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As imagens que ilustram a capa dessa Dissertação constitui uma montagem 

construída com fotos que retratam a realidade estudada, todas do acervo da autora, 

exceto a figura 8. A arte final é de Andréia Campelo. 
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Tocando em Frente 

 Almir Sater  

 

 

Ando devagar, porque já tive pressa 

Levo esse sorriso, porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, 

Ou nada sei. 

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir. 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente, 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, 

Estrada eu sou. 

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir. 

  

Todo mundo ama um dia todo mundo chora, 

Um dia a gente chega, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história, 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 

De ser feliz. 

 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir. 

 

Ando devagar, porque já tive pressa 

E levo esse sorriso, porque já chorei demais, 

Cada um de nós compõe a sua história, 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 

de ser feliz. 
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RESUMO 

 

 
Este trabalho se originou das nossas preocupações com o (in)sucesso escolar na 
alfabetização de crianças do sistema público de educação, direcionando nosso 
interesse à formação do professor alfabetizador de turmas multisseriadas da 
Educação do Campo. Como professora do curso de Pedagogia de uma IES, tivemos 
uma convivência muito próxima de alunos que atuavam como docentes dessas 
turmas nos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas rurais, em situação de 
insucesso escolar, sobretudo nas práticas de alfabetizar letrando. Pela relevância da 
experiência sobredita, nos motivamos a definir como objeto de estudo da nossa 
Pesquisa - necessidades da formação docente de professores para alfabetizar 
letrando alunos no contexto de salas multisseriadas da Educação do Campo. Tendo 
como referência uma concepção de formação continuada que articula o processo de 
formação e profissionalização dos docentes com as demandas dos seus espaços de 
trabalho, definimos como objetivo investigar necessidades formativas que, sob a 
perspectiva de professores alfabetizadores, têm se evidenciado no exercício docente 
de alfabetizar letrando alunos do Ciclo de Alfabetização de salas multisseriadas de 
Escolas do Campo. Ainda como pretensão da pesquisa, as necessidades 
formativas, construídas ao longo do estudo, foram materializadas em Elementos 
Constitutivos de um Programa de Formação que deverá ter como eixo norteador as 
supracitadas Necessidades de Formação Docente de Professores Alfabetizadores. 
O aporte teórico tem como principais autores Rodrigues (2006) e Rodrigues e 
Esteves (1993), que se constituem 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 do 
Tipo Etnográfico e como procedimentos para a construção dos dados o 
Questionário, a Entrevista, a Análise Documental, a Observação, o Diário de Campo 
e a Técnica Balanço do Saber. Nosso campo empírico está formado por três Escolas 
Municipais, da zona rural do município de Espírito Santo/RN. Os sujeitos da 
pesquisa são três professoras alfabetizadoras que atuam nas referidas turmas no 
Ciclo de Alfabetização e três assessoras pedagógicas que dão suporte pedagógico 
às escolas selecionadas. Da análise dos dados, fundamentada em princípios da 
Análise de Conteúdo, emergiu o Tema “Docência em Alfabetização/Letramento na 
Educação do Campo”, com uma categoria e três subcategorias, que se seguem: 1) 
Conteúdos Programáticos Transversais à Alfabetização/Letramento; 2) Conteúdos 
Programáticos Específicos da Alfabetização/Letramento; 3) 
Princípios/Procedimentos teórico-metodológicos na Alfabetização/Letramento da 
Educação do Campo - cada uma delas com seus respectivos indicadores de análise. 
Além de resultados interessantes acerca da formação inicial e continuada de 
professores, a pesquisa tem nos permitido refletir e reconhecer a importância de 
estudos que considerem dificuldades, carências expectativas e necessidades da 
formação docente. Ademais, os resultados indicam que a análise de necessidades 
da formação docente poderá ensejar a construção de programas e/ou cursos de 
formação mais significativos e pertinentes, porque sintonizados com necessidades 
formativas, reveladas em situações reais do cotidiano de professores e professoras.  
  
 
Palavras-chave: Necessidades da Formação Docente. Alfabetizar Letrando. 
Educação do Campo. Salas Multisseriadas.   
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ABSTRACT 

 

 
This study originated from concerns regarding school failure in the literacy education 
of children inserted into the public education system, focusing on the training that 
teachers responsible for literating multigrade classes are subjected to. As a professor 
of Pedagogy of a Higher Education Institution, it was possible to develop a close 
relationship with students who worked as teachers of these classes - in a context of 
school failure - in the early years of basic education of rural schools, especially in 
literacy education practices. Due to the importance of the experience forementioned, 
the study object defined in this research was the demands for teacher training to 
literate multigrade class students of rural schools. Therefore, the main goal of this 
study is to investigate the demands for teacher training that emerged during the 
practice of teaching students of primary education of multigrade classes of rural 
schools. The conception that continuous teacher training articulates the process of 
training and professionalization of teachers with the demands of their workplaces 
was used as background. This research also intended to materialize the necessities 
of teacher training, which were raised during the study, in elements that constitute a 
Teacher Education Program. This program should be guided by the necessity of 
teacher training. The theoretical background used in this research was based 
primarily on Rodrigues (2006) and Rodrigues and Esteves (1993), which are 
renowned references in the analysis of teacher training demands. Due to its 
complexity, the research used a qualitative approach by means of an ethnographic 
analysis. Data collection was conducted through the application of questionnaire, 
interview, documental analysis, observation and the Balance of Knowledge 
technique. Three different public schools, which are located in the rural area of 
Espírito Santo/RN, composed the sample space investigated in this study. The 
subjects under analysis were three literacy teachers, who worked in classes of 
primary education, and three assistant professors, who were responsible for guiding 
the referred professors. The theme “Literacy education/Literacy in rural education” 
emerged from the data analysis, which was based on content analysis methodology 
and contains a defined category and three subcategories: (I) programmatic contents 
connected to literacy; (II) specific programmatic contents of literacy;  (III) theoretical 
and methodological principles/procedures of literacy in rural education. Furthermore, 
it is important to emphasize that each subcategory has its own analysis‟ indicator. 
Besides interesting results gathered during initial and continuous teachers‟ training, 
this research made possible to balance and recognize the importance of studies that 
comprise difficulties, deficiency, expectations and demands for teacher training. At 
last, the results indicated that the analysis of teacher training demands could lead to 
the implementation of more significant and relevant training programs and/or courses 
attuned to teacher training demands, which are revealed in the daily life of educators. 
 
