jamais discutir com algo que 

foi revelado ao pesquisador, mesmo que as crenças e opiniões do sujeito sejam 

consideradas sem consistência ou até mesmo retrógradas. 

Com relação ao conteúdo das observações, é relevante destacar que, 

fundamentadas em Bogdan e Biklen (1994), orientamos nossos olhares para alguns 

pontos pré-definidos:  

 

 Reconstruções de diálogos, tanto palavras, como depoimentos dos 

sujeitos;  

 Descrição do espaço físico, com vistas a entender o contexto no qual as 

observações foram feitas e também buscando criar uma imagem mental 

do ambiente, auxiliando, dessa maneira, na compreensão do leitor;  

 Relatos de acontecimentos particulares, em que consta o que ocorreu, 

quem estava envolvido e como se deu esse envolvimento, a exemplo de 

um dia em que o cantor Carlos Zens6 se apresentou na escola; 

 Descrição de atividades, onde foram descritas atividades gerais e as 

interações decorrentes, tentando reproduzi-las na sequência em que 

ocorreram. 

 

Diante do exposto, podemos inferir que a observação pressupõe o 

envolvimento do pesquisador em muitas ações, como o registrar, narrar e situar 

acontecimentos do cotidiano com uma intenção principal – em nosso caso, 

investigar necessidades formativas de professores no desenvolvimento da prática 

pedagógica de alfabetizar/letrar crianças nos 3 primeiros anos do Ensino 

Fundamental.  

Uma última decisão foi quanto à nossa identidade: tivemos que decidir 

se revelaríamos ao grupo pesquisado ou não, e a nossa escolha foi a de 

procedermos por meio do papel de “observador como participante”, com base em 
                                                           
6
 Cantor. Compositor. Instrumentista. Flautista. Arranjador. Criado no bairro das Rocas, em Natal/RN, 

estudou música na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e se tornou Bacharel pelo Instituto 
de Artes da UNESP (Universidade Estadual Paulista). Toca vários instrumentos de sopro, como o sax 
soprano, flautim e pífaro, sendo flautista da banda Sinfônica de Natal e também professor do mesmo 
instrumento no Solar Bela Vista – SESC, Rio Grande do Norte.  
Fonte: http://dicionariompb.com.br/carlos-zens/biografia. 
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Junker (1971 apud LÜDKE; ANDRÉ, 2012), comportamento no qual revelamos ao 

grupo pesquisado, desde o início, não apenas nossa identidade, como também os 

objetivos do estudo. Sendo assim, acreditamos ter feito uma escolha pertinente 

porque pudemos ter acesso a inúmeras informações, sempre contando com a 

cooperação do grupo. 

 

 

3.4.2.1. O diário de campo  

 

Como instrumento essencial da observação, destacamos, inicialmente, 

nós, pesquisadores, que selecionamos e interpretamos o que foi presenciado na 

atividade de campo. Ademais, sublinhamos também o papel do diário de campo, 

instrumento que possibilita o registro de diversos momentos da pesquisa, e que 

consiste, de acordo com Tura (2011), em um 

 
recurso imprescindível, que ele [observador] irá consultar 
seguidamente e, ao reler o que escreveu, cada vez mais se interessa 
pelo registro do que foi observado e pelo que vai percebendo de 
vantagem nesta tarefa, que é especialmente importante quando é 
preciso confrontar informações díspares, analisar diferentes posições 
diante de situações ocorridas ou relembrar uma sequência de fatos. 
Além disso, o pesquisador poderá fazer uso também de fotos, 
filmagens e documentos diversos, desde que isso esteja de acordo 
com o que foi negociado com os sujeitos da pesquisa. (TURA, 2011, 
p.188). 
 
 
 

Com o intuito de organizar a análise dos dados e deixar o trabalho mais 

claro, fizemos inúmeras descrições em nosso diário de campo, assim como 

registramos por meio de fotografias7 diversas situações ocorridas no período das 

observações. 

 

 

3.4.3 Entrevista Semiestruturada 

 

Em uma investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas 

como estratégia dominante para a construção dos dados ou em conjunto com a 

                                                           
7
 A autorização do uso das fotos encontra-se no Apêndice 3. 
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observação participante, análise documental e outras técnicas (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Em nossa pesquisa utilizamos esses diversos recursos, mas escolhemos a 

entrevista semiestruturada como instrumento predominante para a construção dos 

dados porque ela  

 

 é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 
sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 
ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 
mundo (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). 

 

 

Outro argumento que fundamentou a nossa escolha pela entrevista 

semiestruturada como técnica principal foi o fato de que 

 

o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se 
faz atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais 
livres, menos estruturados. As informações que se quer obter, e os 
informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, 
orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis 
através de um instrumento mais flexível. (LÜDKE; ANDRÉ, 2012, 
p.34) (Grifos Nossos). 

 

 

Como podemos perceber, na entrevista semiestruturada nós, 

entrevistadores, temos a possibilidade de fazer as intervenções necessárias no 

decorrer da conversação – “o entrevistador poderá pedir uma clarificação no caso do 

respondente mencionar algo que lhe pareça mais estranho” (BOGDAN, BIKLEN, 

1994, p. 136) –, e isso a torna um instrumento sobremaneira eficaz para a obtenção 

de dados qualitativos. 

Ademais, uma das grandes vantagens desse instrumento sobre os 

outros é o caráter de interação que possui, permitindo a captação imediata e 

corrente da informação desejada do informante sobre os diversos temas (LÜDKE; 

ANDRE, 2012). Nesse sentido, por possibilitar maior contato entre pesquisador e 

pesquisado, acreditamos que a entrevista pode favorecer uma melhor apreensão 

dos dados, uma vez que “a interação face a face tem o caráter inquestionável de 

proximidade entre as pessoas, que proporciona as melhores possibilidades de 

penetrar na mente, vida e definição dos indivíduos” (RICHARDSON, 1999, p.207). 
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Sendo assim, na etapa de realização das entrevistas, utilizamos um 

roteiro previamente elaborado8; e como forma de registro, a gravação em gravador9 

com posterior transcrição das falas dos sujeitos. Em nossas entrevistas fizemos o 

possível para deixar os participantes à vontade, mas reconhecemos que, 

inicialmente, nem todos se mantiveram inteiramente confortáveis pelo fato do 

diálogo estar sendo gravado, cenário que ia se modificando conforme o desenrolar 

da conversa. 

 

 

3.4.4 Análise Documental 

 

A análise documental se constitui, de acordo com Lüdke e André 

(2012, p. 38), “numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema”. Alguns autores consideram fundamental o uso de 

documentos em uma investigação, a exemplo de Guba e Lincoln (apud LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012, p.39), os quais asseguram que “uma fonte tão repleta de informações 

sobre a natureza do contexto nunca deve ser ignorada, quaisquer que sejam os 

outros métodos de investigação escolhidos”. 

Mas, o que seriam documentos? Para Sarmento (2011) os documentos 

podem ser, entre outras coisas, “textos projetivos da ação”, a exemplo de planos de 

aulas, atividades, projetos de escola, regulamentos etc. Já para Severino (2007), em 

ciência, 

 

documento é todo objeto (livro, jornal, estátua, escultura, edifício, 
ferramenta, túmulo, monumento, foto, filme, vídeo, disco, CD etc.) que 
se torna suporte material (pedra, madeira, metal, papel etc.) de uma 
informação (oral, escrita, gestual, visual, sonora etc.) [...]. Nessa 
condição, transforma-se em fonte durável de informação sobre os 
fenômenos pesquisados. (SEVERINO, 2007, p. 124). 

 

 

                                                           
8
 Apêndice 2. 

9
 Micro gravador de voz modelo SONY ICD-PX240. 
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Desse modo, considerando os autores citados, interpretamos que 

documentos são quaisquer materiais que possam ser fonte de informação e adendo 

em uma investigação. 

Ao utilizar a análise documental, tivemos que decidir se o tipo de 

documento a ser adotado seria: “do tipo oficial (por exemplo, um decreto, um 

parecer), do tipo técnico (como um relatório, um planejamento, um livro-texto) ou do 

tipo pessoal (uma carta, um diário, uma autobiografia)” (LÜDKE. ANDRÉ, 2012, p. 

40). 

Decidimos, então, buscar informações tanto em documentos oficiais 

como leis, pareceres e resoluções, como em documentos técnicos, a exemplo do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, assim como de registros de atividades 

dos alunos que nos auxiliassem a compreender a perspectiva de alfabetização 

trabalhada pelas professoras. A análise de documentos técnicos ou textos 

projetivos10, como o PPP, se constituiu, ainda, em uma fonte suplementar para a 

nossa compreensão sobre a instituição (estrutura física e história), princípios 

norteadores e diretrizes da escola Antonio Campos. 

 

 

3.4.5 Análise dos dados 

 

Para analisar os dados construídos nas entrevistas do trabalho, nos 

orientamos por princípios da análise de conteúdo, que se configura como um 

procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria 

da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem. Com base no que se 

responde a alguns questionamentos (por exemplo: o que se fala? Com que 

frequência?), a análise de conteúdo permite que o pesquisador faça inferências 

sobre qualquer elemento da comunicação (FRANCO, 2003).  Nessa perspectiva, a 

análise de conteúdo envolve, portanto, “a análise do conteúdo das mensagens, os 

enunciados dos discursos, a busca do significado das mensagens” (SEVERINO, 

2007, p. 121) e, a partir dessa análise, é possível organizar essas informações em 

um conjunto de categorias que possibilite compreender melhor sobre o objeto de 

pesquisa.  

                                                           
10

 Sarmento (2011). 
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De acordo com Bardin (2010), a análise de conteúdo é dividida em três 

fases: pré-análise; análise do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A primeira delas, pré-análise, compreende a organização 

propriamente dita. Segundo a autora, nessa fase ocorre a escolha dos documentos 

a serem utilizados na análise; a formulação das hipóteses e/ou dos objetivos; e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. Desse modo, na 

etapa da pré-análise agrupamos o corpus11 da pesquisa, constituído pelas 

transcrições e registros escritos, consoantes com algumas regras: 1- exaustividade 

(consiste em considerar todos os elementos do corpus); 2- representatividade (a 

amostragem deve ser uma parte representativa do universo inicial); 3- 

homogeneidade (os critérios de classificação não devem ser misturados e devem se 

referir a um único tipo de análise); 4- pertinência (os dados devem ser adequados 

aos conteúdos e objetivos previstos), conforme Bardin (2010) e Franco (2003). 

Na segunda fase, de análise do material, fizemos a seleção de dados 

importantes para a pesquisa, os quais se constituíram em unidades de sentidos que 

permitissem uma descrição das características mais importantes do conteúdo e, em 

seguida, emergiram temas, categorias e subcategorias de análise. Para realizar a 

categorização, Bardin (2010) nos apresenta algumas regras (princípios) que 

devemos considerar para a formulação de categorias e subcategorias: 1- exclusão 

mútua (um mesmo elemento não pode ser classificado em mais de uma categoria); 

2- homogeneidade (as categorias devem ser organizadas em um único princípio de 

classificação); 3- pertinência (categorias coerentes com o objetivo do estudo); 4- 

objetividade e fidedignidade (as diferentes partes de um mesmo material devem ser 

codificadas da mesma maneira); 5- produtividade (possibilidade de oferecer dados 

férteis12). 

Por fim, temos a fase da interpretação na qual, ao analisarmos os 

dados, realizamos inferências na tentativa de compreender melhor nosso objeto de 

estudo.  

                                                           
11

 Corpus é definido por Bardin (2010) como sendo o conjunto de documentos tidos em conta para 
serem submetidos aos procedimentos analíticos. 
12

 Franco (2003) esclarece que os resultados devem ser férteis em índices de inferências, hipóteses 
novas e dados relevantes para o aprofundamento de teorias e para a orientação de uma prática 
crítica, construtiva e transformadora. 
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Apresentados os instrumentos de construção dos dados utilizados 

nesta dissertação, assim como a metodologia de análise dos dados, discorreremos a 

seguir sobre questões relacionadas à ética na pesquisa. 

 

 

3.5 Questões éticas 

 

A ética é uma palavra com forte carga emocional e plena de 

significados. Trazendo para o campo da investigação, a ética compreende as 

normas relativas aos procedimentos considerados corretos e incorretos por 

determinado grupo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Assim, concordando com o conceito 

de ética aludido, podemos afirmar que o cuidado com essas questões permeou todo 

o processo de pesquisa, desde a preparação, passando pelo período de construção 

dos dados, até a fase do tratamento das informações e análise dos dados. 

Alguns autores, a exemplo de Bogdan e Biklen (1994), ao discorrerem 

sobre ética em investigações qualitativas apontam como princípios morais para os 

estudos: a proteção à identidade do sujeito, para que não cause nenhum transtorno 

ao participante; o tratamento respeitoso, que envolve a informação dos objetivos do 

estudo e o consentimento dos sujeitos, assim como o não registro do pesquisador 

de conversas ou imagens sem autorização; respeito e clareza ao acordo ou 

autorização pela participação na investigação; e, por fim, a autenticidade do 

pesquisador na escrita dos resultados, que jamais deve confeccionar ou distorcer 

dados. 

Flick (2009) não apenas corrobora com os princípios morais acima 

mencionados, como também aponta mais alguns preceitos da pesquisa eticamente 

sólida:  

 O consentimento informado significa que ninguém deve se envolver na 

pesquisa como participante sem saber e sem ter a oportunidade de se 

recusar; 

 Deve-se evitar enganar os participantes da pesquisa (por meio da 

observação oculta ou lhes dando falsas informações em relação ao 

propósito da pesquisa); 
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 A privacidade dos participantes deve ser respeitada e sua 

confidencialidade garantida e mantida; 

 Em relação aos participantes, o respeito pela pessoa é considerado 

essencial; 

 Disposição para o bem, ou seja, consideração pelo bem-estar dos 

participantes; 

 Justiça, que trata da relação de benefícios e ônus para os participantes da 

pesquisa. 

Como podemos perceber, esses princípios são importantes para 

planejar a pesquisa com responsabilidade e cuidado e perpassam toda a 

investigação. Desse modo, com vistas a contemplar os referidos princípios, no início 

do estudo explicamos aos participantes do que se tratava a pesquisa, de que 

maneira procederíamos para, em seguida, eles assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido13 - no qual constam os objetivos e procedimentos 

do trabalho -, formalizando assim a participação das professoras em nossa 

pesquisa. Elas foram informadas, ainda, de que os dados referentes à identificação 

dos participantes seriam preservados e que, para tanto, utilizaríamos codinomes 

para nomeá-los. Adotamos, ainda, um Termo de Autorização14 com o intuito de obter 

a adesão formal deste estudo na escola selecionada. 

Com esses esclarecimentos, apresentaremos em seguida os critérios 

que nos orientaram na escolha do lócus e sujeitos da pesquisa.  

 

 

3.6 LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA: CRITÉRIOS DE ESCOLHA  

 

Para a realização da nossa pesquisa, delineamos alguns critérios de 

escolha. O primeiro deles foi de a escola ministrar os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental, uma vez que o tema do nosso trabalho é “necessidades de formação 

docente para alfabetizar/letrar crianças” e que há uma expectativa oficial de que as 

crianças sejam alfabetizadas nos três anos iniciais do ensino fundamental, conforme 

podemos verificar na Resolução CNE/CEB Nº 7/2010, que fixa as Diretrizes 

                                                           
13

 Apêndice 4. 
14

 Apêndice3. 
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Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, e afirma, em seu 

artigo 30, que: “Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: I - a 

alfabetização e o letramento; [...]” (Grifos nossos). 

O segundo critério de seleção do lócus foi de a escola ter ultrapassado 

a meta do último IDEB (2013), por acreditarmos que mesmo nas escolas que 

possuem bons resultados em avaliações como o IDEB, os professores também 

possuem necessidades de formação. Deste modo, com base nesses critérios 

previamente definidos, elegemos a Escola Municipal Professor Antonio Campos e 

Silva, por ter apresentado no último IDEB (2013) a nota de 6,2, atendendo, dessa 

forma, ao nosso segundo critério de se destacar por ter ultrapassado a meta 

projetada para a escola, como podemos ver no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 1 - IDEB observado em 2011-2013 e metas projetadas pelo 

Inep15 para a Escola Municipal Professor Antonio Campos e Silva. 

Ensino 

Fundamental 

IDEB 

observado 

 

Metas projetadas 

2011 2013 2011 2013 2015 2017 2019 2021  

Anos Iniciais 5,5 6,2 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 

 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/ 

 

Um último critério definido foi o de a escola demonstrar plena aceitação 

da pesquisa. De fato, assim ocorreu, tendo em vista que a escola, além de aceitar 

nosso estudo, nos proporcionou condições de permanência, na medida em que 

disponibilizou para nós todo o material solicitado (atividades dos alunos, PPP, entre 

outros) e colaborou com o que foi necessário no decorrer do trabalho. 

Estabelecidas as particularidades com relação ao lócus de pesquisa, 

passamos à escolha dos sujeitos, o que também precisaria ser fundamentado em 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  

http://ideb.inep.gov.br/
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alguns critérios. Desse modo, os participantes do nosso trabalho deveriam: a) atuar 

ou ter atuado como professor titular em turmas dos 3 anos iniciais do Ensino 

Fundamental; b) ter experiência pedagógica com alfabetização, pelo menos, de 3 

anos, visto que, como lembra Tardif (2012), os docentes consolidam sua prática em 

sala de aula nos três primeiros anos, o que poderá favorecer a clareza de suas 

próprias necessidades formativas; c) estar disponível a colaborar com a pesquisa. 

Sendo assim, participaram, então, do nosso trabalho, 3 professoras e 1 diretora 

pedagógica da escola Antonio Campos.  

O primeiro contato que realizamos na escola foi um encontro com a 

direção, composta por uma diretora administrativa e uma diretora pedagógica, no 

qual tivemos a oportunidade de apresentar nossos objetivos e esclarecimentos 

sobre procedimentos e cronograma da pesquisa. Em um segundo momento, 

conversamos com as professoras para explicar nossa proposta de trabalho e 

indagar sobre o interesse em participar do estudo.  

Com o intuito de mantermos sigilo sobre a identidade dos participantes, 

usamos nomes fictícios para nos referirmos a elas. Assim, nossos sujeitos passaram 

a se chamar Cristal, Safira, Ametista e Esmeralda. 

Desse modo, com os critérios de escolha do lócus e sujeitos definidos, 

faremos, no capítulo seguinte, a caracterização de ambos, a começar pelo lócus da 

pesquisa. 
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4   CONHECENDO O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO E OS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

4.1 CARACTERIZANDO O LÓCUS DE PESQUISA 

Para caracterizarmos nosso lócus de pesquisa – escola municipal 

Professor Antonio Campos e Silva – analisamos o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), assim como utilizamos alguns dados que foram obtidos no período de 

observações, e construímos as seguintes informações: a escola está situada em 

Mãe Luiza, bairro localizado na zona leste do município de Natal e possui como 

limites: a praia de Areia Preta e seus luxuosos prédios ao norte; a leste o Oceano 

Atlântico e a Via Costeira, primordial acesso a hotéis e rota de turismo; a oeste o 

bairro de Petrópolis, conhecido pelos bares, restaurantes, edifícios e serviços de alto 

padrão; e a Sul o Parque das Dunas, importante área de preservação da mata 

atlântica e do lençol freático, que sofre constantes ameaças de extinção e poluição.   