 
Keywords: Demands for teacher training. Literacy education. Rural education. 
Multigrade classes.  
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1 ABRINDO A CANCELA: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

1.1 PREOCUPAÇÕES INICIAIS 

 

O nosso interesse em pesquisas relacionadas à formação do professor 

alfabetizador que atua na Educação do Campo, em escolas rurais, no contexto de 

salas multisseriadas, nasceu da trajetória enquanto professora do curso de 

Pedagogia de uma Instituição de Educação Superior-IES da rede privada, 

ministrando as disciplinas Educação do Campo, Métodos e Técnicas de 

Alfabetização e Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental. Mais tarde, esse 

interesse se consolidou quando cursávamos, como aluna especial, o Mestrado em 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN), mais especificamente durante as 

disciplinas Psicogênese da Língua Escrita e Alfabetização e Letramento I, da Linha 

de Pesquisa Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas, do atual Centro.   

 Cursando essas disciplinas, tivemos a oportunidade de discutirmos um pouco 

mais sobre os processos de alfabetização e letramento, tentando, sobretudo, 

compreender como alguns professores que atuam no Ciclo de Alfabetização não 

possuem, por incompreensão, conhecimentos básicos e necessários que ajudem a 

criança a construir suas competências leitoras e escritoras.  

 Em 2015, como aluna especial do Mestrado em Educação no PPGED/UFRN, 

cursamos a disciplina Alfabetização e Letramento I, ministrada pela Professora 

Estela Campelo, percebendo o quão complexo é alfabetizar na perspectiva do 

letramento. As discussões ali travadas nos fizeram perceber a necessidade de um 

aprofundamento teórico nessa temática, pois, na prática, já havíamos alfabetizado 

muitas crianças sem dar conta das especificidades subjacentes aos processos de 

alfabetização e letramento.   

 Para compreendermos melhor como alfabetizar letrando, pedimos à 

Professora Estela Campelo para que acompanhássemos as aulas de outra 

disciplina, Psicogênese da Língua Escrita, visto que já havíamos ultrapassado o 

número de créditos como aluna especial. Desse modo, tivemos a oportunidade de 

mergulhar nos estudos sobre os níveis de escrita advindos da teoria psicogenética 

de Emília Ferreiro. Em um determinado momento, foi solicitado que os orientandos 

fizessem um Diagnóstico Psicogenético de Escritas de dois alfabetizandos 
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(CAMPELO, 2016), um da Educação Infantil e outro dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental ou da Educação de Jovens e Adultos, comparando suas escritas. Em 

dupla, analisamos as escritas pré-silábicas de crianças do Nível IV do Centro 

Municipal de Educação Infantil Professora Marilanda Bezerra de Paiva, localizado no 

bairro Guarapes, instituição na qual havíamos atuado como professora. Essa 

atividade de pesquisa resultou em um artigo científico apresentado e publicado em 

novembro do ano passado no V Simpósio de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN.     

 Nesse contexto, fomos percebendo como nossa trajetória profissional se 

aproximava do nosso objeto de estudo. Entretanto, ainda não conseguíamos definir 

sobre o que e como investigar. Assim, na disciplina de Seminário de Alfabetização e 

Letramento I, o objeto de estudo foi se delineando e partimos em busca de 

orientações para construir um bom projeto de pesquisa. Esse processo resultou no 

projeto intitulado “Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas da educação 

do campo: que necessidades da formação docente?”, submetido e aprovado pela 

Banca Examinadora do Mestrado em Educação do PPGEd/UFRN, em 2016, após 

aprovação em certame ocorrido dias antes.  

Em nosso Projeto de Pesquisa, demos início ao estudo sobre as mudanças 

vivenciadas no contexto educacional brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao 

trabalho docente. Nesse cenário, são muitas as demandas que emergem no espaço 

escolar em relação à construção de novos modelos organizacionais, à intensificação 

na produção de novos conhecimentos, ao desenvolvimento desenfreado das 

tecnologias de comunicação e informação, dentre outras tantas, principalmente na 

forma de pensar e compreender a vida em sociedade. 

 Nesse contexto, surge a discussão acerca de uma nova forma de 

compreender como ocorre a ação educativa escolar e, em consequência, as novas 

funções do professor. Fomos buscar em Veiga (2009), Tardif (2002), Perrenoud 

(1999/2005), Ghedin, Almeida e Leite (2008), dentre outros estudiosos, novos 

olhares sobre essas demandas no campo educacional, articulando-as ao fazer 

pedagógico do professor a partir de aspectos que estão além da atividade docente 

em sala de aula. Mais particularmente, Veiga (2009) enfatiza que, apesar das 

inúmeras demandas suscitadas no espaço escolar, a formação continuada ainda se 

encontra fragilizada, sobretudo no que concerne ao processo de ensinar. 
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 Frente aos novos desafios que vive a educação, estudiosos da área 

(GARCIA, 1999; IMBERNON, 2003; PIMENTA, 2005; NÓVOA, 1998; PERRENOUD, 

2005) reconhecem que a formação continuada de professores é o caminho viável e 

possível na contribuição para a melhoria na qualidade de ensino. Entretanto, em 

cursos de formação continuada, o que se tem percebido é que há um número 

razoável de professores que dominam os conteúdos a serem ministrados, mas, por 

outro lado, evidencia-se a não compreensão dos aspectos pedagógicos essenciais 

no processo de ensinar, tais como: estratégias diferenciadas de trabalhar os 

conteúdos; gestão da sala e da disciplina; avaliação dos alunos; planejamento da 

ação docente, dentre outros (GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008).   

 Assim sendo, pelo fato de esses professores não compreenderem como tais 

aspectos pedagógicos precisam estar articulados, emerge a necessidade de uma 

formação continuada que leve em conta as suas reais necessidades formativas, a 

fim de que possam combater as desigualdades escolares e o baixo desempenho na 

aprendizagem dos alunos. Há que se considerar que o professor é um dos 

elementos mais importantes na busca de uma educação de qualidade, cuja 

excelência profissional encontra-se vinculada às condições de vida e de trabalho e à 

formação inicial e continuada desse profissional. 

Como marco legal, esta Dissertação encontra seus principais fundamentos na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no que tange 

à valorização da instância municipal de educação, vista como objeto de investigação 

educacional. Outra relevância da pesquisa também se fundamenta na Lei n. 11.494, 

de 20 de junho de 2007, que regula o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), cujo 

Parágrafo Único do artigo 40 estabelece: “capacitação profissional especialmente 

voltada à formação continuada com vistas na melhoria da qualidade de ensino”. 

 Igualmente, o Decreto n. 8.752, de maio de 2016, ao instituir a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, no art. 

2º, dispõe como alguns dos seus princípios “O compromisso dos profissionais e das 

instituições com o aprendizado dos estudantes na idade certa, como forma de 

redução das desigualdades educacionais e sociais” (inciso II); “A formação inicial e 

continuada, entendidas como componentes essenciais à profissionalização, 

integrando-se ao cotidiano da instituição e considerando os diferentes saberes e a 

experiência profissional” (inciso VII); e “A compreensão dos profissionais da 
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educação como agentes fundamentais do processo educativo e, como tal, da 

necessidade de seu acesso permanente a processos formativos [...], visando à 

melhoria da qualidade da educação básica [...]” (inciso VIII) (BRASIL, 2016).  

Nesse mesmo documento, na Seção II, artigo 3º, que trata dos objetivos da 

Política Nacional dos Profissionais da Educação Básica - PNPEB, destacam-se 

aqueles que se alinham às intenções deste projeto, considerando essencial o 

avanço na melhoria da qualidade da educação oferecida no munícipio de Espírito 

Santo/RN, tendo em vista os resultados pífios apontados recentemente pelo Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Vejamos: 

 “Induzir avanços na qualidade da educação básica e ampliar oportunidades 

de formação dos profissionais para o atendimento das políticas desse nível 

educacional em todas as suas etapas e modalidades [...]” (artigo 3º, inciso II); 

 “[...], suprir, em regime de colaboração, a necessidade das redes e dos 

sistemas de ensino por formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação básica, de forma a assegurar a oferta em quantidade e nas 

localidades necessárias” (artigo 3º, inciso III). (BRASIL, 2016). 

A seguir, realçamos um dos aspectos bastante relevantes, no âmbito da 

política educacional brasileira, no que concerne à formação de profissionais da 

educação, que incluem os professores: 

 Os fóruns permanentes (estaduais e distrital) de formação deverão elaborar e 

propor Planos Estratégicos de Formação Docente que, dentre outras ações, 

deverão contemplar: “I - diagnóstico e identificação das necessidades de 

formação inicial e continuada de profissionais da educação e da 

capacidade de atendimento das instituições envolvidas, de acordo com o 

Planejamento Estratégico Nacional” (Artigo 9º; inciso I, grifo nosso). 

Ressaltamos que esta pesquisa enfatiza a importância do papel do professor 

alfabetizador, uma vez que a sua mediação será sempre um dos fatores decisivos 

na construção do conhecimento pelos alunos. No caso da alfabetização, que é 

“determinada/por” e “determinante/de” múltiplos fatores (CAMPELO, 1996), 

compreende-se que, dentre tais fatores, a formação do professor alfabetizador e os 

seus saberes docentes podem fazer grande diferença na sua prática pedagógica. 

 Isso posto, evidenciamos que os municípios brasileiros dispõem de recursos e 

autonomia para fomentar cursos de formação continuada para seus professores, 

visando melhorias nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobretudo nas práticas 
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de alfabetização e letramento, como recomenda o Plano Nacional de Educação 

(PNE) (BRASIL, 2014), que prevê que todas as crianças do Brasil estejam 

plenamente alfabetizadas até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2014), embora no atual contexto, com a homologação da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), em 20 de dezembro de 2017, a idade para estar 

completamente alfabetizada passa a ser aos sete anos, até o final do segundo ano 

do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017). 

Diante do exposto, a relevância desta Dissertação também se sustenta na 

análise das necessidades formativas de professores que atuam nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental (AIEF), em salas multisseriadas, na modalidade Educação do 

Campo (EC). Justificamos este trabalho na medida em que essa análise de 

necessidades de formação continuada constitui-se em uma área de pesquisa fértil, 

mas pouco investigada. Ademais, as pesquisas no âmbito dessa temática valorizam 

a perspectiva dos professores que, na qualidade de sujeitos e não de objetos da 

pesquisa, são convidados a refletirem sobre a própria prática pedagógica e a nos 

dizerem acerca de suas necessidades de formação docente. 

Para além desse argumento favorável à investigação sobre a análise de 

práticas e de necessidades da formação docente, esperamos que os resultados do 

nosso estudo possam se constituir em subsídios para que o município pesquisado 

elabore suas políticas de formação continuada sintonizadas com dificuldades e 

necessidades formativas dos seus docentes.  

O estudo também tem sua origem em nossas preocupações com o insucesso 

escolar na alfabetização de crianças do sistema público de educação e com a 

ausência de uma formação para docentes de salas multisseriadas, direcionando 

nosso interesse especificamente à formação do professor alfabetizador de turmas 

multisseriadas da Educação do Campo, no município de Espírito Santo-RN. Assim, 

este estudo leva em consideração a indagação contida no Parecer CNE/CEB n. 

23/2007, sobre as necessidades formativas dos professores do Campo, qual seja: 

“Qual é a visão pedagógica que nega às escolas multisseriadas a possibilidade de 

oferecerem ensino de boa qualidade?”.  

Em face desse questionamento, é imperativo destacar a precariedade das 

cidades pequenas, um dos loci da nossa pesquisa, no sentido de organizarem seus 

sistemas de ensino. Nesse sentido, a formação continuada de professores é uma 

das dimensões fundamentais nessa organização, conforme estabelecido na 
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Resolução n. 2, de 28 de abril de 2008, que propõe diretrizes complementares, 

normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas no atendimento à 

Educação Básica do Campo, em seu segundo parágrafo, do artigo 7º:  

 
A admissão e a formação inicial e continuada dos professores e do 
pessoal do magistério de apoio ao trabalho docente deverão 
considerar sempre a formação pedagógica apropriada à Educação 
do Campo e às oportunidades de atualização e aperfeiçoamento com 
os profissionais comprometidos com suas especificidades (BRASIL, 
2013, p. 283). 

 

 Com base nessas reflexões, evidenciamos a linha de investigação, 

denominada de tríade investigativa, composta dos elementos investigativos do 

estudo (questão, objetivo e objeto), iniciando pela Questão de Pesquisa, que se 

constitui como elemento desencadeador e norteador de outras elaborações, para, 

em seguida, apresentarmos a seleção dos locais e os sujeitos da pesquisa. 

 

1.2 TRÍADE INVESTIGATIVA: QUESTÃO, OBJETIVO E OBJETO 

 

Questão de pesquisa 

 

No contexto de turmas multisseriadas no Ciclo de Alfabetização da Educação 

do Campo, que Necessidades de Formação Docente têm sido reveladas no 

desenvolvimento da prática pedagógica de alfabetizar letrando?  

 

Objetivo 

 

 Investigar necessidades formativas que, sob a perspectiva de professores 

alfabetizadores, têm se evidenciado no exercício docente de alfabetizar 

letrando alunos do ciclo de alfabetização de turmas multisseriadas de 

escolas do campo. 

 

Objeto de estudo 

 

Necessidades da formação docente para alfabetizar letrando alunos, no 

contexto de turmas multisseriadas da Educação do Campo. 
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1.3 O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1.3.1 Sobre os loci da pesquisa: seleção e características 

  

Considerando a tríplice dimensão do nosso objeto de estudo, instituímos 

alguns critérios para selecionarmos as escolas do referido município nas quais seria 

desenvolvido o estudo. Esses critérios envolvem o sucesso escolar, mesmo que 

improvável, que nos permitiu compreender melhor a mediação para a alfabetização. 