O nome da escola homenageia Antonio Campos e Silva, que nasceu 

em Currais Novos, no dia 05 de junho de 1940, foi casado com Lucinéia Maria de 

Moraes e Silva e faleceu aos 32 anos de idade em um acidente de carro. Além de 

ser geógrafo, Antonio Campos estudou Paleontologia e Arqueologia, era um 

cientista físico social e poeta. Conforme informações obtidas no PPP da escola, seu 

interesse por essa área de conhecimento veio desde a infância, quando brincava e 

descobria o universo dos manguezais no bairro de Bayeux, em João Pessoa, onde 

morou durante um período da vida. Na adolescência, de volta a Natal, a curiosidade 

investigativa e o conhecimento da realidade da população menos favorecida do 

bairro da Redinha despertaram nele o desejo de realizar um trabalho social. Nos 

finais de semana, Antonio Campos convidava os amigos próximos, que estudavam 

no colégio Marista, para pesquisar achados arqueológicos nas dunas e depois se 

reunir com a comunidade em uma escola pública e realizar palestras sobre os 

aspectos básicos de saúde e higiene. 

A escola teve origem no ano de 1990, período em que alguns 

moradores do bairro, preocupados com a pouca oferta de ensino da rede pública em 

Mãe Luiza reivindicaram, junto à Secretaria Municipal de Educação, a criação de 

uma escola no local. Desse modo, foi por meio da mobilização social e da 

preocupação em oferecer um futuro melhor para as crianças do bairro que a Escola 

Antonio Campos e Silva foi criada, por meio do Decreto Nº 4146 de 15/06/1990 e 
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vem, desde então, conquistando seu espaço como referência de ensino no 

município de Natal. 

De acordo com relatos de funcionários que trabalham na escola desde 

a sua fundação, o prédio inicial onde ela funcionava era uma casa alugada, com 

apenas duas salas de aula. No entanto, diante da crescente procura por vagas, foi 

necessário alugar a casa vizinha. Após dois anos funcionando em condições 

precárias, no ano de 2002 a escola mudou-se para uma sede própria na Rua João 

XXIII, S/N, proporcionando maior conforto para a comunidade escolar. 

Hoje, após vinte e cinco anos de sua fundação, a Escola Municipal 

Antonio Campos tem um quadro que conta com uma média de cinquenta 

profissionais e trezentos e quarenta e nove alunos matriculados em dois turnos do 

Ensino Fundamental I. Mediante a participação dos alunos em avaliações externas, 

tais como a Prova Brasil, a Provinha Brasil e Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA), os índices de apenas 0,3% de evasão e 0,3% de reprovação, a escola tem 

se tornado referência de ensino na rede pública municipal ao alcançar e superar as 

metas previstas para a escola pelo IDEB, mostrando que é possível, sim, uma 

escola pública não apenas com o acesso universalizado, mas com qualidade, e nos 

aponta, ainda, muitos caminhos a seguir. 

 

 

4.1.1 Equipe de trabalho, estrutura física e atendimento 

 

A equipe docente da escola é constituída, atualmente, por 11 

professores regentes e 4 das áreas de Religião, Educação Física e Artes, 

totalizando 15 professores. Vejamos na tabela abaixo a distribuição total do grupo 

quanto às funções que exercem: 
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Tabela 1 – Equipe de trabalho, estrutura física e atendimento da Escola Antonio 

Campos e Silva. 

FUNÇÃO NÚMERO DE PESSOAS 

Equipe gestora 2 

Coordenação Pedagógica 2 

Inspetor escolar e Auxiliar de Secretaria 3 

Professor Regente 11 

Biblioteca 3 

Religião/ Ed. Física/ Artes 4 

Biblioteca 3 

Apoio Pedagógico 1 

Professora Auxiliar 3 

Vigilante, porteiro 5 

Merendeira e Auxiliar de merendeira 5 

Auxiliar de Serviços Gerais 4 

 

Com relação aos docentes, a carga horária semanal do professor 

polivalente do município de Natal é de 20 horas, sendo 4 horas destinadas ao 

planejamento pedagógico, que ocorre nos dias das disciplinas de Artes, Religião e 

Educação Física. Nos dias previstos para o planejamento, as professoras se reúnem 

à coordenação pedagógica por equipes, sendo o primeiro grupo composto pelas 

professoras do 1º ao 3º ano (cujas reuniões acontecem às terças-feiras) e o 

segundo grupo o das professoras do 4º e 5º ano (com reuniões às quintas-feiras). 

Vale destacar, ainda, que a formação continuada acontece através da 

jornada de educação de Natal (JENAT), promovida pela SME no início e no final de 

cada ano letivo; pela oferta de cursos voltados para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, que ocorre no Centro Municipal de Referência em Educação 

Aluizio Alves (CEMURE); e por cursos de aperfeiçoamento da prática pedagógica, 

como o Programa de Alfabetização (PROFA), o Pró-Letramento, o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e o Mente Inovadora, projeto que a SME 

adotou em caráter experimental em seis escolas do município. Atualmente, 

dezessete profissionais da escola Antonio Campos estão participando de cursos de 

capacitação e/ou atualização profissional oferecido pelo MEC e pela SME. 
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Sobre o número de alunos, a escola conta com 173 discentes 

matriculados no turno matutino e 176 no vespertino, totalizando 349 crianças. Com 

relação à infraestrutura, é composta por: 6 salas de aula, 1 direção, 1 secretaria, 1 

sala dos professores, 1 sala de coordenação pedagógica, 1 biblioteca, 1 sala de 

informática, 1 refeitório, 1 cozinha, 3 banheiros, além de 1 parque na área externa. A 

Escola funciona em dois turnos: matutino e vespertino, e conta com turmas do 1º ao 

5º ano em ambos os turnos. 

 

 

4.1.2 Proposta pedagógica 

 

 Ao realizarmos a leitura do PPP, observamos que a proposta 

pedagógica da escola Antonio Campos é orientada por princípios de qualidade, 

democraticidade e responsabilidade. Para sair do campo da utopia e colocar em 

prática esses princípios norteadores, a estratégia adotada é a vivência de uma 

prática reflexiva, a qual possibilita uma avaliação constante sobre como cada um 

está desempenhando o seu papel de educador - e isso envolve desde ensinar 

conhecimentos que tenham sentido para a vida da criança - como proporcionar o 

acesso a materiais pedagógicos diversificados e de qualidade, até o compromisso 

do educador com sua formação continuada, na medida em que a escola possui o 

entendimento de que é inconcebível imaginar um profissional de qualidade que não 

dedique parte do seu tempo para refletir à luz de teorias e conceitos que norteiam o 

fazer pedagógico. 

Sobre o papel da escola, consiste em “promover um ambiente de 

trabalho voltado para o respeito às diferenças, em um espaço onde prevalece a 

solidariedade, a amizade e a alegria, no qual alunos, famílias e professores se 

sintam valorizados e procurem crescer juntos. Enfim, uma escola em que todos se 

sintam responsáveis pela preservação não só do espaço físico, mas principalmente 

do espaço de expressão cultural, de divulgação e produção de saberes”. Ademais, a 

escola Antonio Campos apresenta os seguintes valores: 
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Credibilidade – acredita no potencial de cada membro da 
escola, em desenvolver suas atividades de maneira eficaz. 
Respeito pelo indivíduo – trabalha de forma harmônica, 
procurando respeitar as individualidades e direitos de cada 
integrante da escola. 
Respeito ao patrimônio público – prima pela limpeza e 
conservação do prédio, equipamentos e utensílios escolares. 

 

No que concerne à organização das atividades pedagógicas, no início 

de cada ano letivo é realizada a semana pedagógica, que é composta por três dias 

de encontros para o grupo receber informações: administrativas, sobre o calendário 

escolar, relação dos alunos, organização das salas de aula e do material de 

trabalho, assim como o planejamento das atividades de acolhida, socialização e 

diagnóstico inicial. Além disso, são estabelecidas as metas e estratégias para o ano 

letivo, o currículo e a grade curricular são revisados e atualizados; e os princípios, 

metas e ações estabelecidos no PPP e as atribuições de cada profissional que estão 

referendadas pelo Regimento Escolar são retomados. 

Para manter as atividades pedagógicas bem organizadas, a cada 

bimestre a equipe docente elabora os planos bimestrais e realiza o conselho de 

classe, momento em que procuram trocar experiências, registrar e acompanhar os 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagens e estabelecer estratégias na 

tentativa de superá-las, de modo que seja realizado um trabalho inovador, 

responsável e eficaz, com o intuito da escola se tornar reconhecida pela qualidade 

dos serviços oferecidos. 

 

 

4.1.3 Atividades permanentes 

 

Visando atender o princípio de imprimir qualidade na educação, 

algumas atividades de incentivo à leitura, de caráter permanente, são realizadas na 

escola Antonio Campos: 

- Leitura na rotina inicial: todos os dias, antes dos alunos se encaminharem para a 

sala de aula, ocorre a rotina no pátio da escola, com cerca de 175 crianças por 

turno, organizadas em fila por turma. Neste momento, são comunicados os informes 

do dia, retomados alguns combinados, para só então as crianças fazerem a leitura 

compartilhada, cujo objetivo é proporcionar a leitura com mais fluência e autonomia, 
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além de auxiliar os alunos a vencerem a timidez. Os textos selecionados para a 

leitura na rotina inicial são do acervo da escola ou trazidos de casa pelos alunos. 

Com base em nossas observações, vimos que, diariamente, participavam dessa 

dinâmica cerca de cinco a dez crianças, no entanto, manter essa quantidade de 

alunos inviabilizava a otimização do tempo, então a escola decidiu organizar da 

seguinte forma: semanalmente, uma turma é responsável pela organização da 

leitura, sob a orientação da professora de sala. Os alunos sabem em qual semana 

sua turma será responsável pela atividade, pois no pátio da escola tem um quadro 

em que fica registrada a rotina. É importante salientar que os alunos que ainda não 

leem convencionalmente também participam da atividade. 

- Roda de leitura: de acordo com o calendário organizado por turma, grupos de 

aproximadamente dois alunos participam de uma roda de leitura na biblioteca. Esse 

trabalho é desenvolvido pelas professoras da sala de leitura e através dele os alunos 

leem ou escutam a leitura de um texto e fazem a interpretação. Dessa forma, as 

rodas de leitura são realizadas com uma perspectiva atrativa e desafiadora para 

chamar atenção das crianças para o mundo da fantasia, imaginação e criatividade, 

destacando sempre o papel do professor nesse processo de mediação, o qual deve 

procurar despertar o prazer das crianças por meio da ludicidade. Cumpre destacar 

que além de serem realizadas na biblioteca com as professoras responsáveis pela 

sala, as rodas de leitura também são realizadas em sala de aula com as professoras 

polivalentes. 

- Empréstimo de livros: na busca por proporcionar cada vez mais o contato das 

crianças com a leitura, a atividade do empréstimo de livros é realizada 

semanalmente na escola e ocorre da seguinte forma: uma professora da biblioteca 

busca em sala de aula grupos de 5 crianças por vez - que não estejam com livros 

pendentes para entregar, para elas escolherem um dos livros da biblioteca. Após a 

escolha do livro, as crianças formam uma fila e a outra professora responsável pela 

biblioteca anota as informações sobre o livro emprestado, nome do aluno e prazo 

para devolução. Em seguida, a professora deixa as crianças em sala de aula e 

busca outro grupo com mais 5 crianças, até que todos os alunos realizem o 

empréstimo e a professora comece na turma seguinte. 

- Leitura socializada: o aluno conta a história: o projeto de leitura socializada surgiu a 

partir do momento em que foi percebido que a maioria das crianças não estava 

lendo em casa os livros que pegavam na biblioteca no empréstimo. Para incentivar 
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os alunos, a escola providenciou um quadro chamado de leitura socializada. 

Funciona assim: os alunos fazem um comentário acerca do livro lido, e depois é a 

vez da professora exercer o papel de leitora escolhendo uma das leituras para ser 

lida e socializada. Em seguida, é feito o registro no quadro com alguns dados do 

livro e da discussão realizada.  

- Clube do livro: o clube do livro ocorre semanalmente na biblioteca e se constitui em 

um momento de interação entre escola e família, no qual os pais são convidados a 

participarem das apresentações realizadas pelos filhos. Acontece da seguinte forma: 

inicialmente, a coordenação faz uma acolhida; em seguida, as professoras da 

biblioteca entregam frases motivacionais, textos, ou fazem algum comentário para 

que os pais deem continuidade e conversem, expliquem como se sentem em relação 

ao tema discutido; no momento seguinte, as crianças fazem suas apresentações, 

que vão desde leitura de literatura de cordel, poesias, entre outros gêneros textuais 

– algumas vezes ocorrem também apresentações musicais; por fim, após as 

apresentações das crianças, tem início o momento de avaliação do encontro, no 

qual os pais expressam suas opiniões tanto sobre aquelas apresentações 

específicas, como também sobre o processo de aprendizagem das crianças. As 

professoras da biblioteca, a coordenação e a professora da turma também tecem 

comentários a respeito das colocações dos pais. Após avaliarem, os pais assinam o 

caderno de frequência e registram seus comentários e/ou sugestões.  

- Carrinho Itinerante: a escola recebeu a doação de um carrinho de supermercado, 

que foi decorado e recheado de livros para encantar os olhos, e consequentemente 

fazer um convite à leitura. Essa é uma leitura só para o deleite, o carrinho fica na 

biblioteca e quando a professora planeja a atividade, ele é levado para a sala de 

aula.  

- Rádio Leitores: a leitura durante a hora do relaxamento é uma prática realizada 

diariamente na escola ao término do recreio. Quando os alunos chegam à sala de 

aula escutam um texto e música, através do sistema de som, para relaxarem o corpo 

e a mente, e depois voltarem às atividades mais tranquilos. Devido a grande procura 

e disputa dos alunos para realizar essa atividade, foi organizada uma tabela 

contendo os nomes dos interessados.  

- Caderno volante: o caderno volante é um caderno de leitura decorado pelos 

próprios alunos e tem o objetivo de estimular a leitura e escrita. A professora 

organiza na sala de aula a forma como os alunos registram em casa os seus textos 
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preferidos. No dia seguinte, o aluno compartilha o texto copiado, lendo para os 

colegas de sala. Nesse caderno são registrados livremente vários gêneros textuais e 

identificados os tipos de texto que circulam entre os alunos e o conhecimento que 

eles têm sobre as principais características de cada um deles. Essa prática 

pedagógica representa um avanço significativo no desenvolvimento da oralidade e 

da valorização das experiências que os alunos compartilham, além de propiciar o 

aumento de vocabulário de palavras. Ademais, os alunos são incentivados a cuidar 

do caderno como um bem precioso e a compartilhar com a família a organização 

dele. 

E os sujeitos da nossa pesquisa, quem são?  

 

 

4.2 CONHECENDO OS SUJEITOS  

 

Atendendo os critérios de seleção já expostos no presente capítulo, 

participaram do nosso estudo quatro sujeitos, dentre eles, três professoras e uma 

diretora pedagógica. Todos os participantes da pesquisa são do sexo feminino, 

possuem vínculo de professor efetivo do município do Natal e idades que vão de 37 

a 49 anos. 

Passamos agora a descrever cada professora individualmente, 

utilizando os nomes fictícios criados16, a fim de garantir-lhes o anonimato: 

Cristal: Tem 37 anos de idade e está há 20 na docência. Sua formação compreende 

o curso normal-superior, concluído no Instituto Kennedy no ano de 2004. 

Atualmente, Cristal cursa especialização em Gestão na mesma instituição em que 

concluiu o curso superior. O tempo de serviço na escola Antonio Campos é de 

aproximadamente 5 anos, sendo todos eles dedicados ao trabalho com crianças do 

1º ano. Uma particularidade de Cristal é que ela ensina na escola nos turnos 

matutino e vespertino. Seu tempo de experiência com alfabetização nos 3 primeiros 

anos do ensino fundamental é de 12 anos. Sobre os cursos realizados pela 

professora que se destacaram por trazer contribuições à prática pedagógica, foram 

mencionados o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA); o 

                                                           
16

 Os nomes fictícios a serem utilizados para nos referirmos às professoras são: Cristal, Safira, 
Ametista e Esmeralda. Esta escolha não foi por acaso, uma vez que intencionamos fazer uma 
analogia entre as pedras preciosas com as preciosidades encontradas nas falas das professoras, 
sujeitos da nossa pesquisa. 
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Pró-Letramento (Português e Matemática) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Quando questionada sobre as maiores dificuldades sentidas 

enquanto professor, Cristal respondeu que são a insuficiência de tempo para 

preparar as aulas e a falta de suporte para atividades extra-sala, uma vez que a sala 

de informática está há um ano sem professor e segundo a professora, era por meio 

de atividades lúdicas com o auxílio do computador que ela dava aulas de reforço aos 

alunos que precisavam de maior acompanhamento. 

Safira: Tem 48 anos, é graduada em pedagogia pela Universidade Potiguar (UnP) 

desde 2003 e leciona há 28 anos, sendo todos eles destinados ao trabalho com 

crianças dos 3 anos iniciais do ensino fundamental - 5 deles na escola Antonio 

Campos em turmas do turno matutino do 2º ano. Para Safira, os cursos que mais 

contribuíram para sua prática pedagógica foram o PROFA, pois lhe deu mais 

embasamento teórico para trabalhar a leitura e escrita; e o PNAIC, na medida em 

que, além de lhe dar suporte para trabalhar a leitura, escrita e matemática, ainda 

forneceu materiais didáticos, a exemplo de livros e jogos pedagógicos. Ao responder 

sobre as maiores dificuldades enfrentadas, Safira disse que são aquelas 

relacionadas ao pequeno espaço na sala de aula para a realização de atividades 

como roda de leitura, cantinho do livro e cantinho do jogo e que, se pudesse mudar 

algo em seu trabalho docente, seria trabalhar com projetos que fossem criados por 

ela, consoante com as reais necessidades da turma em que leciona. 

Ametista: Possui 49 anos de idade, sendo 27 deles dedicados a lecionar. Sua 

formação profissional compreende o curso normal-superior, feito no Instituto 

Kennedy, além de especialização em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa, 

realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), concluída em 

2012. Ametista trabalha há 7 anos na escola Antonio Campos ensinando em turmas 

do 3º ano no turno matutino. Quanto aos cursos realizados que se destacaram por 

trazer contribuições à prática pedagógica, a professora destacou o PROFA; a 

Jornada de Educação das Unidades de Ensino da rede municipal de Natal (JENAT); 

a formação continuada e em serviço da metodologia “Mind lab” (mente inovadora); o 

PNAIC e o Pró-Letramento. Por fim, ao ser indagada sobre as maiores dificuldades 

sentidas enquanto professora, ela respondeu que “é o descaso quanto ao 

comprometimento com a qualidade do ensino”, e exemplificou com o fato de um 

professor ter de 29 a 30 alunos em sala de aula, um deles com Necessidades 
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Especiais e, mesmo tendo direito a um professor auxiliar, a Secretaria de Educação 

não envia esse professor para a escola. 

Esmeralda: Tem 42 anos de idade e ocupa, atualmente, o cargo de gestora 

pedagógica, trabalhando nos turnos matutino e vespertino. Licenciada em pedagogia 

pela UFRN, já ensinou em turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental e possui 

experiência de 3 anos em turmas de alfabetização. Participou de cursos de 

aperfeiçoamento como o PROFA, classificando-o como um “excelente curso”. 

Ademais, cursou especialização em psicopedagogia, a qual não foi concluída por 

falta de tempo para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No 

âmbito das dificuldades sentidas enquanto gestora pedagógica, Esmeralda destacou 

que são relacionadas à compreensão do processo rotinas/formação de grupos 

heterogêneos e que se pudesse mudar algo em seu trabalho seria a diminuição de 

atividades de ordem administrativa para deliberar, tendo em vista que, dessa forma, 

haveria mais tempo para se dedicar a questões de cunho pedagógico. 

Delineados os aspectos de contextualização do lócus e sujeitos da 

nossa investigação, concluímos essa parte da dissertação e convidamos à leitura do 

próximo capítulo, o qual se constituirá na apresentação e análise dos dados 

construídos. 
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5   ALFABETIZAR/LETRAR CRIANÇAS DOS 3 ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Reconhecemos a importância de todos os capítulos do nosso estudo 

que, juntos, comporão o todo da nossa Dissertação; no entanto, consideramos que 

os dados apresentados neste capítulo são o âmago, a essência deste trabalho.  

Para a construção dos principais achados da nossa investigação, 

trabalhamos, basicamente, com a entrevista - semiestruturada - e a observação - 

participante. A análise dos dados foi orientada por princípios da análise de conteúdo; 

considerada uma importante técnica de investigação; a Análise de Conteúdo se 

constitui “[...] numa descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações que tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações” (BERELSON apud BARDIN, 2010, p.38).  

Trabalhamos com análise temática; desse modo, nossos dados foram 

organizados por meio de um grande tema, uma categoria, duas subcategorias, com 

seus respectivos indicadores de análise. A leitura cuidadosa dos dados nos 

possibilitou a organização do Quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 – Tema, Categorias e Subcategorias das Necessidades  

de Formação de Professores Alfabetizadores 

 

Tema Categoria Subcategoria 

1 – Formação para a 

Docência em 

Alfabetização nos Anos 

Iniciais do Ensino 

Fundamental, a partir 

da Análise de 

Necessidades de 

Formação  

1.1 – Conteúdos Temáticos 

para a Formação 

Docente, revelados 

por Necessidades 

Formativas  

1.1.1 – Transversais à 

alfabetização 

1.1.2 – Específicos da 

alfabetização 
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Como pode ser observado no Quadro 2, o grande tema construído foi: 

Formação para a Docência em Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, a partir da Análise de Necessidades de Formação. 

A categoria do nosso trabalho, por conseguinte, diz respeito aos 

“Conteúdos Temáticos para a Formação Docente, revelados por Necessidades 

Formativas”. Por fim, as subcategorias são de conteúdos temáticos “Transversais à 

alfabetização” e “Específicos da alfabetização”. Dessa forma, ordenados os 

indicadores das subcategorias, estruturamos um texto, no qual foram reagrupados, 

num único corpo, vários recortes das falas das professoras acerca das temáticas 

discutidas. 

Apresentamos, ainda, no final deste capítulo, os principais elementos 

constitutivos para um Programa de Formação, com base nas Necessidades de 

Formação, construídas no processo de investigação que vivenciamos na Escola 

Municipal Professor Antônio Campos e Silva, com as professoras Ametista, Cristal, 

Esmeralda e Safira.  

 

 

5.1 TEMÁTICAS TRANSVERSAIS À PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

ALFABETIZAR LETRANDO 

 

Para melhor compreensão da análise dessa subcategoria, necessário 

se faz que entendamos o que são temáticas transversais. Num estudo realizado 

sobre saberes docentes requeridos do professor alfabetizador, Campelo (2001) 

anunciava, dentre os seus achados, saberes docentes transversais e saberes 

docentes específicos da prática pedagógica de alfabetizar crianças na escola 

pública. Inspirada na autora, nomeamos nossas subcategorias como Temáticas 

Transversais à prática pedagógica de Alfabetizar Letrando e Temáticas Específicas 

da prática pedagógica de Alfabetizar Letrando. 

Nesse sentido, as Temáticas Transversais à prática pedagógica de 

Alfabetizar Letrando são aquelas que “não dizem respeito à atividade específica de 

alfabetizar crianças, mas a sua compreensão, pelo professor, é necessária, embora 

insuficiente, para que ele possa criar um ‘clima’ favorável ao ensino e à 

aprendizagem” (confira CAMPELO, 2001, p. 155). A autora nos diz, ainda, que “se o 

fato de compreender essas situações e saberes não garante um bom ensino, [...], 
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ignorá-los, certamente, não ensejará uma ação pedagógica bem sucedida” 

(CAMPELO, 2001). Para nortear as nossas análises, listamos no Quadro 3, que se 

segue, os indicadores da subcategoria Temáticas Transversais à prática pedagógica 

de Alfabetizar Letrando: 

 

Quadro 3 – Temáticas Transversais à prática pedagógica de Alfabetizar 

Letrando 

5.1.1. Ética na docência com crianças 

5.1.2 Inserção do Professor Principiante no cotidiano escolar: revelações 

sobre a escola (ir)real que (des)conhecemos  

5.1.3 Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização 

5.1.4. Princípios subjacentes à prática pedagógica de alfabetização coerente 

com os Direitos de Aprendizagem 

5.1.5 Alfabetização/Letramento como Direito de Aprendizagem 

 

 

5.1.1. Ética na docência com crianças 

 

Com o intuito de discutirmos o presente indicador, achamos 

necessário, inicialmente, esclarecermos a palavra que lhe deu origem: ética, que é 

uma expressão grega proveniente do termo ethos. É um campo vasto de reflexão, 

no âmbito do qual podemos estudar “[...] a natureza, a função e a justificativa dos 

juízos morais que estão inseridos num grupo social”. A partir dessa compreensão, 

podemos conceber a ética como a ciência do estudo moral.” (MEDEIROS, 2007, 

p.45) (Grifos nossos). 

Trazendo a ética para o campo educacional, acreditamos que há 

possibilidades de exercer uma docência pautada na ética, desde que o professor 

tenha clareza de que o ato pedagógico é um ato político e, em sendo assim, uma 

prática pedagógica ética deve ser revestida do compromisso docente com um 

trabalho com qualidade social, a despeito das adversidades e da diversidade. Com 

base nesse pressuposto, fomos em busca de estudos que nos mostrassem a 

relação entre ética e docência para subsidiar nossas análises. 
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No que se refere à ética profissional, Estrela e Marques (2010) afirmam 

que “a maioria dos professores atribui à ética profissional o significado de aplicação 

de uma ética pessoal, estabelecendo, por consequência, entre elas uma estreita 

relação”. (ESTRELA; MARQUES, 2010, p. 101). 

Na sua pesquisa, Medeiros (2007) tinha como objetivo “investigar as 

concepções de professores acerca da ética na profissão docente, bem como os 

desafios por eles enfrentados no exercício da profissão”. Na sua dissertação, a 

autora apresenta, inicialmente, as concepções de ética atribuídas pelos professores 

pesquisados, conforme listamos a seguir: 1- ética é agir com princípios nas relações 

humanas; 2- a ética é constituída na subjetividade pela complexidade; 3- a ética está 

vinculada ao trabalho, como algo direcionado ao ofício. 

No referido estudo, ainda vimos que os entrevistados não apenas 

estabelecem relação entre ética e docência, como reconhecem a importância da 

ética no exercício da prática pedagógica, explicando que o professor lida com vidas 

em formação e que o compromisso ético-político que o docente tem com seu aluno - 

e com ele mesmo - implica ‘fazer tudo o que pode’ pela aprendizagem das crianças. 

Desse modo, o discurso de 72% dos professores entrevistados ressalta que a 

relação entre ética e docência se faz na responsabilidade pela aprendizagem do 

aluno. 

Mas, o que dizer diante de falas de professores que colocam em 

segundo plano a aprendizagem das crianças e, consequentemente, seu 

compromisso enquanto educador? A Professora Esmeralda relata algumas 

situações preocupantes, por ela conhecidas, de práticas pedagógicas de 

alfabetização, não norteadas pela ética. 

 

Esmeralda – muitas vezes, quando você vê um professor que não 
faz porque não sabe, você até diz assim: quer a minha ajuda? Vou 
lhe mostrar como é. Mas quando você vê um que sabe, que fez 
PROFA, que fez doutorado em alfabetização e não faz porque 
não quer? Isso é o que mais me mata. 

 

A Professora ainda pontua que 

Esmeralda – o professor, às vezes, sabe o que fazer e não faz 
porque não quer ou porque acha que ganha pouco... eu trabalho de 
acordo com o meu salário, se eu ganho pouco, eu também tô me 
‘lixando’ pra o que acontece. 
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Percebemos, nas falas acima, ações sentidas sobre docentes que 

faltam com a ética. Nas duas falas, a Professora Esmeralda discute sobre 

professores que ‘sabem como fazer’ para terem práticas de alfabetização bem 

sucedidas, no entanto, não fazem porque não querem, com a ‘justificativa’ de que 

recebem baixos salários. Reconhecemos que é imprescindível lutar por melhores 

condições de trabalho e que essa luta passa também pela questão salarial; todavia, 

não podemos utilizar o argumento de ganhar pouco ou insuficiente para sermos 

negligentes em nosso trabalho.   

Acreditamos, assim como Freire (2013), que “não é possível pensar os 

seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela”. E mais: “estar longe 

ou, pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é transgressão”. (FREIRE, 

2013, p.34). Nesse sentido, consideramos a falta de ética relatada na fala da 

Professora Esmeralda, no mínimo, como desanimadora. 

A Professora Esmeralda relata, ainda, mais dois tipos de 

comportamento que ela presenciou de docentes que faltaram com a ética: 

 

Esmeralda – “eu não sei como é, eu não faço, eu não vou atrás e no 
ano que vem a professora do 2º ano alfabetiza”. 
Esmeralda – E assim, a demanda dos coordenadores é essa: “como 
é que eu vou fazer um professor querer fazer uma aula assim, 
respeitando os direitos da criança, se ele mesmo não vai ao 
planejamento?”, é uma demanda; “ele falta no dia do planejamento”. 

 

Mais uma vez, percebemos nos relatos acima possíveis posturas de 

descompromisso com a responsabilidade pela aprendizagem do aluno. É muito 

grave um professor alfabetizador dizer que não sabe como se faz e também não vai 

em busca de saber, porque no ano seguinte a responsabilidade de alfabetizar ficará 

para o professor do 2º ano.  

Não menos lamentável e preocupante é o fato de saber que muitos 

docentes faltam à escola, no dia do planejamento. Como dar uma boa aula sem 

planejar? É inconcebível. E mais, como garantir a permanência do ‘Direito do 

planejamento’, que foi conquistado com tanta luta, se alguns professores não 

valorizam esse dia tão importante? 

Devemos entender que o exercício de ensinar-aprender exige opção 

política, e é essa opção que vai definir a finalidade, a forma, e até mesmo o 
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conteúdo da mediação (Como ensinamos? Por quê? O quê? Para quem?). Pelas 

nossas escolhas, poderemos ser dois tipos de professores: 1- provedor de bens 

culturais; 2- expropriador de bens culturais. Agindo da forma antiética, relatada pela 

Professora Esmeralda, infelizmente, estaremos optando por ser um professor 

expropriador de bens culturais.  

Nesse sentido, é urgente que repensemos sobre nossa conduta moral 

e compromisso com a educação das crianças. A conhecida máxima de que “o ato 

pedagógico é um ato político”, enfatizada por Freire e por tantos outros (Gramsci, 

por exemplo), precisa, mais do que nunca, ser valorizada e colocada em prática. 

Depois de discutidas questões sobre ética na docência com crianças, 

passaremos a analisar nosso segundo indicador “Inserção do Professor Principiante 

no cotidiano escolar: revelações sobre a escola (ir)real que (des)conhecemos”, 

baseado nas dificuldades experimentadas pelas professoras, que se configuram em 

necessidades de formação.  

 

 

5.1.2. Inserção do Professor Principiante no cotidiano escolar: revelações 

sobre a escola (ir)real que (des)conhecemos 

 

O ingresso do professor principiante no cotidiano escolar evidencia 

uma combinação de sentimentos, tanto de euforia e descoberta, como de angústia, 

sobrevivência ou “choque do real” (HUBERMANN, 2007; CAMPOS, 2012). Na 

escola pública, lugar em que o ensino deveria ser de excelência e com qualidade 

social, os relatos de muitas docentes nos mostram que, em muitas escolas, 

acontece exatamente o contrário, como podemos perceber na fala da Professora 

Esmeralda: 

 

Esmeralda – hoje em dia eu me admiro que alguém ainda queira ser 
professor passando pela escola pública... e isso mesmo na escola 
que a gente tem aqui, que todo mundo acha organizada... o que dirá 
você, como professor recém-formado numa escola que não tem 
nada, que é paupérrima de relações, de aprendizagem, de relações 
do funcionário, tudo? Quando eu entrei na rede pública, eu levei um 
choque. Eu tive gastrite, passei a ter enxaqueca, eu quis desistir. Só 
não saí da rede pública porque meu pai não deixou. Ele disse: “Vá, 
vá. Você insista, pense que você tá fazendo aquilo ali pelas crianças. 
Esquece o que tá ao seu redor”. 
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 De acordo com Campos (2012), o choque do real está relacionado ao 

confronto do professor recém-formado com a nova realidade com a qual se depara, 

ao compreender a complexidade de sua nova profissão. Segundo Huberman (2007), 

“com muita frequência, a literatura empírica indica que os dois aspectos, o da 

sobrevivência e o da descoberta, são vividos em paralelo e é o segundo aspecto que 

permite aguentar o primeiro” (HUBERMAN, 2007, p. 39) (GRIFOS NOSSOS). 

Vejamos as revelações da Professora Esmeralda acerca do seu contexto, quando 

das suas vivências no âmbito do chamado “choque do real”: 

 

Esmeralda – eu dava aula numa sala, com uma janela na lateral do 
corredor; por trás, era uma pocilga, que quando o calor subia o 
cheiro do... o fedor dos porcos invadia a sala de aula. Não tinha 
ventilação, a sala era escura e a diretora ainda passava apagando as 
luzes. “Vamos apagar a luz pra economizar energia!”. Quando ela 
saía, eu acendia a luz de novo. E os meninos ‘virados’, sem 
nenhuma rotina, nenhuma relação de afeto com o professor, com 
nada, nem uns com os outros, e eu... aí eu sozinha descobri que o 
que acalmava eles era dever no quadro, porque antes de mim era 
assim que as pessoas mostravam a eles que se estudava. E eu com 
outra proposta, que existem mil outros recursos pra você dar uma 
boa aula... as coisas que eles diziam, quando eu fazia uma coisa 
diferente: “professora, cê não vai dar aula hoje, não?” aí eu dizia: 
“mas o que é dar aula?”, “é copiar no quadro”, “professora, copiar no 
quadro”. 

 

Podemos perceber que, além dos conflitos naturais pelos quais o 

professor principiante pode passar, a Professora Esmeralda ainda vivenciou tantos 

outros, como falta de condições dignas de trabalho e construções errôneas dos 

alunos acerca da “prática da cópia, como aula de verdade”, concepções elaboradas 

no decorrer de sua escolaridade, sob a tutela de professores que não compreendiam 

ou demonstravam não compreender sobre a função social da escola e a 

democratização do ensino e da educação. Ademais, no início de sua carreira, a 

referida Professora passou por mais um contratempo que quase a fez desistir, 

 

 Esmeralda – Eu quase desistia porque a vontade que dá é de você 
sair correndo e ir embora, que foi essa experiência que eu tive com 
um menino, às 7 horas da manhã, o menino vomitando um negócio 
verde, né... eu pensei que a criança tava morrendo, aí quando eu fui 
perguntando... “o que é isso?” “Isso aí é porque ele passou já uns 2, 
3 dias sem comer, está com fome, e aí chega uma hora que ele 
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vomita a bílis, é verde”. Ai, chega me dava uma dor. Eu pensava: 
“Meu Deus, como é que eu vou ensinar uma criança a aprender 
a ler e escrever assim?”. 

 

 

Esse episódio é parte integrante da escola real que desconhecemos. 

Situações dessa natureza, quando ocorrem, podem bloquear e imobilizar a prática 

de professores principiantes, que se sentem, com toda razão, desnorteados na 

profissão. No caso da Professora Esmeralda, esses episódios afetaram bastante a 

sua estrutura emocional e profissional, e como a Professora mesma diz, a 

alfabetização passa, nesse caso, para segundo plano, uma vez que há 

necessidades mais urgentes para serem resolvidas. Tratam-se das necessidades 

fundamentais, aquelas “de cuja satisfação fazem depender a sobrevivência, o bem-

estar e o desenvolvimento do ser humano, tanto no plano biológico como no 

psicológico e social” (RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p.13). No caso relatado pela 

professora Esmeralda, de uma criança que estava passando mal devido à fome, 

temos uma necessidade categorizada, segundo Maslow (1943), como necessidade 

fisiológica.  

A Professora Esmeralda conclui: 

 

Esmeralda – então assim, olhe a experiência pela qual cada um 
passa, né? Você não sai da faculdade pra uma escola ideal, não. Pra 
uma escola perfeita. Você vai pra uma escola verdadeira, que existe. 
E é isso que falta os Professores Formadores entenderem; eles 
precisam começar a pensar na escola real, de verdade. E nos fazer 
entender, você acabou de sair de lá, né? E você sabia que a escola 
era assim? Então, como é que se sai da graduação? Não se sai 
sabendo como é uma escola de verdade! 

 

 

Diante do exposto, concluímos que os indicadores do quadro 3, 

pertencentes à subcategoria Temáticas Transversais à prática pedagógica de 

Alfabetizar Letrando, ora analisados, revelam muito sobre o professor principiante e 

sobre a escola (ir)real que (des)conhecemos e que, para que a prática de 

alfabetização em uma perspectiva de letramento ocorra, de fato, os pontos 

mencionados, por mais que não digam respeito especificamente à atividade de 

alfabetizar crianças, não podem ser ignorados pelo professor. 
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A seguir, serão analisados os indicadores relacionados aos Direitos de 

Aprendizagem, que se constituem nos tópicos 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5. 

 

5.1.3. Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização 

5.1.4. Princípios subjacentes à prática pedagógica de alfabetização coerente 

com os Direitos de Aprendizagem 

5.1.5. Alfabetização/Letramento como Direito de Aprendizagem 

 

Para analisar os indicadores acima destacados, é necessário 

entendermos, inicialmente, do que se trata, quando se falam em Direitos de 

Aprendizagem. Esses Direitos têm o intuito de garantir as aprendizagens básicas 

para cada momento do Ciclo de Alfabetização17. 

 

 [...] trata-se de assegurar que todas as meninas e meninos 
estejam alfabetizados, na perspectiva do letramento, até os seus 
08 anos, o que exige um trabalho focado, conjunto e integrado, 
pautado em meios diferenciados de gestão, coletivos e participativos, 
que envolvam verdadeiramente todos os sujeitos da comunidade 
escolar nesse mesmo propósito. Trata-se, ainda, de conceber um 
trabalho que não isole o Ciclo da Alfabetização, mas o considere 
parte integrante de um processo mais global que é a Educação 
Básica (BRASIL, 2012, p. 18). 

 

 
Vejamos o que diz a Professora Esmeralda sobre os Direitos de 

Aprendizagem: 

Esmeralda – O aluno tem aprendizagens no primeiro ano que você, 
alfabetizador, na sua formação, você tem que saber quais são. O 
que, hoje, está na moda são os “direitos do aluno”, que cada época 
muda o nome, né? O nome agora são “os direitos do aluno”, mas é 
nada mais, nada menos, do que um professor saber qual é a 
competência que o aluno tem que atingir no final daquele ano. 