 

1.3.1.1 Critérios de escolha das Escolas Pesquisadas  

 

Os critérios de escolha do campo empírico foram: a) Ser escola pública da 

zona rural; b) Atender crianças do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental, 

em turmas multisseriadas da Educação do Campo; c) Ser acessível à pesquisadora. 

Esses critérios foram definidos a partir das questões de ordem política e 

didático-pedagógica já colocadas, além da motivação acadêmica da pesquisadora 

em aprofundar estudos no âmbito do cenário de pesquisa aqui explicitado. Sobre o 

terceiro critério, sabemos que a condição fundamental para que uma investigação 

aconteça é a total adesão da escola à proposta de pesquisa. No caso das escolas 

selecionadas, diretoras e professoras aderiram plenamente à proposta de pesquisa 

apresentada. 

Nesse sentido, nossas decisões partiram da compreensão de que a 

Universidade Pública é uma instância de produção e socialização do conhecimento, 

a qual deve dar uma contribuição efetiva para a elevação progressiva dos patamares 

de qualidade da educação básica. Assim, como mestranda do PPGEd/UFRN, apraz-

nos empreender esforços para contribuirmos, ainda que de forma incipiente, para o 

cumprimento dessa função social, inserida no Nordeste brasileiro, onde o sucesso 

escolar é possível, apesar das adversidades e das diversidades que permeiam o 

cotidiano de nossas escolas públicas. 

Feita a escolha prévia dos campos empíricos e dos sujeitos, fomos buscar 

nas estatísticas educacionais alguns dados a respeito dos seus desempenhos em 

relação a questões ligadas ao sucesso/insucesso escolar. Nenhum desses campos 

participa da Provinha Brasil, em virtude do número reduzido de alunos. No entanto, 

os resultados educacionais do município apontam baixíssimo desempenho, 
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conforme dados publicados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) (2007-2015). 

O IDEB, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), tem 

o objetivo de medir o desempenho educacional do país mediante duas fontes de 

informação: 

 Indicadores dos fluxos (promoção, repetência e evasão) obtidos através 

do Censo Escolar; 

 Desempenho nos exames padronizados ao final de determinada etapa da 

Educação Básica, dentre estes o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e a Prova Brasil. 

Na Rede Pública Municipal de Ensino de Espírito Santo/RN, a oferta do 

Ensino Fundamental de 09 (nove) anos deu-se no ano de 2008, tanto nas escolas 

da zona urbana quanto rural, com a evolução da matrícula bruta. Das 10 (dez) 

escolas da rede municipal, 06 (seis) estão localizadas na área rural e 04 (quatro) na 

urbana. Os resultados avaliados no IDEB nos últimos anos têm sido negativos, 

conforme visualizamos na tabela abaixo. 

 

Quadro 1 – Resultados do IDEB 

ANOS/ETAPAS 2007 

R / P 

2009 

R / P 

2011 

R / P 

2013 

R / P 

2015 

R / P 

2017 

R / P 

Ens. Fundamental 

(Anos Iniciais) 

3.7/ 2.3/ 2.4/ 2.8/ 2.8/ 2.8/ 

 Fonte: Site do INEP (2018). 

 

Esses dados também justificam a opção pela realização do estudo em 

instituições públicas de ensino. Segundo dados do Plano Municipal de Educação 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO, 2018), os resultados evidenciam 

que a educação pública do município ainda precisa evoluir bastante. A comunidade 

escolar necessita de estratégias que solucionem as dificuldades presentes, além de 

políticas pedagógicas para o aperfeiçoamento do atendimento educacional do 

município, buscando melhorar o IDEB do município e, consequentemente, a 

qualidade da educação oferecida nas suas escolas públicas. 

Isso posto, ressaltamos que a pesquisa está inserida na perspectiva de 

valorização da instância municipal de educação, que deve ser objeto de 

consideração da investigação educacional, dado o papel relevante que vem 
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desempenhando a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), n. 9.394/96. 

 

1.3.2 Chegada ao campo: ansiedade, expectativa, alegria, medo, desafio...   

 

 Nossa entrada no campo de pesquisa foi marcada por um misto de 

sentimentos: ansiedade, expectativa, alegria, felicidade, medo, desafio... Ansiedade 

para vivenciar uma nova etapa na área educacional – de professora à pesquisadora. 

Expectativa em relação aos achados do estudo – que necessidades de formação as 

professoras revelam/sentem? Alegria, um sentimento que permeou todos os passos 

do nosso estudo, no campo e fora dele! Felicidade, acordar cedo, pegar o ônibus, o 

carro na SMEC e seguir para as escolas, apreciando a paisagem verde, o gado, o 

rio, as lagoas, o cheiro do campo... Medo, em alguns momentos, das estradas 

ermas e de difícil acesso e das vacas! Desafio – Como serei recebida pela 

comunidade escolar? Adentrar no espaço sagrado da sala de aula para observar a 

ação docente constitui-se em grande desafio. Desafio que logo foi superado no 

primeiro encontro com os sujeitos da pesquisa quando falamos da seriedade do 

estudo, da ética e da nossa responsabilidade para com a educação dos alunos.  

 Para recolher dados que apontassem necessidades formativas dos sujeitos, 

decidimos por conhecer mais de perto a realidade escolar e comunitária na qual 

esses sujeitos estavam inseridos. Conhecê-los mais de perto configurou-se uma 

necessidade ao estudo, observar as ocorrências do cotidiano de cada escola foi 

essencial para compreender inúmeras especificidades da Educação do/no Campo 

em turmas multisseriadas. Assim, realizamos as visitas às escolas para entender 

mais claramente o nosso objeto de estudo. 

 Nesse contexto, no período de setembro a dezembro de 2017, observamos e 

conversamos com os professores e gestores sobre alfabetizar em turmas 

multisseriadas, a falta de recursos materiais para um trabalho com qualidade social, 

o apoio técnico-pedagógico, a indisciplina e dispersão dos alunos dentro das salas 

de aula, a falta de envolvimento das famílias com o processo de escolarização dos 

seus filhos, a ausência de um planejamento escolar regular e realizado na escola e 

sobre cursos de formação continuada para alfabetização. 

 Essas conversas eram realizadas dentro da sala de aula, nos corredores das 

escolas e no pátio, sempre no momento do intervalo. Algumas vezes, quando 
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falávamos das dificuldades enfrentadas, as professoras pediam que a diretora ou a 

auxiliar de secretaria ficasse com os alunos mais alguns minutos no recreio, 

afirmando que aquele espaço de conversa era muito importante e raro. Era uma 

necessidade que se apresentava – serem ouvidas.  