 
 

                                                           
17

 O Ciclo da Alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental é um tempo sequencial de três 
anos (seiscentos dias letivos), sem interrupções. Esse tempo deve ser dedicado à inserção da criança 
na cultura escolar; à aprendizagem da leitura e da escrita; à ampliação das capacidades de produção 
e compreensão de textos orais em situações familiares e não familiares; e à ampliação do universo de 
referências culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento – Matemática; Ciências 
Humanas; Ciências da Natureza; Linguagem, com os componentes curriculares: Arte e Educação 
Física. (Fonte: BRASIL, 2012). 
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Como podemos perceber, a Professora Esmeralda, embora troque a 

nomenclatura “Direitos de Aprendizagem” por “Direitos do Aluno” e atribua tais 

direitos a um mero modismo, demonstra conhecimento acerca de tais direitos. 

Mas, qual a gênese dos Direitos de Aprendizagem? Os Direitos de 

Aprendizagem se originam de uma série de documentos, dentre os quais 

destacamos, inicialmente, o artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que 

determina como dever do Estado “[...] fixar conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. (BRASIL, 1988) (Grifos Nossos). 

Ademais, o Artigo 9º, Inciso IV, da LDB nº 9.394/96, incumbe à União 

  

[...] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que norteiam os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum. (BRASIL, 1996) (Grifos Nossos). 

 

 

Nesse contexto, algumas mudanças ocorreram na educação, a 

exemplo da elaboração e distribuição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

que tiveram uma importância e contribuição significativas para a educação brasileira, 

sobretudo na elaboração dos Direitos de Aprendizagem. Listaremos, a seguir - com 

base no documento que contém orientações conceituais e metodológicas para os 

Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) -, alguns Fundamentos Legais que 

embasaram a elaboração dos Direitos de Aprendizagem: 

 

1- A Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, que estabeleceu o ingresso 

da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental, ampliando-o 

para nove anos (BRASIL, 2006); 

2- A Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007, institui a “Provinha 

Brasil”, e explicita a avaliação do processo de alfabetização nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 2007); 

3- O Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação nº 4, de 20 de fevereiro de 2008, com Orientações sobre os 

três anos iniciais do Ensino Fundamental que devem ser voltados à 

alfabetização e ao letramento. 
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4- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, com 

o Parecer CNE/CEB Nº 07/2010, de 07 de abril de 2010 e a Resolução 

CNE/CEB Nº 04/2010, de 13 de julho de 2010. (BRASIL, 2010). 

5- As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos, com o Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, de 07 de julho de 2010 e a 

Resolução CNE/CEB Nº 07/2010, de 14 de dezembro de 2010. (BRASIL, 

2010). 

6- O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que pretende atender às 

especificidades curriculares tanto das crianças de seis anos de idade 

neste novo Ensino Fundamental como para o Ciclo de Alfabetização; 

7- O Plano Nacional de Educação (BRASIL. PNE, 2011-2020); 

8- Os Cadernos de Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa, que subsidiam a formação do professor alfabetizador, 

CONSIDERANDO concepções, conceitos, procedimentos, avaliações de 

aprendizagem, na direção de alfabetizar e letrar crianças nos três anos 

iniciais do Ciclo de Alfabetização. 

 

Assim sendo, com base nas informações acerca da alfabetização, 

surgiram os Direitos e Objetivos de Aprendizagem para o Ciclo de Alfabetização em 

Linguagem (Língua Portuguesa, Educação Física e Arte); Matemática; Ciências 

Humanas (História e Geografia) e Ciências da Natureza. Ressaltamos, porém, que 

nesta Dissertação trataremos - mais adiante - apenas dos Direitos Gerais e Eixos 

estruturantes referentes à Língua Portuguesa, pela relação estreita que possuem 

com nosso objeto e objetivos de estudo. 

No âmbito da presente discussão, é necessário discutirmos também os 

princípios que devem perpassar a prática pedagógica de alfabetização coerente com 

os Direitos de Aprendizagem. Que princípios são esses? Tomando como referência 

o documento sobre os Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012), temos, 

inicialmente, que o sistema de escrita alfabética é complexo e exige um ensino 

sistemático e problematizador. Além disso, o documento mostra que o 

desenvolvimento da capacidade de leitura e de produção de textos ocorre durante 

todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação 

Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a 
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situações de interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de 

suas próprias histórias. Em outras palavras, temos aqui a perspectiva da 

alfabetização em contexto de letramento explícita no documento. 

Nesse sentido, temos outro princípio importante: os conhecimentos 

oriundos das diferentes áreas do conhecimento podem e devem ser apropriados 

pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler e escrever sobre temas 

diversos e agir na sociedade. Mas, para que os princípios mencionados sejam 

colocados em prática, é necessário que dois importantes elementos sejam aliados, 

uma vez que estamos falando de trabalho com crianças – que possuem um modo 

próprio de pensar, ser e estar no mundo -, que é a ludicidade e o cuidado com elas, 

considerados condições básicas para o ensino e aprendizagem. 

Diante do exposto, compreendemos que o papel do professor 

alfabetizador é, sobretudo, auxiliar na formação para o exercício da cidadania, e a 

condição para que isso ocorra é a clareza que o professor deve ter sobre o que 

ensina, como ensina, por quê ensina e demais questões éticas – as quais foram 

tratadas no primeiro indicador dos Temas Transversais à prática pedagógica do 

presente trabalho.  

Considerando o que foi discutido, analisaremos, a seguir, as falas das 

professoras, sujeitos de nossa pesquisa, acerca dos critérios que elas utilizam para 

considerarem uma criança alfabetizada: 

 

Cristal – aqui na escola a gente... às vezes, as pessoas 
confundem estar alfabético com alfabetizada. Então a gente 
diferencia entre estar alfabético - a criança já consegue escrever 
palavrinhas e ler pequenos textos ou frases e estar alfabetizado 
– é a criança que lê e entende o que está lendo, que ele 
consegue ler e interpretar aquele texto, compreender o que está 
escrito. 
 
Safira – Não, tem sim. O critério é justamente ela conseguir ler, 
codificar, né, ela precisa ler e entender o texto sozinha, ela realmente 
está alfabetizada. Mas nós já consideramos as crianças que já 
estão alfabéticas, né, que esse é o que a gente mais quer que ela 
chegue... a gente sabe que há uma dificuldade geral das escolas 
das crianças chegarem no 2º ano... sair do 1º ano e chegar no 2º ano 
já no nível alfabético. E aqui a gente tem conseguido isso com a 
maioria das crianças.   
 
Ametista – Quando ela consegue escrever, ler e compreender o 
que está lendo. 
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Esmeralda – A gente segue os referenciais do município, que tem as 
competências, as habilidades e conteúdos de cada ano, é separado 
por ano e por disciplina, disso aí, a gente fez um estudo e fizemos o 
nosso currículo, então a gente segue as competências que tá no 
nosso currículo. E as meninas, pelas orientações dadas no PNAIC, 
no PROFA, a gente tem as competências, que eles chamam hoje de 
direitos da aprendizagem, Então no final do ano, digamos, o direito 
do menino do 1º ano é que ele saia sabendo escrever minimamente 
um texto e interpretando. Então, a gente tenta seguir essas metas. 
Tudo isso são materiais, instrumentos que a gente tem que ajudar 
você a ir definindo qual é a competência daquele ano que tem que 
ser alcançada e elas sabem quais são. Então, seguimos todas as 
orientações do Provinha Brasil, mas primeiro foi tirado dos 
referenciais da escola, dos parâmetros curriculares que ainda 
são utilizados, e atualmente da nomenclatura nova que se 
chama de direitos da aprendizagem da criança. 

 

As vozes das professoras demonstram certa falta de sintonia sobre o 

assunto, uma vez que cada uma tem critérios diferentes e até opostos para 

considerar a criança alfabetizada. A Professora Cristal, por exemplo, diz que há 

distinção entre estar alfabético e alfabetizado, sendo o “alfabético” referente à 

hipótese de escrita alfabética - na qual o alfabetizando percebe que uma sílaba pode 

ser fragmentada em unidades sonoras menores – os fonemas –, e “alfabetizado” 

aquele que lê, escreve e compreende. O critério da Professora Cristal é, portanto, 

que a criança esteja alfabetizada, assim como a professora Ametista.  

Já a Professora Safira, embora também faça separação entre estar 

alfabético e alfabetizado, diz que o critério é que a criança produza a escrita 

“alfabética”, diferindo, portanto, dos critérios das outras professoras.  

Dessa forma, foi sinalizado que é necessário um pouco mais de 

unidade no que se refere a uma adequada e efetiva utilização dos Direitos de 

Aprendizagem, enquanto elementos norteadores da prática pedagógica de 

alfabetizar letrando, uma vez que eles foram mencionados apenas por uma 

professora. Entendemos que para superar essa necessidade de formação, a escola 

– equipe pedagógica juntamente com as professoras – deverá promover estudos 

que tratem tanto da teoria quanto da prática e, sobretudo, da relação teoria/prática e, 

especialmente, aprofundamento de documentos oficiais norteadores que conferem 

mais clareza ao planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas 

embasadas nos Direitos de Aprendizagem. 
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5.2 TEMÁTICAS ESPECÍFICAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

ALFABETIZAR LETRANDO 

 

De acordo com Souza (2015), as Necessidades Formativas Específicas 

da prática pedagógica de alfabetizar/letrar são “lacunas da formação docente que 

dizem respeito ao conhecimento específico do professor para que possa 

desenvolver, de forma bem sucedida, a prática pedagógica de alfabetizar letrando” 

(SOUZA, 2015, p. 119). 

Compreendemos que é fundamental que o professor busque vencer 

essas lacunas específicas; no entanto, sabemos que superar essas dificuldades não 

garante a alfabetização de crianças, uma vez que, como nos lembra Campelo 

(2001), são múltiplos os fatores e as determinações que estão envolvidos nesse 

processo.  

No Quadro 4 apresentaremos a subcategoria Conteúdos Temáticos 

Específicos da prática pedagógica de Alfabetizar Letrando e seus respectivos 

indicadores: 
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Quadro 4 – Temáticas Específicas da Prática Pedagógica de Alfabetizar 

Letrando 

5.2.1 Direitos gerais de aprendizagem em Língua Portuguesa. 

5.2.2 Eixos estruturantes da Aprendizagem em Língua Portuguesa. 

5.2.3 Alfabetização/Letramento: conceitos; especificidades; inter-relações. 

5.2.4 Equívocos da prática pedagógica de alfabetizar letrando. 

5.2.5 Concepção Psicogenética como referencial da prática docente de 

alfabetização: Questão de Modismo?  

5.2.6 Diagnóstico Psicogenético dos níveis de conceitualização da língua 

escrita 

5.2.7 Níveis de conceitualização da língua escrita. 

5.2.8 Hipóteses de escrita. 

5.2.9 Construção nos eixos quantitativo e qualitativo no âmbito das 

hipóteses pré-silábica, silábica e alfabética. 

5.2.10 Conflitos cognitivos. 

5.2.11 Erros construtivos. 

5.2.12 Agrupamentos produtivos. 

5.2.13 Texto como unidade da alfabetização. 

5.2.14 Avaliação no/do processo de alfabetização. 

 

A seguir, faremos nossas análises, tomando esses indicadores como 

referência, mantendo a ordem apresentada no Quadro 4. 

 

 

5.2.1. Direitos Gerais de Aprendizagem em Língua Portuguesa 

5.2.2. Eixos estruturantes da Aprendizagem em Língua Portuguesa 

 

Nas Temáticas Transversais à Alfabetização discutimos, entre outras 

coisas, sobre os Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização. Lá, 

explicamos a gênese dos Direitos, os princípios norteadores de uma prática 

pedagógica de alfabetização que esteja em sintonia com os Direitos de 

Aprendizagem, evidenciando que a alfabetização e o letramento, oficialmente, se 

constituem como Direitos de Aprendizagem.  
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Esses Direitos se estendem a todas as disciplinas, no entanto, 

queremos esclarecer que nos deteremos, apenas, aos Direitos relacionados à 

Língua Portuguesa, uma vez que nosso trabalho diz respeito às necessidades de 

formação da prática pedagógica de alfabetizar letrando, possuindo, 

consequentemente, maior relação com essa disciplina. 

Desta forma, apresentaremos, a seguir, os Direitos Gerais de 

Aprendizagem e Desenvolvimento de Língua Portuguesa: 

 

 Falar, ouvir, ler e escrever textos, em diversas situações de uso da 

língua portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem de 

variados temas e que sejam compostos por formas relacionadas aos 

propósitos em questão; 

 Falar, ouvir, ler e escrever textos que propiciem a reflexão sobre valores 

e comportamentos sociais, participando de situações de combate aos 

preconceitos e atitudes discriminatórias: preconceito de raça, de gênero, 

preconceito a grupos sexuais, a povos indígenas, preconceito linguístico, 

dentre outros; 

 Apreciar e compreender textos falados e escritos do universo literário, 

como contos, fábulas, poemas, dentre outros; 

 Apreciar e usar, em diversas situações, os gêneros literários do 

patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas, 

dentre outros; 

 Falar, ouvir, ler e escrever textos relativos à divulgação do saber 

escolar/científico, como verbetes de enciclopédia, verbetes de dicionário, 

resumos, dentre outros, e textos destinados à organização do cotidiano 

escolar e não escolar, como agendas, cronogramas, calendários, dentre 

outros; 

 Participar de situações de fala, escuta, leitura e escrita de textos 

destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais importantes, 

por meio de reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, dentre 

outros. 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Os direitos no quadro mencionados foram citados, em nosso trabalho, 

apenas pela Professora Esmeralda, que reconheceu a importância desses direitos 

como orientadores da prática pedagógica do Ciclo de Alfabetização. As demais 

professoras pareciam não ter clareza ou mesmo desconhecê-los, o que se 

configura, para nós, como necessidade de formação, tendo em vista que as 

Necessidades de Formação nem sempre são objetivas, evidentes. Em outras 

palavras, as Necessidades nem sempre estão ali prontas para se mostrarem, 

chegando, muitas vezes, a serem inconscientes (o que não significa - menos 

relevantes).  

A esse respeito, Rodrigues (2006) esclarece: 

 

[...] na formação profissional, o que muitas vezes é relevante é aquilo 
de que o formando não tem consciência (e que pode até 
corresponder a saberes e valores que já detém) ou de que nem 
conhece a existência e que se manifesta em situações problemáticas 
do dia-a-dia. (RODRIGUES, 2006, p. 60). 

 

 

Com o intuito de garantir os Direitos de Aprendizagem, devemos 

contemplar, de forma integrada, os quatro eixos estruturantes do ensino e 

aprendizagem das práticas de língua portuguesa, que são: 

 

1- Oralidade;  

2- Leitura; 

3- Produção de textos escritos;  

4- Análise linguística:  

4.1- Discursividade, textualidade, normatividade; 

4.2- Apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Fonte: Brasil, 2012. 

É importante esclarecer que muitas aprendizagens referentes aos 

quatro eixos de Língua Portuguesa ocorrem não apenas no período de escolaridade, 

mas por toda a vida. Nesse sentido, é preciso que no Ciclo de Alfabetização as 

crianças tenham acesso a um trabalho efetivo, que garanta a progressão dessas 

aprendizagens. No documento oficial Elementos conceituais e metodológicos para a 

definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização 
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(1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental (BRASIL, 2012), encontram-se quadros 

organizados com os Objetivos de Aprendizagem dos respectivos eixos de cada Área 

de conhecimento, com indicações de como proceder em cada um dos três anos 

iniciais do ensino fundamental, com três opções: 

 

I → Introduzir; A → Aprofundar; C → Consolidar. 

 

Veremos a seguir os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

de Língua Portuguesa divididos pelos eixos estruturantes, com as respectivas 

indicações já mencionadas: 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Fonte: Brasil, 2012. 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Fonte: Brasil, 2012. 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Fonte: Brasil, 2012. 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Fonte: Brasil, 2012. 

 

 

 

Fonte: Brasil, 2012. 
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Fonte: Brasil, 2012. 

 

Como pode ser percebido, em documentos oficiais brasileiros, há 

orientações claras, objetivas e coerentes com as determinações legais acerca dos 

anos iniciais do ensino fundamental. O referido material, de excelente qualidade, é 

de relevante importância, tanto para os cursos de formação - inicial e continuada - 

de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, quanto para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação da prática pedagógica a ser ali 

desenvolvida, com especial destaque para a alfabetização. 

Devemos nos conscientizar de que a presente discussão é atual e de 

extrema relevância para o professor alfabetizador, que tem, atualmente, um norte 

para sua prática pedagógica. No entanto, conforme dissemos, os Direitos de 

Aprendizagem, os Eixos Estruturantes e os Objetivos foram mencionados, apenas, 

pela Professora Esmeralda, revelando-nos que existe uma necessidade premente 

de uma maior discussão e aprofundamento do tema por todas as professoras 

participantes deste trabalho. 

Em seguida, discorreremos sobre os indicadores referentes à 

alfabetização/letramento, que se constituem nos itens 5.2.3 e 5.2.4. 

 

 

5.2.3. Alfabetização/Letramento: conceitos; especificidades; inter- 

relações 
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5.2.4. Equívocos da prática pedagógica de alfabetizar letrando 

 

A alfabetização é um fenômeno complexo e multifacetado (SOARES, 

2003) determinado por fatores intra e extraescolares (CAMPELO, 1996), que exige 

do alfabetizando, essencialmente, a apropriação de princípios do Sistema de 

Notação Alfabética (SNA)18.  

Para Ferreiro (2001), não existe um conceito de alfabetização universal 

e atemporal. Essa definição vai depender, dentre outros fatores, do contexto e da 

necessidade das pessoas quanto à utilização da linguagem escrita. Desse modo, 

essa concepção pode mudar conforme a escrita vai sendo cada vez mais utilizada 

na sociedade. 

Assim sendo, várias definições sobre alfabetização foram construídas 

no decorrer dos tempos, conforme a orientação teórico-metodológica subjacente à 

prática pedagógica – como, por exemplo, a ideia de que a alfabetização é o domínio 

do código de transcrição de fonemas em grafemas, ou mesmo, a alfabetização 

conceituada unicamente como processo de compreensão e expressão de 

significados. De acordo com Soares (2003), essas visões podem ser consideradas 

incompletas, uma vez que não abrangem toda a complexidade da temática em 

discussão e se detêm apenas em aspectos individuais das aquisições do 

alfabetizando. 

Nesse sentido, um conceito mais abrangente de alfabetização vem 

sendo construído desde o final dos anos 1970 para o início dos anos 1980; essa 

concepção envolve não só a codificação de fonemas em grafemas (escrever) e a 

decodificação dos grafemas em fonemas (ler), mas também o aspecto referente à 

compreensão e expressão do que está sendo escrito ou lido, bem como os 

determinantes sociais, culturais e tecnológicos de cada sociedade, destacando-se 

                                                           
18

 Em Leal (2006), encontramos, com clareza, princípios do sistema de notação alfabética que 
também são orientadores da prática pedagógica de professores que trabalham com 
alfabetização/letramento de crianças e de jovens e adultos: 1- Escrita alfabética: correspondência 
escrita/pauta sonora é realizada entre grafema/fonema e não entre grafema/sílaba; 2- Escrita 
alfabética: não há correspondência entre grafema e propriedades dos objetos representados; 3- 
Regras de correspondência grafofônica: são ortográficas; 4- Utilização de 26 símbolos convencionais; 
5- Presença de vogal em todas as sílabas; 6- Estrutura predominante das sílabas: CV; 7- 
Representações fonêmicas: uma ou mais letras; 8- Ordem em que aparecem as letras na escrita: 
corresponde à ordem em que os fonemas são pronunciados na pauta sonora; 9- Direção 
predominante da escrita: horizontal; 10- Sentido predominante da escrita: da esquerda para a direita 
e de cima para baixo. 
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que é a partir desses aspectos que vão ser delineados os usos e as funções da 

língua escrita.  