 Segundo Rodrigues e Esteves (1993), tais fatores, dentre outros, se somam 

às inúmeras necessidades que surgem no cotidiano profissional e pessoal dos 

professores, implicando diretamente na sua ação pedagógica. Para as autoras 

(1993, p. 14), tais necessidades resultam do confronto “entre as experiências, os 

desejos, as vontades e as aspirações” por um lado e, por outro, “as frustrações, os 

dilemas, as dificuldades e os problemas sentidos por eles no dia-a-dia”.  

 Em outras visitas, conversamos com a Equipe Técnico-Pedagógica da SMEC 

no intuito de compreender como se dava a organização escolar do município, 

sobretudo como estavam organizadas as turmas multisseriadas do Ciclo de 

Alfabetização. Em todas as visitas realizadas às escolas sempre tivemos o 

acompanhamento das Assessoras, que nos relatavam as dificuldades encontradas 

nas práticas dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Dessas conversas, percebemos nitidamente o compromisso da SMEC em 

promover um espaço de formação continuada que contribuísse para elevar o IDEB 

da educação municipal, principalmente no que diz respeito aos processos de 

alfabetização e letramento dos alunos. Com essa aproximação com os locais e os 

sujeitos da pesquisa, elaboramos um cronograma das observações e entrevistas 

individual e coletiva para ser efetuado em 2018, com anuência dos sujeitos e da 

Equipe Técnico-Pedagógica da SMEC, além dos Protocolos de Observação.  

 

1.3.2.1 Contextualizando os loci de pesquisa  

 

Como visto, a temática aqui diz respeito aos desafios encontrados por 

professores da escola pública no desenvolvimento da prática pedagógica de 

alfabetizar/letrar crianças em salas multisseriadas de escolas rurais.  

A pesquisa foi realizada em três escolas rurais, localizadas em comunidades 

denominadas de “Sítios”, distantes entre si e do centro urbano de Espírito Santo/RN. 

Para preservar a identidade das instituições, decidimos nominá-las de Escola do 

Fogo, Escola da Lagoa e Escola do Campo, por representarem, respectivamente, o 
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fogo que destruiu parte da sua Mata Atlântica; a lagoa da comunidade; e os verdes 

campos que predominam na paisagem da escola.  

Decidimos por caracterizar essas escolas para que as informações do 

cotidiano de cada uma, mais adiante explicitadas, fiquem bem claras, uma vez que o 

contexto educacional no/do campo se mostra complexo, com sua organização 

escolar, com turmas e horários diferenciados das escolas urbanas, por exemplo. 

Sobre as especificidades das turmas multisseriadas, Rosa (2008, p. 224) 

enfatiza que elas “exigem do educador saberes necessários para se trabalhar com a 

diversidade”. Assim, o professor precisa compreender que não existem classes 

homogêneas e que o planejamento das atividades deve atender/incluir todos os 

alunos, mesmo que estes tenham diferentes níveis de conhecimento.  

Tratando-se ainda dessas especificidades de turmas multisseriadas, são 

muitas as dificuldades que se fazem presentes na atividade docente. No entanto, 

elas também possibilitam a formação de grupos na sala de aula. Vejamos o que 

Rosa (2008, p. 228) explica a esse respeito: 

 
Há diferenças quando se consideram as séries, as idades, o sexo, os 
sonhos, as expectativas, as condições financeiras, socioculturais etc. 
As semelhanças ocorrem no desejo dos alunos de ter acesso a um 
sistema de educação com boa qualidade de ensino; acesso aos 
meios de comunicação e conhecimentos; pelos direitos e deveres 
civis; pela certificação de seu curso [...]. 

 

Nessa perspectiva, torna-se possível planejar atividades “capazes de alcançar 

todos os envolvidos no processo de alfabetização das escolas rurais, certificando-se 

que as diversidades contribuem para que haja interação, cooperação e construções 

mútuas dos saberes escolares”. (ROSA, 2008, p. 228). 

As informações prestadas para a construção dos seguintes itens foram 

fornecidas pelas Gestoras das três instituições: Escola do Fogo, Escola da Lagoa e 

Escola do Campo, por ocasião do questionário. Essas profissionais são devidamente 

caracterizadas mais adiante.  

 

1.3.2.1.1 Escola do Fogo 

 

 A Escola do Fogo está localizada a 8km do perímetro urbano de Espírito 

Santo/RN. O acesso à instituição é feito por estrada de barro, o qual é dificultado no 
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período chuvoso, quando o rio enche. Sua fundação ocorreu em 1979, 

homenageando um fazendeiro da região.   

Essa escola funciona no turno matutino, com duas turmas multisseriadas, 

uma do Ciclo de Alfabetização (2º ano – 11 alunos / 3º ano – 8 alunos) e outra de 4º 

e 5º anos (19 alunos); no vespertino, com uma turma de Educação Infantil, níveis II, 

III, IV e V, em forma de multiagrupamento (24 crianças), e uma turma de 1º ano (11 

alunos); no turno noturno, são oferecidas duas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos, correspondentes ao 1º segmento (16 alunos) e ao 2º segmento (19 alunos). 

O número de alunos da Escola totaliza 108, todos advindos das comunidades 

próximas, incluindo famílias de baixa renda que sobrevivem da agricultura, 

plantando de milho, mandioca, batata e cana-de-açúcar. 

De pequeno porte, a instituição é composta por duas salas de aula; um 

pequeno espaço usado como direção/secretaria; dois banheiros, em condições 

precárias; uma cozinha; e uma despensa. Existe um pátio que se assemelha ao 

quintal de uma casa, com área física de 30 m2, no qual as crianças brincam e 

realizam atividades culturais, o qual é fechado por um muro e cercas de varas, 

ambos em péssimo estado de conservação. Não há nenhum espaço com 

acessibilidade. Na lateral da Escola, há um local para o cultivo da horta que 

abastece a merenda escolar.  

 
Fig. 2 e 3 – Fachada e sala de aula da Escola do Fogo 

 

   

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Quanto aos equipamentos, a instituição dispõe de 37 carteiras escolares, em 

boas condições de uso; 1 mesa para cadeirante; 2 ventiladores de parede; 2 

pequenos quadros brancos; 2 quadros de giz, usados como mural; 1 armário de aço 
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em péssimo estado de conservação, no qual são guardados os materiais didático-

pedagógicos; 1 estante com prateleiras bem conservadas para uso da 

documentação escolar; 2 birôs; 1 fogão de quatro bocas; 1 liquidificador; 1 gelágua; 

1 geladeira; 1 freezer; e 1 mesa para computador, usada como mesa de cozinha. 

  A equipe administrativo-pedagógica é formada pela diretora; 6 professoras 

titulares e 2 auxiliares; 3 Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs); 1 vigia; e 1 auxiliar 

de secretaria. Não existe a figura do Coordenador Pedagógico, função exercida 

pelas Assessoras Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SMEC). Sobre os recursos financeiros recebidos pela Escola, eles são provenientes 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), repassados à Caixa 

Escolar, com destino à aquisição de materiais de consumo e permanentes. Da 

SMEC, a escola recebe a alimentação escolar.  

 A Instituição tem o Projeto Político Pedagógico, que se encontra na SMEC 

para aprovação. Segundo sua gestora, esse documento foi construído com a 

participação da comunidade escolar e revisado no final de 2017. No que concerne 

ao IDEB, a escola não participa da Provinha Brasil, em razão do número reduzido de 

alunos. Outros documentos necessários ao funcionamento adequado da escola, 

como o Regimento Escolar, a Autorização e o Reconhecimento legal, ainda não 

foram constituídos. 

 A Escola se utiliza de atividades didáticas articuladas com projetos de 

trabalho com datas comemorativas, realizando aulas de campo e de recreação em 

um espaço amplo em frente à escola. Por último, foi-nos informado que um dos 

principais projetos de trabalho da Escola diz respeito ao cultivo da horta. 

 

1.3.2.1.2 Escola da Lagoa 

 

 Esta Escola localiza-se a 3km do perímetro urbano de Espírito Santo/RN. 

Essa instituição funciona no turno matutino, oferecendo a Educação Infantil em duas 

turmas multiagrupadas, que se organizam em Níveis II e III (11 crianças de 3 anos) e 

em Níveis IV e V (11 crianças de 4 e 5 anos); uma turma multisseriada do Ciclo de 

Alfabetização (2º ano – com 2 alunos – e 3º ano – com 5); uma turma de 1º ano 

(com 12 alunos); e uma multisseriada de 4º e 5º (com 11 alunos), no vespertino. No 

noturno, na EJA, é oferecida uma turma do 1º segmento e outra do 2º segmento, 

cada uma com 10 alunos. O número total de discentes é de 72.  
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A estrutura física da Escola é composta por 3 salas de aula; 1 cozinha (em 

um prédio vizinho à escola); 1 banheiro; 1 área coberta de recreação; e 1 despensa.  

 

Fig. 4 e 5 – Fachada e sala de aula da Escola da Lagoa 
 

   

Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Segundo informações dadas pela gestora, a Escola dispõe dos seguintes 

equipamentos: 40 carteiras escolares; 2 ventiladores de parede; 3 quadros brancos; 

1 armário de aço; 1 prateleira de aço; 1 armário de cozinha; 3 birôs; 1 fogão; 1 

liquidificador; 1 bebedouro; 1 geladeira; e 1 freezer. 

  Em se tratando da organização administrativa, pedagógica e financeira, a 

Escola é formada pela diretora; 6 professoras titulares; 2 professoras auxiliares; 3 

Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs); 2 vigias; e 2 porteiros. Nessa instituição, como 

nas demais, a função do Coordenador Pedagógico é exercida pelas Assessoras 

Pedagógicas da SMEC. Com relação aos recursos financeiros recebidos, destaca-se 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE), aportado no Caixa Escolar, 

com o objetivo de adquirir materiais de consumo e permanentes.  

 A Instituição está elaborando seu Projeto Político Pedagógico. Conforme a 

gestora, esse documento vem sendo construído desde o ano de 2017, com a 

participação da comunidade escolar. A respeito do IDEB, a escola também não 

participa da Provinha Brasil em razão do número reduzido de alunos.  

 A Escola compartilha de um projeto entre as instituições, do cultivo de uma 

horta, que utiliza seus alimentos na merenda escolar oferecida. Além disso, tem 

promovido inúmeros eventos que contam com a participação das famílias dos 

alunos, bem como promove aulas de campo em seus arredores. A recreação dos 

alunos ocorre no pátio interno, situado na entrada da instituição. 
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1.3.2.1.3 Escola do Campo 

 

 A Escola do Campo está situada a 7km do centro urbano de Espírito 

Santo/RN. Sua fundação se deu em fevereiro de 1985, homenageando o então 

deputado estadual Antônio Florêncio de Queiroz, por ter prestado serviços àquele 

município.   

 Atualmente, a referida instituição funciona apenas pela manhã, das 7h às 11h, 

com uma turma de Educação Infantil dos Níveis II, III, IV e V (multiagrupamento – 2 

a 5 anos, com 21 crianças); uma turma do Ciclo de Alfabetização multisseriada (1° 

ano – 8 alunos; 2º ano – 4; e 3° ano, com 8 alunos) e outra turma multisseriada (4° 

ano – 10 alunos e 5° ano – 5 alunos), totalizando um número de 56 discentes.  

 Em sua estrutura física, a Escola é de porte pequeno, com 3 salas de aula; 1 

cozinha; 1 almoxarifado; 1 banheiro; e 1 pequena área recreativa descoberta na qual 

as crianças brincam no momento do recreio.  

 

  

Fig. 6 e 7 – Fachada e sala de aula da Escola da Lagoa 
Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

Sobre os equipamentos administrativos e didático-pedagógicos, a escola 

dispõe de 43 carteiras; 3 birôs; 3 quadros brancos; 1 prateleira de aço; 1 armário de 

aço; 1 som pequeno; 1 fogão; 1 geladeira; 1 liquidificador; e 1 bebedouro.   

 O quadro administrativo-pedagógico e de apoio da Escola é composto por 1 

diretora; 3 professoras titulares; 1 professora auxiliar na Educação Infantil; 1 porteiro; 

3 Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs); 1 merendeira; e 1 agente administrativo. 

Como as escolas rurais, geralmente, não dispõem da figura do coordenador 

pedagógico, o agente responsável pelo planejamento das atividades didático-
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pedagógicas é uma Assessora Pedagógica que integra a Equipe Técnico-

Pedagógica da SMEC. 

  Apesar de a maioria das escolas municipais de Espírito Santo/RN receber 

recursos federais para sua manutenção, nessa Escola isso não acontece, pois ela 

não possui Caixa Escolar. Dessa forma, os recursos materiais e alimentares são 

enviados pela SMEC. 

 No momento da aplicação do questionário, a gestora nos informou que o 

Projeto Político Pedagógico da Escola já fora revisado e se encontrava em 

tramitação na SMEC, aguardando sua aprovação. Disse-nos que, devido ao 

pequeno número de alunos, a escola não participa da aplicação da Provinha Brasil.  

  A Escola atua por meio de projetos de trabalho, os quais são vivenciados de 

acordo com as datas comemorativas, incluindo atividades como aulas de campo e 

recreação em um campo de futebol próximo à Escola. Essas atividades, por vezes, 

aproximam a Escola da comunidade em seu entorno. 

 Ao final da caracterização da Escola, a gestora nos falou do projeto de horta 

que a instituição desenvolve há pouco tempo, cujas verduras e legumes são 

utilizados na merenda escolar. 