E nossas professoras, o que entendem por alfabetização? Listaremos 

abaixo as conceituações apresentadas por elas:  

 

Ametista – Alfabetizar não é só codificar e decodificar e sim 
compreender também, né? Você alfabetiza dando sentido àquilo 
que você está fazendo. 
 
Safira – É ensinar a ler, a escrever, né, e já há um debate sobre a 
questão de que devemos alfabetizar e também letrar, e letrar é 
preparar o aluno, a criança como cidadão, né. 
 
Cristal – Eu vejo que alfabetização é o ato de aprender os 
códigos e interpretá-los, né. É o ato de aprender a ler e escrever 
mesmo. 
 
Esmeralda – É um processo de conquista do domínio da leitura e da 
escrita, mas não é esse domínio da leitura e da escrita que se tem 
como conceito aí fora de que é ler e escrever com perfeição. 

. 

Em seus depoimentos, as professoras pontuam algumas dimensões 

importantes do conceito de alfabetização e de suas especificidades, como ao dizer 

que não é só codificar e decodificar, mas compreender também. No entanto, a 

alfabetização possui outras especificidades além das três que foram mencionadas 

pela Professora Ametista. São elas: Apropriação do SNA19, expressão, significação 

e interpretação. 

Já a Professora Safira, embora apresente necessidades de formação, 

percebidas por nós ao dizer que letrar é preparar o aluno como cidadão, demonstra 

entendimento no que se refere às inter-relações entre os conceitos de alfabetização 

e letramento, tendo em vista que mesmo sendo processos de naturezas diferentes, 

os quais envolvem habilidades e competências específicas; eles são também 

simultâneos, interdependentes e indissociáveis (SOARES, 2003). 

Explicando melhor: alfabetização e letramento são processos distintos 

porque existe a diferenciação entre ambos, na medida em que cada um possui seu 

conceito e suas especificidades; e indissociáveis porque o ideal é que haja a junção, 

que a alfabetização ocorra em uma perspectiva de letramento. É isso que 

                                                           
19

 Ver nota nº 18. 
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caracteriza a inter-relação entre os dois. Desse modo, a alfabetização, por si só, não 

garante o letramento nem este, por si só, garante a alfabetização. 

Interpretando a fala da Professora Cristal, que possui o entendimento 

de que a alfabetização é o ato de aprender os códigos, identificamos nela uma visão 

reducionista de alfabetização. Isso porque, com base em Ferreiro (2010), a escrita 

deve ser considerada como um sistema de representação da linguagem e não mero 

código de transcrição gráfica. E explica: 

 

 

[...] se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua 
aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica; se a 
escrita é concebida como um sistema de representação, sua 
aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de 
conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual 
(FERREIRO, 2010, p. 19). 

 

 

Em relação ao conceito de letramento, as professoras consideram que: 

 

Cristal – O letramento tá inseparável da questão da alfabetização, 
né? É o aluno conhecer os vários tipos de texto que a gente tem 
na nossa sociedade, né? Ver uma receita, saber pra que serve; ver 
uma poesia e saber que é um poema e que é pra gente se deleitar...; 
uma música, conhecer, eu vejo que é isso, ele saber diferenciar 
um texto de outro. Pra que cada tipo de texto serve, né? Pra que 
serve um convite? A gente vai usar um convite pra quê, né? Então 
mesmo sem ele saber, ele está alfabetizado... se ele for letrado, ele 
vai identificar esses tipos de textos, se ele for uma criança letrada. 
Independente de estar alfabetizado ou não.  
 
Safira – O letramento não é justamente isso, a questão de você 
saber o porquê de você estar aprendendo aquilo, né, em que eu 
vou usar aquilo? Entendeu? Então é isso. 
  
Ametista – É quando você oferece aos alunos textos como 
receitas, como os livros literários, lista de palavras, os diversos 
gêneros textuais que eles usam no dia-a-dia. Carta, rótulo, bula de 
remédio, textos instrucionais, tipo assim, como montar um brinquedo, 
como montar um joguinho, é por aí.  
 
Esmeralda – O letramento é formar pra vida. Ler pra vida. A 
leitura ganha um significado social, então assim, é isso que a 
gente vê. 
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A julgar pelos dados, podemos perceber que a fala das professoras 

denota algumas incompreensões sobre o que vem a ser, de fato, o letramento. 

Quase todas, apresentam a ideia de que é conhecer/identificar/diferenciar os vários 

tipos de textos que circulam em nossa sociedade, saber para que servem; e oferecer 

diversos tipos de gêneros textuais aos alunos. É importante registrar que alguns 

desses conhecimentos são imprescindíveis para certa consolidação do letramento 

do sujeito. No entanto, em termos de letramento, é necessário esclarecermos que é 

um processo caracterizado pelas práticas sociais de uso da linguagem escrita; é o 

exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita. (SOARES, 2003; 

ALBUQUERQUE, 2006).  

Nesse sentido, o letramento deve envolver, sobretudo, a 

autonomia/competência para produzir/elaborar os mais diversos gêneros textuais 

que circulam em nossa sociedade, ocasionando, assim, a inserção dos sujeitos na 

cultura letrada em que vivemos. Para Soares (2004), o letramento é, pois, o 

“resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever: o estado ou a condição 

que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita”. (SOARES, 2004, p. 18). 

Outro entendimento apresentado sobre o conceito de letramento foi 

revelado na fala da Professora Esmeralda, ao dizer que o letramento é “ler para a 

vida”; a amplitude do conceito apresentado pela Professora pode ser geradora de 

limites na prática pedagógica de alfabetizar letrando. Encontramos em Ferreiro 

(2003) as raízes para essa necessidade de formação apresentada por Esmeralda, 

que é a seguinte: pelo fato de muitos estudiosos da temática 

alfabetização/letramento não fazerem distinção entre os dois termos20, alguns 

deslizes acabaram sendo gerados. A autora esclarece: “há algum tempo, 

descobriram no Brasil que se podia usar a expressão Letramento. E o que 

aconteceu com a Alfabetização? Virou sinônimo de decodificação.” (FERREIRO, 

2003, p. 30). (Grifos nossos). 

No âmbito da presente discussão, acreditamos, por fim, ser necessário 

entendermos a especificidade do letramento. De acordo com Soares (2003), ela se 

                                                           
20

 A própria Emilia Ferreiro, uma das maiores referências na área, discorda da coexistência dos 
termos “letramento” e “alfabetização”, acreditando, portanto, que o termo “alfabetização” é suficiente 
para englobar os dois processos – aprendizagem da leitura e escrita assim como os usos sociais. 
Não discordamos de Ferreiro (2003), no entanto, consideramos necessário discutir os termos 
separadamente para evitar equívocos como o da Professora Esmeralda. 
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constitui em inserir os sujeitos nas práticas sociais/individuais que envolvem 

oralidade, leitura e escrita.  

Diante do exposto, percebemos aqui a importância da análise de 

necessidades de formação docente, uma vez que o desconhecimento ou a 

concepção indevida de conceitos chaves podem ocasionar lacunas prejudiciais no 

processo de alfabetização de nossos alunos. Para melhor elucidação, temos como 

exemplo a análise do conceito de letramento, ora exposta. Se o professor não 

compreende no que de fato consiste letrar, ele vai formar alunos objetivando, 

apenas, que eles identifiquem determinados tipos de gêneros textuais, e não irá, 

portanto, ensejar práticas pedagógicas que propiciem não só o contato com diversos 

gêneros, mas também a produção com autonomia desses textos que circulam na 

sociedade. 

Dando continuidade às análises, devemos considerar, ainda, a opinião 

das professoras sobre alfabetizar letrando: 

 

Safira – Eu já falei antes. De novo? (risos); é justamente, eu vou 
alfabetizar pra vida. Eu não estou fazendo meu aluno apenas ler e 
codificar, eles estão aprendendo porque eles precisam, eles 
precisam ler o nome do ônibus. Qual é o ônibus que eu vou pegar? 
Então, se eu sei ler, eu vou saber qual ônibus eu vou pegar, pra qual 
rua, pra qual bairro, qual o número que tá lá naquele ônibus, pra que 
tem números? Tem os números nas placas dos carros, pra que serve 
cada coisa, né? Cada conteúdo que eu tô dando tem um sentido. 
Então, é justamente isso, né? É ensinar, alfabetizar, pra vida, pra 
saber viver, usando todos os recursos que a escola vai dar e você vai 
aprender. Tanto na família como na escola. É mais ou menos por aí.  
 
Cristal – É até mais prazerosa, né, essa prática, porque você vai 
buscar textos, né. Eu tenho uma experiência bem visível aqui na 
escola, bimestral, que é a questão do clube do livro21. Então, eu 
tenho certeza, ao realizar esse projeto do clube do livro, a gente tem 
todo um preparo: a gente lê textos, a gente lê músicas, a gente canta 
as músicas, a gente dança, a gente dramatiza os textos e a gente 
organiza textos, né, para os pais, né. Eu até tenho certeza de que os 
meus alunos, aonde chegar, eles vão saber identificar um convite, 
porque todo bimestre a gente prepara um convite para os pais, né? E 
eu sempre pergunto: “que texto é esse? Pra que serve? Serve para 
convidar as pessoas”. Então eu tô usando um texto que se usa na 
sociedade, eu estou fazendo uso dele na sala, como uma prática de 
alfabetização e letramento e eu tenho certeza que eles não vão 
esquecer pra que serve um convite, né. É uma prática, um texto, com 

                                                           
21

 Podemos encontrar a explicação detalhada sobre o “Clube do Livro” e de outras práticas 
pedagógicas desenvolvidas na Escola Antônio Campos no capítulo 4 desta Dissertação, em que 
consta a caracterização do lócus e dos sujeitos da pesquisa. 
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sentido, né, ele aprende o que é, ele lê aquele texto, mas ele 
também produz aquele texto. 
 
Ametista – É você alfabetizar o aluno, ensinar ele a ler e escrever, 
usando esses tipos de texto que ele usa na vida dele, né, pra que a 
alfabetização do aluno faça mais sentido pra ele.  
 
Esmeralda – É tudo isso que eu acabei de dizer agora, não é? Você 
alfabetiza ensinando a função social da leitura e da escrita e nesse 
caminho, você desperta nele o desejo de ler e de aprender, de virar o 
autor da sua própria história, do seu conhecimento. Então, elas 
explicam assim, elas entendem que você alfabetiza letrando. Então, 
por exemplo, a gente tá escolhendo agora o livro didático, então elas 
estão selecionando livros que elas percebem que tem essa 
perspectiva, porque assim, também virou muito moda de uma hora 
pra outra de falar alfabetizar letrando. As duas coisas têm que andar 
juntas, né? Não existe você saber, por exemplo, pra que é que eu 
preciso aprender alemão? Se eu não tiver um desejo, um prazer em 
querer descobrir aquela língua, pessoal, eu vou ter que aprender por 
uma necessidade, eu vou morar lá, eu vou ser professora de um 
aluno que fala alemão... você tem que ter um objetivo, uma função 
social pra aquilo ali. Então se alfabetiza nessa função social e tendo 
significado e tendo contexto, porque senão não é... pra quê, ser 
alfabetizado?  

 

Após a leitura das falas das professoras sobre o que significa 

alfabetizar letrando, podemos observar maior clareza da professora Cristal, com 

relação à resposta anterior, uma vez que aqui ela considera a produção dos gêneros 

textuais nas práticas de alfabetização em contexto de letramento, não se limitando a 

conhecê-los e identificá-los. No entanto, podemos perceber também algumas 

incompreensões sobre a temática em questão, como por exemplo, o fato de uma 

das professoras apenas mencionar que usa textos, sem esclarecer, contudo, a 

maneira como utiliza e produz esses textos que circulam em nossa sociedade. 

Ademais, ressaltamos que alfabetizar letrando não “virou moda de uma hora para 

outra”. 

Discutir sobre a temática de alfabetização em uma perspectiva de 

letramento tem sido uma construção, do decorrer da década de 1980 para os dias 

atuais, por meio de muitos estudos e pesquisas apontando a importância dessa 

prática. E o que seria, então, o processo de alfabetizar letrando? Ancoradas em 

Santos e Albuquerque (2005), compreendemos que esse processo consiste em 

 

[...] levar os alunos a apropriarem-se do sistema alfabético ao mesmo 
tempo em que desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e 
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da escrita de forma competente e autônoma, tendo como referência 
práticas autênticas de uso dos diversos tipos de material escrito 
presentes na sociedade (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2005. p.95). 

 

 

Vieira (2010), em sintonia com Santos e Albuquerque, considera que  

 

Alfabetizar letrando é o ensino sistemático da base alfabética da 
língua escrita aliado à vivência cotidiana de práticas letradas que 
permitam ao aluno se apropriar das características fonológicas, 
finalidades e composição dos gêneros textuais (orais e escritos) que 
circulam na sociedade”. (VIEIRA, 2010, p.113). 
 

 

No âmbito dessa discussão, devemos considerar, ainda, que um 

indivíduo pode ser alfabetizado sem ser letrado, visto que, podemos encontrar 

alfabetizandos que dominam as competências do SNA, mas que não se inseriram 

nas práticas de leitura e escrita – não sabem para que serve e como produzir uma 

carta, por exemplo –, e alfabetizandos que são letrados, conhecem a função social 

da escrita – sabem, por exemplo, folhear jornais e revistas, a estrutura de um 

convite, sua utilidade –, no entanto ainda não construíram uma competência 

específica que lhes possibilite produzir, com autonomia, diferentes gêneros textuais. 

Esse processo ocorre quando a alfabetização e o letramento são 

trabalhados separadamente, ou seja, durante o processo de aquisição da linguagem 

escrita, são trabalhados os conhecimentos relativos às especificidades da 

alfabetização, quais sejam: a compreensão do sistema alfabético/ortográfico, a 

codificação, decodificação, compreensão e expressão, porém, negligenciando as 

especificidades e conhecimentos que possam inserir os alfabetizandos nas diversas 

práticas sociais de leitura e produção de textos. 

A prática do letramento sem a alfabetização, segundo Soares (2003), 

pode ser denominado de ‘desinvenção da alfabetização’, pois os conhecimentos 

acerca do sistema convencional de escrita alfabética são obscurecidos pelas 

especificidades do letramento. Nesse sentido, acredita-se em um falso pressuposto 

de que apenas a inserção de diversificados gêneros textuais possibilitará a 

alfabetização. 

Contudo, sabemos que o letramento dissociado da alfabetização não 

garante a autonomia e a apropriação da leitura e da escrita, pois dessa forma os 
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alunos não conseguem adquirir níveis mais avançados de letramento, sem se 

apropriarem das especificidades da linguagem escrita. Assim sendo, ressaltamos, 

mais uma vez, que o ideal é que a alfabetização ocorra em um contexto do 

letramento, visto que os alfabetizandos se apropriam, dessa forma, das 

especificidades da linguagem escrita, no contexto das diversas práticas sociais que 

envolvem a leitura, a escrita e a oralidade. Esse evento, a prática pedagógica de 

“alfabetizar letrando”, é denominado por Soares (2003) de Reinvenção da 

Alfabetização. 

Analisaremos, a seguir, os indicadores relacionados à Psicogênese da 

Língua Escrita. 

 

5.2.5. Concepção Psicogenética como referencial da prática docente de 

alfabetização: Questão de Modismo? 

5.2.6. Diagnóstico Psicogenético dos níveis de conceitualização da língua 

escrita 

5.2.7. Níveis de conceitualização da língua escrita. 

5.2.8. Hipóteses de escrita 

5.2.9. Construção nos eixos quantitativo e qualitativo no âmbito das 

hipóteses pré-silábica, silábica e alfabética. 

5.2.10. Conflitos cognitivos 

5.2.11. Erros construtivos 

 

No que se refere à Psicogênese da língua escrita e suas contribuições 

à prática docente, as professoras entrevistadas reconheceram a importância desse 

referencial, que não é mera questão de modismo. A concepção psicogenética tem 

subjacentes concepções de aluno, professor, de ensinar, de aprender, de língua 

escrita, que justificam a opção por esse referencial na nossa área. Mesmo sem a 

clareza necessária em alguns pontos acerca do Paradigma Psicogenético de 

construção da escrita, as professoras justificam a opção:  
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Cristal – Eu gosto porque foi um norte, né? Porque veio aí a 
história do construtivismo, de você... “a criança pode tudo”. E ela deu 
um norte pra gente saber de onde partir, do que a criança já sabe pra 
chegar até aonde a gente quer que ela aprenda. Essa questão da 
psicogênese da língua escrita, você perceber o nível que a criança 
está e você saber o que você precisa fazer pra ela ir mais além 
eu acho que é um caminho muito bom. Um ponto de partida 
muito bom.  

 
Safira – Foi um referencial que veio realmente ajudar o professor 
alfabetizador. Eu acho que hoje em dia o professor que não tem 
esse conhecimento, ele não consegue fazer a criança ser 
alfabetizada da melhor forma possível, não. Talvez vá de uma 
forma mais rude, como antigamente, vai sem ela entender, sem 
o professor entender como a criança tá aprendendo, como a 
criança tá escrevendo e como fazer ela melhorar. Esse professor 
vai de forma até cega, ajudar a criança. Mas o professor que tem 
esse conhecimento, ele tem tudo nas mãos pra ajudar a criança. 
Pra mim foi de grande valor esse conhecimento. 

 
Esmeralda – Ah, profundamente. Melhora a prática porque ele... é 
aquilo que eu falei, a gente tira a venda dos olhos. E isso traz pra 
criança um respeito, né, ele não fica com aquela coisa: “ah, você 
é burro, escreve ortograficamente errado. Você não sabe, não 
aprende.”, então isso aí faz o professor ter mais segurança. É 
essa coisa mesmo de você saber como se dá o processo. Isso aí é, 
como eu disse, um caminho sem volta. 

 

Mas, o que seria, então, a Psicogênese? 

A Psicogênese da Língua Escrita é considerada um marco divisor das 

pesquisas e práticas de alfabetização. Assim, os estudos desenvolvidos por Ferreiro 

e Teberosky sobre a aquisição da língua escrita têm se configurado como uma das 

produções científicas mais significativas dos últimos tempos.  

Desse modo, a questão principal referente à alfabetização deixou de 

ser o “como se ensina?” e passou a ser “como se aprende?”. A relevância não está 

mais nos métodos de alfabetização, os quais, segundo Ferreiro (2010, p. 32) “não 

oferecem mais do que sugestões, incitações, quando não práticas rituais ou conjunto 

de proibições. O método não pode criar conhecimento”, e sim compreender o 

processo pelo qual o alfabetizando passa na construção da linguagem escrita.  