Delimitados os campos de pesquisa, os contornos metodológicos foram se 

definindo e, logo, a Orientadora e eu elaboramos um cronograma de visitas às 

escolas selecionadas, apreciado e aprovado pela SMEC, pelas diretoras e pelas 

professoras.   

 

1.3.3 sobre o município de Espírito Santo: situando os loci 

 

 O município de Espírito Santo está inserido na Microrregião Leste Potiguar, 

com uma área territorial de 135.838 Km². Limita-se, ao Norte, com São José de 

Mipibu, ao Leste, com Goianinha, ao Sul, com Canguaretama e Pedro Velho, ao 

Oeste, com Várzea e Nova Cruz e, ao Noroeste, com Jundiá. Sua distância em 

Relação à Natal (capital do Estado) é de 69Km.  

Os primeiros moradores vieram do município de Goianinha, os quais 

habitavam lugares próximos à margem direita do Rio Jacu, além de alguns vindos da 

Paraíba e de Pernambuco. Quando o Rio Jacu começou a ameaçar os habitantes de 

Poção, com suas cheias, que eram frequentes naquela época, eles passaram a 

migrar mais para o poente, chegando à margem direita do Rio Timbó, onde se 
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estabeleceram como forasteiros oriundos das partes sul e oeste, que eram da 

Capitania do Rio Grande ou que vieram na corrente migratória por algum motivo de 

outras partes do Brasil (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO, 2018).  

O território que se constitui como o atual município de Espírito Santo 

pertenceu, originalmente e pela primeira vez, a Natal e depois a Vila Nova de Arês, 

entre os anos de 1760 e 1832. Em seguida, desmembrou-se da Vila de Arês e 

passou à tutela de Goianinha. Foi somente com a Lei Estadual n. 2.726/1962 que 

Espírito Santo foi elevado à categoria de município, permanecendo com o mesmo 

nome (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO, 2018). No último Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE-BRASIL, 2018), consta que a população é de, 

aproximadamente, 10.475 (dez mil quatrocentos e setenta e cinco) habitantes, 

distribuídos na zona urbana e rural, com população estimada (2018) de 10.527 (dez 

mil quinhentos e vinte e sete).  

 

Fig. 8 – Vista aérea do município de Espírito Santo/RN 
 

 

Fonte: Disponível em: <https://espiritosantornemfoco.files.wordpress.com/2011/01/vista-c3a1erea-de-
espc3adrito-santo-rn.jpg>. Acesso em: 20 Jul. de 2018. 

 

De acordo com o Plano Municipal de Educação (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ESPÍRITO SANTO, 2018), a população residente está assim distribuída: 5.884 

pessoas são alfabetizadas; 7.001, católicas; 0, espírita; e 1.125, evangélicas.  

A economia, na atualidade, concentra-se em fonte de renda variável, em que 

a prestação de serviços mostra-se ainda quase predominante. Em termos agrícolas, 

o município cultiva alguns gêneros por meio da chamada agricultura familiar, os 

quais são comercializados na feira livre ou em suas próprias residências. O comércio 
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local participa de modo integral da renda familiar de algumas pessoas, pois emprega 

de maneira formal alguns jovens da cidade. 

Os produtos da agricultura familiar se destinam também ao fornecimento para 

os grandes comércios de gêneros agrícolas do município e incluem: macaxeira, 

batata doce, inhame, tomate, coentro, cebola, dentre outros. Em safra anual, 

algumas frutas passam a fazer parte das prateleiras desses mercados ou de bancas 

na feira livre da cidade, como é o caso de cajá, manga, caju, acerola, mamão e jaca. 

A informalidade é um traço marcante da economia local. Os prestadores de 

serviços, em diversas modalidades, disputam uma fatia considerável no mercado 

econômico do município, realizando desde a venda de produtos agrícolas em portas, 

até o oferecimento de serviços de pinturas, auxiliar de pedreiro, pedreiros, 

marceneiro, prestamistas, consertos de equipamentos eletrônicos, bares e 

lanchonetes, instaladores de antenas e som, reformadores de estofados, serviços de 

propagandas, carvoeiros, dentre outros. 

A pecuária também se destaca na renda familiar, com a criação de bovinos, 

caprinos e aves, cuja venda de ovos é proveniente da criação de galinhas, patos e 

galinha de angola, comercializados como uma ajuda na renda dessas famílias. Além 

disso, há a venda de bovinos, caprinos e suínos para o corte da carne, venda de 

leite, queijo de coalho e de outros itens no Mercado Público Municipal. 

Os programas sociais dentro do município são cada vez mais 

frequentes, tendo o Bolsa Família uma participação marcante na 

renda e na aquisição de produtos por parte das famílias cadastradas, que totalizam 

em média 2.000 famílias beneficiadas.  

Nos últimos anos, o município tem apresentado um IDH abaixo do nacional, 

revelando baixo desenvolvimento econômico e educacional. Os baixos índices são 

ocasionados por inúmeros fatores, um dos quais é a falta de planejamento na 

administração dos recursos destinados aos municípios.  

Em relação aos aspectos culturais, o povoado ainda hoje cultua o conhecido 

Boi de Reis. O maior traço cultural ocorre entre os dias 24 de janeiro e 02 de 

fevereiro, com a “Festa de Janeiro”, evento cultural e religioso que abrange 

manifestações culturais, barracas, parque de diversão e tem culminância com a 

procissão de reverência a Nossa Senhora da Piedade. Corridas de pedestres e 

caminhadas também são realizadas por alguns membros da cidade (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO, 2018).  
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1.3.4 Sobre os sujeitos da pesquisa: seleção e características 

   

Para Vergara (1998, p. 50), “população não é o número de habitantes de um 

local, [...], mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) que 

possuem as características que serão objetos de estudo”. 

No intuito de escolher os Sujeitos, definimos os seguintes critérios: a) Ter 

experiência docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental por um total de, pelo 

menos, três anos, compreendendo que, como lembra Tardif (2002), os docentes 

consolidam sua prática em sala de aula nos três primeiros anos, o que poderá 

favorecer a clareza de suas próprias necessidades formativas; b) Ser professor 

titular de turma multisseriada; c) Estar atuando em turmas multisseriadas do Ciclo de 

Alfabetização de escolas rurais; d) Aderir à pesquisa. 

A esse respeito, salientamos que a escolha se deu em setembro do ano 

anterior, na SMEC, perante a Secretária e sua equipe de trabalho, que 

disponibilizaram a organização das turmas de alfabetização multisseriadas que 

atendiam aos critérios solicitados. A partir desse momento, procuramos trabalhar o 

acesso aos campos empíricos, reconhecendo o ambiente, familiarizando-nos com os 

seus diversos participantes, documentando o cotidiano de cada escola, observando 

e anotando. Nesse percurso, descobrimos que, para entendermos a vida diária 

daquelas Escolas, que já nos pareciam tão especiais, era necessário 

permanecermos no campo por mais tempo do que o previsto.  