Mesmo reconhecendo a importância do referencial ora discutido, 

percebemos, em nosso trabalho, algumas incompreensões de domínio teórico, 

traduzidas em necessidades de formação, com relação a alguns pontos da 
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Psicogênese da Língua Escrita. As próprias entrevistadas afirmam que os 

professores ainda sentem dificuldades de trabalhar com esse referencial, 

 

Cristal – Eu acho que há um pouco, né, a gente nunca tá na 
totalidade. [...] De dominar a questão da teoria mesmo, desse 
conhecimento. 
 
Esmeralda – Eu penso muito assim... o conhecimento, aí talvez seja 
um pouco da dificuldade dos professores, elas têm o conhecimento 
muito simplista, eu acho, elas não têm o conhecimento mais 
profundo, elas não têm essa leitura bem profunda de como se 
dá esse processo. Elas sabem, por exemplo, elas identificam o que 
é um pré-silábico, o que é um silábico-alfabético, o que é uma 
criança que apresenta uma hipótese alfabética, mas toda a teoria 
mesmo, bem embasada, falta um pouquinho, sabe? Primeiro 
porque às vezes é muito mal trabalhado isso na universidade, alguns 
assim não passam pela universidade, quando passam já passam por 
aquelas formações pra complementar, né, e algumas já muito antigas 
não tiveram essa formação ou não passaram por nenhum curso que 
mostrasse essa teoria bem trabalhada mesmo, sabe? Tirando os 
mitos, porque na escola pública acontece muito... chega muito já 
uma coisa mastigada e simplificada, mas a teoria estudada, quem fez 
lá na fonte, acho que tem uma carência.  

 

Sobre a relevância e importância de se apropriar do conhecimento do 

Diagnóstico Psicogenético, as professoras dizem: 

 

Cristal – Você conhecendo, você sabe por onde começar, pra você 
planejar outras estratégias. 
 
Safira – Com ele fica fácil perceber o nível em que a criança tá, não 
é? Ver como ela escreve e tentar fazer atividades em cima do nível 
que a criança tá. E aí ver os avanços, perceber os avanços e cada 
vez mais a criança escrevendo melhor e lendo melhor. 
 
Esmeralda – Esse trabalho de você fazer essa identificação, elas 
fazem e, por exemplo, se tiveram essa carência de ver isso na 
faculdade, elas viram no PROFA e tão retomando no PNAIC. Então 
acho que elas têm essa facilidade de fazer esse diagnóstico, de 
identificar como eles estão, porque tão ultimamente tendo cursos que 

tá retomando isso. 
 

Para identificarmos o nível e hipótese de escrita em que o 

alfabetizando se encontra, é necessário, inicialmente, que o professor realize o 

Diagnóstico Psicogenético. Mas, em que consiste essa sondagem? 

A Professora Ametista, ao falar sobre a importância de acompanhar o 

processo de construção da escrita dos seus alunos, nos explicou como faz:  
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Ametista – Eu faço assim, por exemplo, aqui na escola, no início do 
ano... porque assim, a criança pode até não saber ler nem escrever 
convencionalmente, mas ela representa aquilo que ela pensa através 
de rabiscos, aí quando pequenininha ela faz rabiscos e a gente fala 
uma palavra e ela escreve um rabisco, com o conhecimento que ela 
sabe. E depois de assim, de uns três meses, você pode pegar essas 
mesmas palavras, são quatro palavras e uma frase, você pode fazer 
essas mesmas palavras no mesmo grupo semântico. Por 
exemplo, eu pegava animais ou festa de aniversário, então você 
elege, você escolhe palavras, uma polissílaba, uma trissílaba, 
uma dissílaba, uma monossílaba e uma frase, pra gente ver a 
evolução da escrita, de como a criança vai evoluindo a escrita. 

 

Segundo Campelo (2011) o diagnóstico psicogenético é um 

instrumento importantíssimo para a prática pedagógica do professor alfabetizador e 

deve ser realizado da seguinte forma: 

- Organizar uma lista22 de quatro palavras e uma frase, sendo as palavras: a 1ª 

polissílaba; 2ª trissílaba; 3ª dissílaba e a 4ª palavra monossílaba. A lista deverá ser 

organizada iniciando pela polissílaba e finalizando com a monossílaba, de modo a 

evitar que os alfabetizandos tenham, logo no início da atividade, conflitos cognitivos 

com hipóteses anteriormente construídas e ainda vigentes, a exemplo da hipótese 

da quantidade mínima de caracteres; 

- Evitar repetição das letras nas palavras, também como forma de precaução de 

conflitos com a hipótese da variedade de caracteres; 

- Cuidar para que a frase a ser ditada contenha, pelo menos, uma das palavras da 

lista, para que possa se observar se há estabilidade na escrita da mesma palavra 

em diferentes contextos – na lista e na frase; 

- Solicitar que cada aluno escreva como sabe – produção espontânea – os nomes 

das palavras, à medida em que forem ditados; 

- Ditar as palavras sem escandi-las, ou seja, ditá-las sem marcar oralmente as 

sílabas das palavras, evitando-se a influência do ditado silabado na própria leitura do 

alfabetizando; 

- Pedir que o alfabetizando (individual, separadamente e imediatamente após 

escrever cada palavra) leia – apontando na escrita – letras, sílabas e/ou palavras – o 

que deverá ser registrado pelo professor; 

                                                           
22

 Uma série de palavras pertencentes ao mesmo campo semântico. Pode ser, por exemplo, uma lista 
de ingredientes de uma receita, de animais marinhos, de coisas gostosas que têm no aniversário etc. 



88 
 

- Anotar a escrita e a leitura do alfabetizando e outras informações que considerar 

relevantes, numa folha à parte. 

É essencial o entendimento de como proceder para realizar o 

diagnóstico psicogenético, uma vez que é com base nele que o professor deverá 

planejar suas próximas intervenções com os alunos, para que eles avancem no 

processo de aquisição da linguagem escrita. Ocorre que muitos professores, após 

realizarem a sondagem, não sabem o que fazer com as informações obtidas, 

conforme a Professora Esmeralda explica: 

 

Esmeralda – Por exemplo: “tá, eu descobri. E aí, eu vou fazer o quê 
com isso? Ele tá pré-silábico, que atividades eu posso fazer pra 
ensinar ele a avançar?”. Aí nessa hora dá uma quebrazinha, porque 
só identificar também não serve muito. “Tá, identifiquei”, mas existem 
tarefas bem específicas pra você fazer eles passarem de fase, aí 
nessa hora acontece essa quebra, de não ter esse conhecimento. 

 

Devemos entender, contudo, que a Psicogênese da Língua Escrita não 

consiste em um método de alfabetização. A própria Emilia Ferreiro esclarece que 

nunca foi sua intenção criar um método ou metodologia:  

 

[...] é conveniente esclarecer que não pretendemos propor nem uma 
nova metodologia da aprendizagem nem uma nova classificação dos 
transtornos da aprendizagem. Nosso objetivo é o de apresentar a 
interpretação do processo do ponto de vista do sujeito que aprende 
(FERREIRO, 1999, p.17). 

 

 

Desse modo, compreendemos que a Psicogênese permite que 

repensemos a forma de se alfabetizar, na medida em que passamos a entender a 

evolução psicogenética pela qual o alfabetizando passa no decorrer do processo de 

aprendizagem da língua escrita. Assim sendo, é papel do professor, munido do 

diagnóstico inicial e de suas concepções de alfabetização, letramento e de como 

ensejar uma prática pedagógica de alfabetização em contexto de letramento, 

elaborar atividades condizentes com essa perspectiva. 

Conhecer a teoria subjacente à Psicogênese da Língua Escrita ajuda o 

professor a entender os níveis de conceitualização, as hipóteses, construção 

dos eixos quantitativos e qualitativos, conflitos cognitivos e os erros 
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construtivos vivenciados pelos alfabetizandos no decorrer do processo de tão 

importante aquisição. Segundo a Professora Ametista,  

 

Ametista – o alfabetizando passa por fases: tem a fase do rabisco; 
tem do silábico sem pauta sonora (?), que é quando a criança 
escuta... ela faz a ligação de uma letra pra cada sílaba mas sem ter 
relação com o som que a gente escuta e no outro momento, em 
outro estágio, você passa mais um tempo e faz, ela vai tá no silábico, 
naquela fase em que ela faz relação com o som; depois silábico-
alfabético, tentando entrar pra o alfabético; pra chegar no alfabético. 

 

Essas fases às quais a professora se refere são, de acordo com a 

teoria psicogenética, os três períodos básicos que vão, progressivamente, fazendo 

surgir diferenciações entre as escritas, culminando com a fonetização da escrita - 

considerada a grande viragem no processo de alfabetização. Para Ferreiro (1995), 

os níveis de conceitualização da escrita são os seguintes:  

1º) distinção entre a representação icônica e não-icônica e construção de 

formas de diferenciação intrafigurais ou intra-relacionais;  

2º) construção de formas de diferenciação interfigurais ou inter-relacionais;  

3º) fonetização da escrita. 

No 1º nível, os alfabetizandos se encontram na hipótese pré-silábica e 

procuram critérios que lhes permitam diferenciar os dois modos básicos de 

representação gráfica: o desenho e a escrita. A própria Emilia Ferreiro esclarece: 

“Ao desenhar se está no domínio do icônico [...]. Ao escrever, se está fora do 

icônico: as formas dos grafismos não reproduzem a forma do objeto, nem sua 

ordenação espacial reproduz o contorno dos mesmos” (FERREIRO, 2010, p.22). 

Inicialmente, os alfabetizandos escrevem de forma indiferenciada. 

 Ao avançar nesse processo e para que as palavras sejam “legíveis” 

aos aprendentes, há uma exigência de que cada palavra produzida tenha um 

mínimo de três caracteres: a esta exigência, chamamos de construção no eixo 

quantitativo da hipótese pré-silábica, que tem subjacente a hipótese da quantidade 

mínima de caracteres. Sobre essa quantidade mínima de caracteres, Ferreiro (1999) 

nos explica:  

 

[...] que a exigência de uma quantidade mínima de caracteres é 
totalmente independente das denominações que a criança seja 
capaz de empregar que chamem a esses caracteres de “letras”, 
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“números”, “palavras” ou “coisas”, não tem importância. O que 
importa é que a legibilidade de um texto aparece associada à 
quantidade. (FERREIRO, 1999, p. 46). 

 

 

O outro eixo da hipótese pré-silábica – qualitativo – é marcado pela 

crença de que as letras não podem se repetir no interior da palavra, ou seja, os 

caracteres devem variar no interior da palavra para que ela seja legível, o que 

acontece com uma diferenciação intrafigural. 

O segundo nível – construção de formas de diferenciação interfigurais 

ou inter-relacionais – ainda é caracterizado pela hipótese pré-silábica. No entanto, o 

alfabetizando já começa a diferenciar os caracteres de uma palavra para outra, 

havendo assim uma evolução no eixo qualitativo com relação ao 1º nível, pois além 

de diferenciar os caracteres no interior das palavras, eles variam também de uma 

palavra para outra. Mas, o aspecto quantitativo do 2º nível permanece igual ao do 1º: 

com uma quantidade mínima de três caracteres para que a palavra “sirva para ler” 

(FERREIRO, 1999, p.47). 

Já o terceiro nível, o da fonetização da escrita, é marcado pelas 

hipóteses silábica, silábico-alfabética e alfabética. Na hipótese silábica, a quantidade 

de caracteres de uma palavra para outra irá depender da quantidade de sílabas das 

palavras, e não mais da exigência mínima de três caracteres, como na hipótese 

anterior. A essa descoberta, denominamos de construção no eixo quantitativo da 

hipótese silábica. Já o eixo qualitativo é a descoberta de que partes sonoras 

semelhantes entre as palavras começam a se exprimir por letras semelhantes, ou 

seja, quando o alfabetizando constrói o eixo qualitativo da hipótese silábica 

apresenta a escrita silábica com valor sonoro convencional.  

Sem abandonar a hipótese silábica, os alfabetizandos começam a 

experimentar uma nova hipótese: a silábico-alfabética, que se evidencia com o uso 

simultâneo das hipóteses silábica e alfabética. Assim sendo, na escrita de uma 

palavra, simultaneamente, eles representam algumas sílabas com uma escrita 

silábica, e outras sílabas com uma escrita alfabética. 

Por fim, temos a hipótese alfabética, na qual o alfabetizando percebe 

que uma sílaba pode ser fragmentada em unidades sonoras menores – os fonemas 

– sendo esse o eixo quantitativo dessa hipótese; com relação ao eixo qualitativo, há 

a descoberta de que a identidade de som não garante a identidade de letras e vice-
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versa. Assim, diferentes grafemas podem ter o mesmo som, dependendo do 

contexto onde eles se encontram; por exemplo, o grafema “x” pode ter o mesmo 

som do grafema “z” e do grupo consonantal “ch”. Descobrindo isso, o alfabetizando 

passa a enfrentar os problemas de ordem ortográfica. 

Pelo exposto, podemos perceber que o processo de apropriação da 

leitura e escrita será marcado por várias hipóteses, construções e reconstruções - 

segundo Ferreiro (2008) -, conjecturas, conflitos cognitivos e erros construtivos. 

Nesse sentido, a ideia de hipótese cognitiva nos remete ao conceito de 

erro construtivo. Mostraremos, a seguir, as relações entre hipótese cognitiva/erro 

construtivo, com base em Macedo (2004): 

 

As produções escritas são marcadas pelas hipóteses cognitivas 
subjacentes a essas produções. Por essa razão, as produções que 
antecedem à escrita alfabética não correspondem à escrita padrão 
porque, ali, nenhum ou nem todos os fonemas das sílabas estão 
representados. Desse modo, embora a produção seja correta do 
ponto de vista da hipótese que a produziu, por não corresponder à 
escrita padrão, é considerada erro, mas construtivo. Por exemplo, 
todas as escritas pré-silábicas – sejam elas indiferenciadas, 
diferenciadas intra e interfiguralmente – são consideradas “erro” sob 
a perspectiva da escrita alfabética padrão; todavia, considerando a 
construção cognitiva/hipótese que a gerou, esse erro passa a ser 
considerado construtivo. (MACEDO, 2004, p.56). 

 

 

Elucidando: é um erro porque do ponto de vista da escrita formal não 

está escrito corretamente; construtivo porque, como o próprio nome diz, foi uma 

construção do processo de aprendizagem do alfabetizando, de um processo que 

está em andamento, mas que para haver a construção, foi elaborada uma hipótese, 

a qual geralmente é fruto de um conflito cognitivo. 

A Professora Ametista ressalta, nesse sentido, a paciência – aliada a 

boas mediações - que o professor deve ter, a partir do momento em que entende o 

processo pelo qual seu aluno passa para aprender a ler e escrever: 

 

Ametista – se você tem conhecimento, você sabe que qualquer 
criança é capaz de aprender, agora cada um no seu ritmo, né, 
porque, por exemplo, uma mangueira dá frutos, mas nem todas as 
mangas amadurecem ao mesmo tempo, você tem que esperar esse 
tempo dele, então uns vão aprender mais rápido outros mais lentos. 
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Devemos compreender que os erros cometidos ao longo do processo 

de escrita são essenciais para o desenvolvimento do alfabetizando. Segundo Moll 

(1996), 

 
[...] longe de representarem desatenção, “letras comidas”, 
desinteresse da criança, representam uma forma cognitivamente 
estruturada de pensar o funcionamento da escrita. Tais erros, 
designados de “sistemáticos” e “construtivos”, nos permitem 
ingressar na lógica do pensamento infantil (MOLL, 1996, p.170). 
 

 

Moll (1996) lembra, ainda, que é necessário considerar o nível de 

representação da escrita como patamar para avanços qualitativos, respeitando e 

problematizando os erros próprios do processo de aprendizagem. Esse tipo de 

erros, em uma visão construtivista – que também defendemos –,  

 

[...] trata-se, às vezes, de ideias que não são erradas em si mesmas, 
mas aparecem como errôneas porque são sobregeneralizadas, 
sendo pertinentes apenas em alguns casos, ou de ideias que 
necessitam ser diferenciadas ou coordenadas, ou, às vezes, ideias 
que geram conflitos, que por sua vez desempenham papel de 
primeira importância na evolução. (FERREIRO, 2008, p. 82). 

 

 

Em síntese, o conflito cognitivo é, segundo Ferreiro e Teberosky 

(1999), um momento de perturbação, onde o conhecimento atual se mostra 

insuficiente para resolver uma tarefa atual, sendo, então, urgente enfrentar as 

contradições entre as próprias hipóteses para poder sair do impasse. Já o erro 

construtivo, ainda de acordo com as autoras, ocorre porque no processo em busca 

do conhecimento enfrentamos grandes reestruturações globais, algumas das quais 

são “errôneas” (no que se refere ao conhecimento final); porém, “construtivas” (na 

medida em que permitem ter acesso a ele). 

Os próximos indicadores que serão analisados contemplam os 

assuntos Agrupamentos produtivos e Texto como unidade na alfabetização. 

 

5.2.12. Agrupamentos produtivos 

5.2.13. Texto como unidade na alfabetização 
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Embora as professoras afirmem que utilizam agrupamentos produtivos 

em suas turmas, há algumas justificativas indevidas sobre os “porquês”, conforme 

veremos: 

Safira – Na minha sala, as crianças são colocadas em dupla pra que 
uma possa ajudar a outra. Se uma tá no nível silábico e a outra tá no 
silábico-alfabético, então ela apoia a outra, porque é impossível o 
professor ver o todo, todos os dias. 
 
Cristal – Agrupamentos, a gente usa agrupamentos, a questão de, 
eu costumo usar muito a questão do... um ajudar o outro, né, eles em 
dupla, eles leem, alguém tem dificuldade pra copiar eu peço a outro 
coleguinha que já é mais adiantado pra ajudar ele a dizer letra 
por letra e ele copia ou escreve. 

 

  

Devemos, de fato, utilizar os agrupamentos produtivos em salas de 

alfabetização; no entanto, o motivo pelo qual isso deve acontecer não é porque o 

professor não consegue ver ‘o todo’, diariamente, como disse a professora Safira, 

mas porque a reflexão de um aluno propiciará o desenvolvimento do outro – a 

exemplo do que disse a professora Cristal. Para que isso ocorra, é necessário 

planejamento do professor, uma vez que ele deverá escolher duplas que tenham 

conhecimentos que não sejam tão próximos, mas ao mesmo tempo não tão 

distantes.  

É muito importante que o professor alfabetizador supere as 

necessidades de formação no que se refere aos agrupamentos produtivos, pois, 

uma vez superadas/esclarecidas, as práticas de alfabetização irão melhorar 

consideravelmente, promovendo, dessa forma, maior avanço dos alunos. A 

Professora Esmeralda demonstra entendimento sobre como trabalhar com os 

agrupamentos – os quais ela chama de grupos heterogêneos – e reconhece essa 

necessidade de formação nas professoras: 

 

Esmeralda – por exemplo, uma carência que eu percebo nelas é a 
questão de formar os grupos heterogêneos, é muito bom você formar 
um silábico junto com um pré-silábico, mas elas não fazem muito 
porque isso gera uma demanda de “trabalho”, que de repente você 
não tá interessado. Então um exemplo clássico é esse, formar 
grupos heterogêneos, porque o PROFA ensina isso, você vai levar 
pra sala hoje a música “atirei o pau no gato”, pra cada grupo 
heterogêneo que naquele dia você vai formar, você vai lançar o 
desafio diferente com aquela música: pra um grupo que está 
alfabético você pode colocar letras num envelope e mandar ele 
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construir a música usando o alfabeto móvel, porque isso vai ser um 
desafio pra ele. Para o grupo que está silábico você vai botar 
palavras pra ele identificar o som inicial e final e tentar montar uma 
frase de atirei o pau no gato. Pro grupo que está pré-silábico você vai 
entregar uma frase completa e você vai perguntar: qual é a frase que 
diz atirei o pau no gato? Ah, começa com A e termina com O, é 
essa? Então assim, cada nível de aprendizagem da escrita, hipótese, 
você coloca um desafio diferente na mesma tarefa, atirei o pau no 
gato pra todos, então fazer isso dá trabalho. 

 

 

Dando continuidade às análises, devemos considerar a importância do 

texto nas turmas de alfabetização. Mas, o que são textos? De acordo com Geraldi 

(1993) o texto é toda sequência verbal – oral ou escrita – dotada de sentido e 

constituída nas seguintes condições:  

 

 Se tenha o que dizer: uma mensagem;  

 Se tenha uma razão para que dizer: motivo;  

 Se tenha para quem dizer: interlocutor;  

 O locutor/autor se assuma como quem diz; 

 Se defina como dizer: estratégias. 

 

Assim sendo, entendemos que o texto é uma unidade de estudo 

privilegiada no trabalho pedagógico e que deve integrar os diferentes eixos de uso 

da língua - oralidade, leitura e escrita. A Professora Safira nos disse que utiliza muita 

produção de texto em sua prática pedagógica para promover avanços em seus 

alunos: 

 
Safira – Muita atividade de leitura e de produção de texto. Produção 
de texto a gente conta histórias, a contação de história é muito 
natural aqui na escola. Contar história e fazer a criança pensar, 
reproduzir um texto, criar suas próprias histórias, é uma das 
atividades que a gente mais usa pra esses avanços, pelo menos eu. 

 

As demais professoras não mencionaram o trabalho com textos em 

suas práticas pedagógicas.  

No âmbito da presente discussão, é importante compreendermos 

também que os textos independem da extensão, mas correspondem ao discurso que 

se constitui uma situação ou atividade. Assim, considerando o que foi dito, quando 



95 
 

alunos do 1º ano estão escrevendo seu próprio nome, há nessa atividade uma 

produção de texto com sentido, com significado social. 

Discutiremos, a seguir, sobre avaliação na alfabetização. 

 

5.2.14. Avaliação no/do processo de alfabetização 

 

No âmbito da avaliação, a discussão na área da educação é muito 

grande e diversificada. Há diversas perspectivas, que vão desde avaliações das 

políticas dos sistemas de ensino, passando pelas avaliações das condições de 

trabalho das escolas, do cotidiano escolar e finalizando com as avaliações das 

aprendizagens dos alunos. Considerando que nosso trabalho é sobre necessidades 

de formação do professor alfabetizador de crianças, nos deteremos aqui nas 

avaliações das aprendizagens dos alunos no que se refere ao processo de 

alfabetização. 

Nesse sentido, compreendemos que a avaliação das crianças do Ciclo 

da Alfabetização deve ter caráter formativo, uma vez que nela os aspectos 

priorizados são os qualitativos e não os quantitativos/classificatórios, com vistas a 

possibilitar a progressão individual de cada aluno. Assim sendo, a avaliação deve 

ser vista como processual, e deve passar pelo diagnóstico inicial23 e gerar, a partir 

das informações obtidas nele, ações didáticas voltadas à compreensão do sistema 

de escrita alfabética. A Professora Cristal demonstra entendimento sobre esse 

processo: 

 

Cristal – Aqui na escola eu vejo que Safira e Ametista, professoras, 
dominam essa questão, até porque as duas fizeram o PROFA, as 
duas participaram do PNAIC, então eu vejo que elas não têm tanta 
dificuldade assim. Eu, como fiz o PROFA, participei do PNAIC, eu já 
cheguei aqui dominando essa questão de conhecimento das 
avaliações diagnósticas e a questão do relatório, e da avaliação 
processual eu já tinha conhecimento e já dominava. 

 

 

A avaliação processual, mencionada pela Professora Cristal, pode 

também ser chamada de avaliação formativa. Com ela, o professor pode verificar o 

que os alunos sabem, o que aprenderam e dar retorno sobre esses aprendizados – 

                                                           
23

 As Orientações para o referido Diagnóstico já foram discutidas quando da análise dos Indicadores 
referentes à Psicogênese da Língua Escrita. 



96 
 

por meio dos relatórios –, tudo isso de forma sistemática. Nesse sentido, podemos 

perceber que a avaliação formativa engloba também a avaliação diagnóstica e que 

visa tão somente a aprendizagem dos alunos. 

As professoras Ametista e Esmeralda, assim como Cristal, também não 

se veem como tendo dificuldades/necessidades de formação no que se refere à 

avaliação na alfabetização, embora a Professora Ametista reconheça que no 

começo não é tão fácil. Elas dizem: 

  

Ametista – Eu não sinto muita dificuldade... em avaliar, não. A não 
ser no início, entendeu? Quando a gente ainda não conhece o aluno; 
mas no decorrer do ano a gente vai... não tem tanta dificuldade 
assim, não, entendeu? Por isso, porque quando você conhece, 
quando você sabe os níveis de escrita de cada aluno, você tem ali 
em mãos aquele diagnóstico, então você tem mais facilidade de 
preparar atividades pra aquele aluno que tá com dificuldade, 
entendeu? Por isso que você tem que saber o nível de escrita, 
conhecer bem; o desenvolvimento da escrita; e de leitura também. 
Porque quando você sabe, quando você já domina isso, fica mais 
fácil de você planejar atividades pra os alunos. 
 
Esmeralda – Aqui na escola, eu não sinto que eles sentem 
dificuldades em avaliar, não. Eles fazem, a gente tem todo um... no 
planejamento já é sistematizado, já é uma proposta da escola, que 
seja feito, que a avaliação aqui, com eles... primeiro, eles são 
avaliados por relatório, então eles são avaliados constantemente, 
seja nas tarefas de escrita, seja na oralidade, seja aqui fora fazendo 
outra tarefa, então eles são avaliados constantemente. Existe aquela 
avaliação que você viu a gente fazendo24, que ela é feita por mim e 
pela professora, que já é proposta do PROFA, já é proposta do 
PNAIC, acompanhar sistematicamente a evolução da criança e a 
partir dali criar atividades pra que elas sigam avançando. Então, elas 
não sentem essa dificuldade, elas sistematizam e elas realizam 
mesmo. Até porque precisa disso pra fazer no final do ano o relatório 
final. Então elas não têm essa dificuldade.  

 

No entanto, a Professora Safira admite que a avaliação está melhor em 

decorrência dos cursos de formação continuada de que participou; todavia, 

percebemos na sua própria fala que nem sempre foi assim: 

 

Safira – Hoje em dia eu não vejo mais isso, eu vejo mais que a 
questão da avaliação tá sendo melhor, porque nós avaliamos cada 
período as crianças, faz aquela avaliação individual das crianças e 
eu acho que isso se dá pelos cursos que nós fizemos, não é pelo 
curso de graduação, o curso de pedagogia; mas pelos cursos que 
foram dados do PROFA, do PNAIC, que nos ajudou a ver a criança... 

                                                           
24

 Diagnóstica. 
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o desenvolvimento da criança, como ele aprende, e aí agora a gente 
já sabe como avaliar, os níveis que a criança está passando e ver 
melhor o que fazer com essas crianças. 

 

Diante das falas das professoras sobre avaliação na alfabetização, 

vimos que elas se consideram como tendo conhecimento sobre esse processo. 

Vimos, ainda, que uma das professoras reconhece que o conhecimento acerca 

dessa temática foi uma construção no decorrer da carreira, favorecida por cursos de 

formação dos quais ela participou, citando como exemplos o PROFA e o PNAIC.  

Percebemos, desse modo, a importância de cursos de formação de 

professores que estejam em sintonia com suas próprias necessidades de formação 

e é nesse sentido que mostraremos, a seguir, elementos constitutivos para um 

programa de formação de professores alfabetizadores, o qual está em consonância 

com essas necessidades apresentadas/percebidas no decorrer do trabalho. Tais 

elementos se configuram no segundo objetivo da presente Dissertação, que é 

“elaborar os principais elementos constitutivos de um Programa de Formação que 

deverá ter como eixo norteador Necessidades de Formação Docente de professores 

Alfabetizadores de crianças”. 

 

5.3 FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR DE 

CRIANÇAS, A PARTIR DA ANÁLISE DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 

Nossa investigação sobre necessidades de formação para 

alfabetizar/letrar crianças dos três anos iniciais do ensino fundamental nos 

proporcionou uma riqueza de dados, que também passaram a constituir indicadores 

para um programa de formação, fundado em necessidades reais dos professores 

participantes da nossa pesquisa. Nesse sentido, eis os indicadores: 

“Recomendações aos cursos de formação”, “Conteúdo Programático”, 

“Procedimentos metodológicos” e “Requisitos para ser Bom Professor 

Alfabetizador de Crianças”. 

 

Quadro 5 – Recomendações aos cursos de Formação de Professores 

 Investimento na formação do Professor Formador ‘que gosta do que faz’ 
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e ‘sabe o que faz’; 

 Estágio da Prática Pedagógica com carga horária de maior duração; 

 Articulação teoria-prática como eixo fundante da Formação. 

 

No âmbito das recomendações, vejamos o que nos diz a Professora 

Cristal sobre o professor formador: 

 

Cristal – Às vezes, você escolhe um formador, a instituição escolhe 
um formador, que não repassa aquela motivação que você tem pra 
aprender, porque o professor é um grande espelho e o aluno percebe 
isso, quando o professor está motivado por aquilo que faz. Eu vi isso 
no PNAIC, eu tive experiência com Régia, que Régia era minha 
formadora, e eu escutava outras conversas, de outras professoras 
formadoras, que não era tão interessante quanto a minha formação 
no PNAIC. E por quê? A gente via que Régia gostava do que fazia, 
ela estava envolvida com aquilo ali, o trabalho final dela do mestrado 
tinha a ver com a alfabetização. Então quando você vê que o 
professor gosta do que faz e domina o que faz, o interesse é maior. 
Eu acho que tem que investir mais no formador. 

 
 

No que se refere à importância de um estágio com maior carga 

horária... 

 

Safira – Eu acho que os cursos que a gente faz por fora, eles 
deveriam estar incluídos, numa maior carga horária. A questão de 
ver como a criança realmente se desenvolve, e ter mais tempo, ver o 
professor trabalhando em sala de aula. A questão do estágio. Eu 
acho que era pra ser um estágio com mais tempo, mais tempo de 
observação e mais tempo de prática, eu acho que isso seria muito 
bom. 

 

Outro aspecto mencionado pelas professoras diz respeito a uma maior 

articulação entre teoria e prática, como podemos ver nas falas das professoras 

Ametista e Esmeralda: 

 

Ametista – Eu acho que os cursos deveriam proporcionar aos alunos 
que tão estudando pra ser professor, vivenciar mais a prática, ver 
mais de perto como é que é essa prática, pra quando chegar não 
chocar tanto, porque o negócio é a teoria, mas a prática é o mais 
difícil, e juntando as duas coisas eu acho que melhoraria muito. Acho 
que tem que vivenciar essa prática. 
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Esmeralda – que contemple muito mais carga horária pra reflexão 
da prática, entre a teoria e a prática. Tá faltando muito isso. E tá 
faltando, por exemplo, lá na minha época era muito assim, não sei se 
ainda é hoje, é... fundamentos teóricos do ensino de geografia, aí 
você só vê a teoria, não porque o autor tal disse que você tem que 
formar um sujeito consciente. O que é que se trabalha primeiro? O 
contexto maior, do mundo, pra ele entender que está no mundo e 
depois ir pro continente, para os países, pro bairro... ou você partir da 
rua em que ele mora. Aí as conversas eram essas, mas assim... que 
atividades, que conceitos eu vou trabalhar na sala de aula através 
das atividades, que faz o meu aluno chegar a essa compreensão? 
Não dizem isso, só dizem que o autor tal diz que tem que ser assim. 
 
 

Quadro 6 – Conteúdo Programático para um Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores de Crianças, revelado pela Análise de 

Necessidades Formativas 

 Ética na docência com crianças 

 Inserção do Professor Principiante no cotidiano escolar  

 Direitos de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização 

 Direitos Gerais de Aprendizagem em Língua Portuguesa 

 Eixos estruturantes da Aprendizagem em Língua Portuguesa 

 Princípios subjacentes à prática pedagógica de alfabetização coerente com 

os Direitos de Aprendizagem 

 Alfabetização/Letramento: conceitos; especificidades; inter-relações 

 Alfabetização/Letramento como Direito de Aprendizagem  

 Equívocos da prática pedagógica de alfabetizar letrando 

 Concepção Psicogenética como referencial da prática docente de 

alfabetização: Questão de Modismo? 

 Diagnóstico Psicogenético dos níveis de conceitualização da língua escrita 

 Níveis de conceitualização da língua escrita 

 Hipóteses de escrita 

 Conflitos cognitivos 

 Erros construtivos 

 Agrupamentos produtivos 

 Texto como unidade da alfabetização 
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 Construção nos eixos quantitativo e qualitativo no âmbito das hipóteses pré-

silábica, silábica e alfabética 

 Avaliação no/do processo de alfabetização 

 

 

Quadro 7 – Procedimentos Metodológicos Potencializadores de  

Alfabetização-Letramento 

 Agrupamentos Produtivos; 

 Exercícios de consciência fonológica; 

 Estudo das letras na Lista de Frequência; 

 Rodas de conversa e de leitura; 

 Leitura em diferentes espaços; 

 Jornal do final de semana; 

 Projetos; 

 Leitura de músicas; 

 Exercício das Estratégias de leitura; 

 Estudo e produção de textos; 

 Quadro silábico; 

 Palavra geradora. 

 

De acordo com o Documento dos Direitos de Aprendizagem e 

desenvolvimento do ciclo de alfabetização do ensino fundamental (BRASIL, 2012), 

ouvir, contar e ler histórias favorece o seu processo de alfabetização e letramento. 

Além disso, as atividades de produção textual são muito importantes, desde que 

sejam realizadas de forma contextualizada e significativa. O referido documento 

pontua que 

 

É preciso eleger as metodologias que intencionalmente respeitem o 
ritmo de cada criança. Isto é, que não concebam as crianças como 
um bloco homogêneo, mas que considerem o tempo de descobertas, 
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de construção de hipóteses, de despertar o interesse de cada 
menino e menina do grupo (BRASIL, 2012, p. 21). 

 

 

Por fim, falaremos dos requisitos para ser um bom professor 

alfabetizador. Nesse sentido, apresentamos o quadro que segue, construído 

segundo a perspectiva das professoras. 

 

Quadro 8 – Características do Bom Professor Alfabetizador de Crianças 

 Gosta da Docência com Crianças; 

 É afetuoso e respeitoso para com as crianças; 

 Orienta a construção de Limites; 

 Conhece e respeita a história de vida de cada criança; 

 Domina o referencial psicogenético; 

 Utiliza estratégias diversificadas para alfabetizar letrando; 

 Conhece e utiliza as diversas Estratégias de Leitura; 

 Gosta de ler; 

 Gosta de estudar; 

 Sabe sobre aprender e ensinar à criança e com a criança. 

 Busca a atualização dos seus conhecimentos; 

 

Vejamos as falas das professoras:  

 

Cristal – a primeira coisa que você tem que ter é gostar do que faz. 
Pra você fazer um bom trabalho, você tem que gostar do que faz, 
você tem que saber pra que veio, porque às vezes tem gente que 
vem pra escola, mas não sabe pra que veio. Você tem que saber pra 
que veio: “eu vim pra isso: lidar com gente”, que criança é gente, né? 
E tem gente que não entende isso, que veio pra lidar com gente. É... 
precisa também desse contato, né, o professor e aluno... ter a 
questão da afetividade também. Gostar do que faz, ser afetivo com 
os seus alunos, impor limites também, porque às vezes, muitas 
vezes, a criança pra aprender, ela precisa parar. E quando você não 
impõe esse limite ela não para. Como é que ela se concentra, né, pra 
aprender. E tentar estratégias interessantes de leitura e escrita pra 
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que a criança avance cada vez mais. E perder uns minutos do seu 
sono (risos). 

 

Já as professoras Safira e Ametista ressaltaram, entre outras coisas, a 

importância de conhecer os níveis e hipóteses de escrita. Elas nos disseram que o 

bom professor alfabetizador 

 

Safira – Precisa saber como a criança se desenvolve, precisa saber 
como ela aprende, né, como ela, é... como se dá a escrita, os níveis 
de escrita, acho isso muito importante, o professor saber cada nível 
que a criança vai passar, né? O nível pré-silábico, o nível silábico, o 
silábico-alfabético e o alfabético, até chegar no ortográfico, né? 
Quando a criança já começa a perceber a diferença de escrever com 
RR ou só com um R ou com X ou com CH. Então assim, isso é muito 
importante. 
 
Ametista – Ele precisa conhecer os níveis de escrita, as estratégias 
de leitura, conhecer também a história de vida do aluno, acho que 
isso.  

 

Temos, ainda, a fala da Professora Esmeralda, a qual pontua que 

Esmeralda – Um bom professor alfabetizador precisa ter a 
compreensão do processo, como ocorre o processo de 
aprendizagem da escrita e da leitura, sem isso ele não consegue 
andar muito, porque ele primeiro tem que saber fazer um diagnóstico 
da turma, o tempo inteiro ver como aquela turma tá naquele 
momento na aprendizagem, fazer um retrato mesmo, né, um 
diagnóstico, e a partir daí ele pensar em como ele fazer aquela turma 
avançar. Ele precisa gostar de ensinar uma pessoa a aprender a ler 
porque é uma demanda diferente. Então tem que ter essa 
compreensão e tem que gostar de ler, tem que gostar desse universo 
da leitura, porque a partir daí é que você vai criar estratégias pra que 
ele aprenda a ler e escrever. E tem que gostar dessa fase da 
aprendizagem, porque assim, ela é muito específica, é uma demanda 
muito certinha, muito determinada, que é ensinar uma criança a ler, 
né, então isso aí exige um estudo permanente, exige formação 
continuada, tá o tempo inteiro se reciclando, o tempo inteiro tendo 
acesso a esse mundo da literatura, né, o que tá sendo produzido.  

 

 Após esse exercício reflexivo de análise dos achados da nossa 

pesquisa, gostaríamos de registrar que a convivência com aquelas professoras da 

Escola Municipal Professor Antonio Campos, as interações naquele contexto, as 

nossas vivências no curso de Mestrado em Educação e a construção final desta 

Dissertação se constituíram em relevantes fatores de formação, cujas repercussões 

na nossa vida pessoal e profissional estão ‘para além’ deste simples relato. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho de refletir sobre necessidades de formação de professoras 

alfabetizadoras dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no desenvolvimento da 

prática pedagógica de alfabetizar letrando nos levou a um caminho complexo e de 

inúmeras descobertas, que possibilitou o esclarecimento de muitas questões.  

Vimos, na parte introdutória da Dissertação, a gênese do nosso objeto, 

a qual tem relação com inquietações voltadas para o fracasso escolar/alfabetização 

de crianças/formação do professor alfabetizador, uma vez que nossos estudos 

anteriores evidenciaram que a formação do professor pode estar intensamente 

ligada ao (in)sucesso escolar – mesmo compreendendo que existem outros fatores 

determinantes da não alfabetização de crianças. 

Em nosso referencial teórico-metodológico, buscamos compreender 

melhor sobre Análise de Necessidades de Formação Docente e percebemos que 

para Rodrigues e Esteves (1993) a palavra necessidade é polissêmica e marcada 

pela ambiguidade. Com base no exposto, mostramos que nossa concepção de 

necessidades se fundamenta em uma abordagem construtivista, pois entendemos 

que as necessidades irão emergir por meio da palavra, ou seja, serão construídas; 

não estarão prontas para serem percebidas. 

Nesse sentido, buscamos, em termos metodológicos, utilizar 

procedimentos que nos possibilitassem compreender o processo de construção de 

necessidades de formação. Assim sendo, tivemos como metodologia o estudo de 

caso e como procedimentos o questionário, análise documental, entrevista e 

observação da prática pedagógica das professoras – alternativas coerentes com a 

abordagem de necessidades por nós adotada. 

Verificamos que as necessidades de formação dizem respeito a uma 

série de fatores e, por esse motivo, organizamos dois quadros – com base nos 

princípios de análise de conteúdo – contemplando indicadores com necessidades de 

formação relacionadas a temáticas transversais e específicas da alfabetização. 

Sobre as temáticas transversais, constatamos que os indicadores de 

análise têm relação com questões sobre ética na docência com crianças; inserção 

do professor principiante no cotidiano escolar; direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização e princípios subjacentes à prática pedagógica de alfabetização 

conforme os direitos de aprendizagem.  
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Observamos que as professoras reconhecem algumas necessidades e 

que, outras, no entanto, as docentes demonstraram falta de clareza e/ou 

desconhecimento - a exemplo dos Direitos de Aprendizagem -, confirmando as 

palavras de Rodrigues (2006) ao dizer que nem sempre o sujeito é capaz de 

identificar conscientemente suas necessidades. 

Igualmente, ocorreu com as temáticas específicas da prática 

pedagógica de alfabetizar letrando, que tinham como indicadores os direitos gerais, 

objetivos e eixos estruturantes da aprendizagem em língua portuguesa; conceitos, 

especificidades e inter-relações da alfabetização/letramento; equívocos da prática 

pedagógica de alfabetizar letrando; psicogênese da língua escrita – diagnóstico, 

níveis de conceitualização, hipóteses de escrita e construção dos eixos quantitativos 

e qualitativos das hipóteses de escrita; conflitos cognitivos; erros construtivos; 

agrupamentos produtivos, uso de textos na alfabetização e avaliação do processo 

de alfabetização. 

A maioria das professoras não mencionou os direitos, objetivos e eixos 

estruturantes de aprendizagem em língua portuguesa, o que ratifica, mais uma vez, 

a compreensão de que nem sempre o sujeito consegue compreender suas 

necessidades de formação. Entendemos que isso ocorre não por irresponsabilidade 

ou negligência das docentes, mas pela falta de colocar em prática a tríade ação-

reflexão-ação, tão necessária para o exercício da profissão docente. 

No âmbito dos demais indicadores de análise, vimos, ainda, 

necessidades de formação sobre temáticas cujo conhecimento é imprescindível para 

o professor alfabetizador – a exemplo do conceito de alfabetização/letramento; 

psicogênese da língua escrita, etc. Nesse sentido, essas considerações apontam 

para a pertinência da formação contínua, a partir das dificuldades, carências, 

expectativas e necessidades de formação expressas pelas professoras e/ou 

percebidas por nós. E foi com base nas considerações explicitadas que elaboramos, 

a partir nas necessidades das professoras entrevistadas, elementos constitutivos 

para um programa de formação. 

Sobre o programa de formação, as falas das professoras destacaram 

os seguintes indicadores: recomendações aos cursos de formação; conteúdo 

programático, procedimentos metodológicos e requisitos para ser bom professor 

alfabetizador de crianças. Com relação às recomendações aos cursos de formação, 

foi mencionado que os professores formadores devem ser não apenas aqueles que 
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detêm de conhecimento teórico, mas sobretudo aqueles que gostam do que fazem, 

que aliam o saber ao gosto pelo fazer.  Outro ponto registrado pelas professoras diz 

respeito ao tempo de estágio dos cursos de formação. De acordo com as docentes, 

deveria haver mais tempo nos estágios para que os professores em formação 

possam conhecer um pouco mais sobre a prática do professor titular, assim como 

ver de fato o desenvolvimento infantil. Por fim, as professoras ressaltam a 

importância da articulação entre teoria e prática como eixo fundante desses cursos 

de formação.  

O próximo indicador diz respeito ao conteúdo programático dos cursos 

de formação. Este conteúdo estaria presente nas necessidades formativas da 

categoria “Conteúdos Temáticos para a formação docente, revelados por 

necessidades formativas”, por meio das subcategorias “Transversais à 

alfabetização” e “Específicos da alfabetização”. Cada uma dessas subcategorias 

possuem seus indicadores de análise, e esses indicadores se constituem no 

conteúdo programático da formação. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, as professoras 

destacaram a importância de utilizar para favorecer a alfabetização-letramento dos 

alunos: agrupamentos produtivos; exercícios de consciência fonológica; estudo das 

letras na lista de frequência; rodas de conversa de de leitura; leitura em diferentes 

espaços; jornal do final de semana; projetos; leitura de músicas; exercício das 

estratégias de leitura; estudo e produção de textos; quadro silábico e palavra 

geradora.  

Com relação aos requisitos para ser um bom professor alfabetizador de 

crianças, segundo as professoras, ele gosta da docência com crianças; é afetuoso e 

respeitoso com elas; ajuda a construir limites; conhece e respeita a história de vida 

de cada aluno; domina a psicogênese da língua escrita; utiliza diversas estratégias 

para alfabetizar letrando; conhece e utiliza as diversas estratégias de leitura; gosta 

de ler e estudar; sabe sobre aprender e ensinar à criança e com a criança e busca 

sempre atualizar seus conhecimentos. 

Diante do exposto, esperamos que o presente estudo tenha contribuído 

ou venha a contribuir de alguma forma para um melhor entendimento sobre 

questões concernentes a formação de professores alfabetizadores de crianças. 

Esperamos, ainda, que nosso trabalho sirva de instrumento para que outros 

professores alfabetizadores possam perceber, por meio das necessidades 
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construídas pelas falas de Cristal, Safira, Ametista e Esmeralda, 

dificuldades/necessidades suas que até então não eram evidentes, ressignificando, 

dessa forma, a própria formação desses professores. 

Assim sendo, reafirmamos a importância de que tenham mais trabalhos 

na área de necessidades de formação, uma vez que, embora seja uma área de 

extrema relevância, o número de estudos que existem sobre a temática não é tão 

significativo quanto o que propiciam suas contribuições. Ademais, ao conhecer e 

refletir sobre necessidades de formação docente, propostas de formação mais 

pertinentes poderão ser construídas, porque estarão sintonizadas com necessidades 

reais dos próprios professores alfabetizadores. 
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APÊNDICE 1- QUESTIONÁRIO 

 

A) IDENTIFICAÇÃO: 
1. Nome:_____________________________________________________________ 

2. Idade: _____________________________ 

 
B) FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
3. Instrução: 
 

 
Nível 

 
Curso 

 
Instituição 

Ano 
Início       Término 

 
Graduação 

   

 
Especialização 

   

 
Mestrado 

   

 
Doutorado 

   

 
C) DOCÊNCIA: 
4. Tempo de serviço como professor: _____________________ 
5. Tempo de serviço na Escola Antônio Campos e Silva: ________________________ 
6. Turma(s) em que leciona na Escola Antônio Campos e Silva: __________________ 
7. Turno(s) em que leciona na Escola Antônio Campos e Silva: __________________ 
8. Séries do Ensino Fundamental em que já lecionou: __________________________  
9. Tempo de experiência em turmas de alfabetização:__________________________ 
 

10. Vínculo Empregatício: 

 

Estado                                          Município                            Outros vínculos: 
(  )Efetivo                         (  )Efetivo                                    (  )Efetivo 
(  )Serviço Prestado        (  )Serviço Prestado                    (  )Serviço Prestado 
(  )Outro                           (  )Outro                                      (  )Outro  
  
 
11. Cite e comente sobre cursos já realizados por você que se destacaram por trazer 
contribuições à sua prática pedagógica:  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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12. Quais são as maiores dificuldades que você sente enquanto professor alfabetizador? 
(Cite ou comente brevemente). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13. Há algo que você gostaria de mudar em seu trabalho docente? O quê?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

OBRIGADA! 
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APÊNDICE 2- ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Legitimar a entrevista e Motivar o Entrevistado: 

Nossa pesquisa tem como objetivo investigar Necessidades da Formação 

Docente de professores alfabetizadores para alfabetizar-letrar crianças dos três 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Para isto, pensamos em retomar uma situação muito interessante que nos foi 

relatada por nossa Professora Orientadora, a partir de Cartas escritas por 

professores alfabetizadores e endereçadas à Secretaria de Educação Básica 

do Ministério da Educação, explanando as suas dificuldades docentes e 

respectivas Necessidades Formativas. 

Então, imaginemos uma situação em que, a partir dessas Cartas, uma Técnica 

em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação viaja pelo país afora, na 

busca de conhecer mais de perto as Necessidades da Formação Docente de 

professores reais que trabalham com alfabetização de crianças dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental nas escolas brasileiras. Então, em vez de 

definir um PROGRAMA IDEAL de formação para esses Professores 

alfabetizadores, a equipe de trabalho, coordenada pela Técnica do MEC 

resolveu conversar de perto com esses docentes e, se possível, também 

observar a sua prática pedagógica. 

Diante do exposto, vamos vivenciar nossa Entrevista num contexto em que eu 

farei as vezes da pesquisadora da Equipe do MEC e vocês – nossas 

entrevistadas – serão as porta-vozes das Necessidades de Formação dos 

professores alfabetizadores das mais longínquas escolas do nosso país. 

Assim sendo, vocês vão nos falar tanto de suas próprias dificuldades e 

necessidades da formação docente, quanto das dificuldades e necessidades 

da formação docente de outros professores que vocês conhecem, conheceram 

ou de quem ouviram falar. E, assim, com a mediação de todas vocês, nós 

teremos a participação de um maior número de professores, legitimando, cada 

vez mais, as Necessidades de formação docente apreendidas/construídas 

neste trabalho. 

(A seguir, temos as questões que nortearão a nossa entrevista sobre a 

temática em estudo). 
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QUESTÕES DA ENTREVISTA 

1- Como você avalia a formação dos nossos professores alfabetizadores? 

2- E a sua própria formação docente, como você avalia?  

3- E, particularmente, a sua formação docente como alfabetizadora, que 

análise crítica você faria dessa formação? 

4- Que recomendações você faria às instituições responsáveis pela 

formação docente de professores alfabetizadores? 

5- De que cursos voltados para a formação do professor alfabetizador, 

esses professores e você própria têm participado recentemente? 

6- Como você avalia as contribuições desses cursos para a formação de 

professores alfabetizadores? 

7- Que necessidades formativas para alfabetizar/letrar têm sido 

apresentadas pelos professores que, atualmente, são responsáveis mais 

diretamente pela alfabetização de crianças? 

8- Considerando as dificuldades e as necessidades formativas desses 

professores, o que deveria ser contemplado na programação dos cursos 

de formação para professores alfabetizadores? 

9- Que autores/leituras têm contribuído para a formação de professores que 

trabalham com a alfabetização de crianças?  

10-  Você que convive com esses professores e/ou que é um deles – você 

considera que eles têm clareza acerca dos conceitos de alfabetização, de 

letramento e de alfabetizar letrando? 

11-  Você percebe se há insegurança ou equívocos dos professores e 

coordenadores pedagógicos, quando discutem esses conceitos? Se SIM, 

que equívocos se evidenciam nas explicações dadas por eles? 

12-  Como esses professores conceituam alfabetização? 

13-  E letramento – como é explicado por eles? 

14-  Como eles explicam a prática pedagógica de alfabetizar letrando?  

15-  Em sua opinião, que saberes um professor precisa desenvolver para 

obter um bom desempenho na alfabetização de crianças?  

16-  Você percebe se os professores sentem dificuldades para alfabetizar 

seus alunos? (Se SIM – Que dificuldades eles apresentam?) 

17-  Que fatores você aponta como causa das dificuldades do professor na 

alfabetização de crianças? 
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18-  Como é organizado o planejamento das práticas de alfabetização 

realizadas aqui na escola? 

19-  E n’outras escolas – você tem conhecimento? 

20-  Você observa se os professores alfabetizadores – com quem você 

trabalha – sentem dificuldades no planejamento de atividades para seus 

alunos alfabetizandos? Que dificuldades? 

21-  Você observa se os professores alfabetizadores – com quem você 

trabalha – sentem dificuldades na avaliação de seus alunos 

alfabetizandos? Que dificuldades? 

22-  Que critérios esta escola tem definidos para se considerar uma criança 

alfabetizada? Ou esta Escola - não tem essa definição? 

23-  Você conhece alguma Escola que tem esses critérios definidos, mas 

diferem desta Escola? Em que sentido diferem? 

24-  Você conhece alguma Escola que tem esses critérios definidos e não 

diferem desta Escola? Que critérios são esses? 

25-  Que conteúdos e atividades têm sido trabalhados nas práticas 

pedagógicas de alfabetização? 

26-  Que tipo de atividades escolares tem favorecido o processo de 

alfabetização de seus alunos? 

27-  Que metodologias são usadas nas práticas pedagógicas de 

alfabetização? 

28-  Como você caracterizaria ou como trabalha um bom professor 

alfabetizador? 

29-  Como você caracterizaria ou como trabalha um mau professor 

alfabetizador? 

30-  Descreva uma experiência, desenvolvida nesta escola, da prática 

pedagógica de alfabetização na perspectiva do letramento.  

31-  Descreva uma experiência da prática pedagógica de alfabetização, 

desta Escola, que não foi exitosa. 

32-  Quais as dificuldades demonstradas pela professora e/ou pelas crianças, 

nessa prática não exitosa?  

33-  Como foi superada? Ou não foi superada? 

34-  Qual a melhor forma de ensinar a ler e a escrever? 
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35-  Com relação à Psicogênese da língua escrita, há alguma dificuldade dos 

professores em trabalhar com esse referencial teórico-metodológico? 

36-  Se SIM, que dificuldades são estas? 

37-  No âmbito da Psicogênese da língua escrita, que aspectos são 

trabalhados com mais facilidade pelos professores alfabetizadores? 

Descreva esse trabalho. 

38-  Os professores gostam ou reclamam do referencial psicogenético 

construído por Emilia Ferreiro? 

39-  De que gostam e/ou do que reclamam? 

40-  Essa teoria (construída por Emilia Ferreiro) contribui para melhorar a 

prática pedagógica do professor alfabetizador? Se SIM, de que maneira 

melhora a prática? 

41-  Você percebe se os professores alfabetizadores sentem alguma 

dificuldade para avaliar crianças em processo de alfabetização? Se sim, 

quais? 

42-  Com relação à alfabetização/letramento, você acredita que existem 

questões que os estudiosos da área ainda não responderam ou que não 

deram conta? Quais? 

43-  Considerando algum ponto de que você tenha sentido falta nesta 

conversa, o que você poderia acrescentar como informação que possa 

contribuir com a melhoria do nosso trabalho, com relação à formação do 

professor alfabetizador dos anos iniciais do ensino fundamental? 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE 3- TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

______________________________________________________________ 

 

Autorizo a realização da pesquisa intitulada “Necessidades Formativas 

de Professores do 1º ciclo do Ensino Fundamental: um estudo de caso no 

município de Natal”, a realizar-se na Escola Municipal Antonio Campos e Silva. 

Esta pesquisa constitui uma dissertação de mestrado ligada ao Programa de 

Pós-graduação em Educação da UFRN, cujo objetivo será investigar 

necessidades formativas de professores no desenvolvimento da prática 

pedagógica de alfabetizar/letrar crianças nos 3 primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Este trabalho será realizado pela mestranda Mariana Soares 

Gomes e orientado pela profa. Dra. Maria Estela Costa Holanda Campelo. 

A construção dos dados será realizada na própria escola, que consistirá 

em observações e entrevistas, em parceria com a referida pesquisadora. O 

número de encontros será determinado a partir da viabilidade da escola e 

professoras participantes. Autorizo, também, a divulgação do nome da escola 

no estudo, assim como de material fotográfico desta instituição. 

Vale salientar que será garantido o anonimato dos sujeitos da pesquisa 

e que o presente estudo não trará riscos físicos nem moral aos participantes. 

Pretendemos que os resultados finais da pesquisa sirvam para a investigação 

científica, e tragam, como contribuição, modificação de práticas em outras 

instituições. 

 
 

Natal, _____ de _______ de 2015. 
 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Gestor Responsável pela Escola 
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APÊNDICE 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
_______________________________________________________________ 

 
Prezado Participante,  

Você está sendo convidado a participar do nosso trabalho, intitulado 

“Necessidades Formativas de Professores Alfabetizadores de Crianças: um 

estudo de caso no município de Natal”, cujo objetivo é investigar necessidades 

formativas de professores dos 3 primeiros anos do Ensino Fundamental em 

uma escola do município de Natal que ultrapassou a meta proposta pelo IDEB 

no ano de 2013.  

Esclarecemos que a sua colaboração na pesquisa é voluntária e que não 

lhe trará nenhum risco. Sua participação ocorrerá por meio de respostas a um 

questionário e entrevistas semiestruturadas audiogravadas (com posterior 

transcrição), além de encontros de observação. Caso aceite participar, você 

estará colaborando para a investigação científica qualitativa e trazendo, como 

possível contribuição, a modificação de práticas pedagógicas em outras 

instituições. 

A pesquisa será realizada na Escola Municipal Antonio Campos e Silva. 

Informamos que, mediante o seu consentimento, utilizaremos os dados obtidos 

para a realização de trabalhos e apresentação em encontros científicos e 

teremos o direito, ainda, de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em 

jornais e/ou revistas científicas, desde que mantido o sigilo sobre a sua 

identidade, sendo permitido o uso de pseudônimos. Uma vez participando da 

pesquisa, você não terá nenhuma despesa, assim como não receberá 

remuneração.  

Caso queira desistir de ser colaborador do nosso trabalho, mesmo após 

consentir sua participação, você terá o direito de fazê-lo em qualquer fase da 

pesquisa, sem que isso lhe acarrete nenhum prejuízo.  
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Se necessário, poderá entrar em contato com a pesquisadora Mariana 

Soares Gomes, pelos telefones (84) 9 8768-7875 ou (84) 9 9649-1520, para 

qualquer informação e/ou esclarecimento sobre a pesquisa. 

Consentimento: 

Eu,____________________________________________________________, 

RG ______________________, compreendo toda a explicação. Concordo em 

participar do trabalho e autorizo a pesquisadora Mariana Soares Gomes e sua 

orientadora Maria Estela Costa Holanda Campelo a utilizarem as informações 

obtidas para publicar trabalhos científicos na área de educação e declaro, para 

fins de participação na pesquisa “Necessidades Formativas de Professores 

Alfabetizadores de Crianças: um estudo de caso no município de Natal”, que fui 

devidamente esclarecido (a) das condições acima mencionadas e consinto 

voluntariamente em participar das atividades propostas, ciente de que não 

serei remunerada e de que a participação na pesquisa não me trará dano 

algum.  

            

 

Natal, ____ de _________ de 2015. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Participante da pesquisa 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 