 Em março, de 2018, retornamos para realizar o estudo agora nas salas de 

aula. Com a reorganização das turmas nesse ano letivo, 3 Escolas se adequaram 

aos critérios estabelecidos, com suas 3 professoras.  

 

1.3.4.1 Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

 

Em março de 2018, quando do nosso retorno ao estudo, as professoras 

selecionadas já estavam atuando em suas salas de aula. Nessa ocasião, reunimo-

nos na SMEC para consolidarmos e validarmos os documentos exigidos pelo 

CEP/HUOL/UFRN. Ali, também foram discutidos, além da Proposta de Trabalho, os 

Preceitos Éticos que devem reger a conduta do pesquisador na área das Ciências 

Humanas e Sociais e os Princípios e Compromissos do grupo de trabalho na 

execução da Proposta apresentada. Após firmados os compromissos de todo o 
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grupo – pesquisadora, secretária de educação e professoras/assessoras/gestoras –, 

a reunião culminou com a plena aceitação do nosso trabalho, vislumbrando-se, 

então, uma rica possibilidade para o nosso crescimento pessoal e profissional. 

Em seguida, na ocasião da aplicação do questionário, foi solicitado que cada 

sujeito escolhesse o nome ou codinome com o qual gostaria de ser identificado no 

estudo, preservando sua identidade verdadeira. Nesse momento, quando 

explicávamos sobre isso, uma professora perguntou como os sujeitos escolhiam 

seus nomes em outros estudos. Foi respondido que escolhiam a partir de um campo 

semântico comum a todos. Em seguida, outra nos pediu uma sugestão de um 

campo e sugerimos que podia ter ligação com o campo, o rural. Imediatamente, uma 

delas disse que poderiam ser as cores do campo e todas concordaram.  

Desse modo, no questionário, as professoras foram identificadas por 

Vermelho Fogo (que simboliza o fogo quando a seca está presente, momento em 

que as plantas ficam secas, e em alusão ao incêndio ocorrido em 2017, que 

queimou parte da sua mata atlântica); Lagoa Azul (que simboliza a água dos açudes 

e das lagoas); e Verdes Campos (que simboliza as plantas da região). No entanto, 

quando da organização do corpus da pesquisa, percebemos certo desconforto ao 

mencionar os codinomes sugeridos. Conversando com as professoras, após ouvir 

nossa Orientadora e a sugestão dada por uma professora no Seminário de 

Orientação de Dissertação III, colocamos que os sujeitos da pesquisa poderiam ser 

identificados pelo nome principal de suas primeiras professoras alfabetizadoras 

(Arlete, Aurelina e Marinete), homenageando-as, ou pelos seus próprios nomes, se 

assim o quisessem. Ficou decidido que seriam identificadas pelos nomes de suas 

professoras alfabetizadoras. 

Passamos, então, a descrever cada sujeito a partir dos dados recolhidos nos 

questionários: 

  a) Arlete – É do sexo feminino, está na faixa etária entre 31 e 40 anos, é 

casada e reside na comunidade na qual a escola está inserida. Com relação à sua 

formação acadêmica, cursou o Ensino Médio na rede pública estadual (2005-2007); 

estudou Pedagogia (2009-2013) pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; e é 

Especialista em Psicopedagogia pelo Instituto Educacional NS (2013-2015).  

Em sua formação profissional, atua há 6 anos como professora contratada, 

dos quais passou 4 anos na Escola do Fogo, no turno matutino, tendo atuado do 1º 

ao 5º ano em turmas  regulares. Com experiência em turmas de alfabetização, ainda 
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não havia atuado com multisseriadas. Entretanto, no ano de 2018, assumiu uma 

sala multisseriada de 2º e 3º anos, com 19 alunos (9 meninas e 10 meninos – 

desses, 10 no 2º ano e 9 no 3º ano).  

Arlete dedica em média 4 horas para o planejamento semanal, realizado em 

casa, apesar de afirmar que esse número de horas é insuficiente, por ser feito 

durante e no final de semana.  

Em sua opinião, quando questionada acerca de documentos e programas de 

políticas públicas para a educação, numa escala de Suficiente, Regular e 

Insuficiente, a professora informou que seus conhecimentos sobre a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) n. 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (DCNEF) de 9 anos e as Diretrizes Operacionais da Educação Básica 

para Escolas do Campo (DOEBEC) são considerados regulares, pois sabe muito 

pouco a respeito desses documentos legais. Quanto ao Plano Municipal de 

Educação de Espírito Santo/RN - (PME), ao Programa Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC) – currículo para uma Educação do Campo – e à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) – competências e habilidades no Ciclo de 

Alfabetização – considera suficientes os seus conhecimentos, embora mencione 

que, em se tratando dos Direitos Gerais de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização, 

seus saberes são insuficientes.  

No que tange às necessidades de formação continuada, Arlete participou do 

PNAIC nos últimos 3 anos, oferecendo contribuições valiosas para o processo de 

leitura e escrita dos alunos, além da troca de experiência com seus pares, o que foi 

bastante enriquecedor na sua prática pedagógica. Para a professora, a 

organização/execução de cursos de formação continuada deve ser ministrada 

durante o horário de expediente. Por fim, pensando nas formações vivenciadas, a 

professora elegeu como pontos positivos a oportunidade de compartilhar 

experiências vivenciadas em sala de aula, as orientações técnicas e a forma de 

planejar as atividades. 

  b) Aurelina – É do sexo feminino, está na faixa etária entre 41 e 50 anos, é 

casada e mora no centro urbano, distante da Escola da Lagoa. Seu percurso escolar 

no Ensino Médio, antigo 2º Grau, foi construído ao longo de 23 anos (1988-2011), 

situação vivida por muitos sujeitos que habitam no campo, sobretudo a mulher, que 

se casa jovem e passa a cuidar da educação dos filhos, além do fato de que, em 

algumas comunidades, não há escolas que deem continuidade ao ensino. Ela viveu 
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essa realidade. Após concluir o Ensino Médio (2011) em uma escola da rede pública 

estadual, Aurelina já atuava como docente, o que a levou ao Ensino Superior, mais 

especificamente ao curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

Atuando na rede pública há 9 anos como professora contratada e na rede 

privada há 8, Aurelina ministra aulas na Escola da Lagoa há 06 anos, com 

experiência em turmas multisseriadas do 2º ao 5º ano até o ano passado. Agora em 

2018, ela assumiu uma turma de alfabetização multisseriada (2º e 3º anos), no turno 

matutino, com 08 alunos (3 meninas e 5 meninos – desses, 3 no 2º ano e 5 no 3º).  

Para a professora, o planejamento semanal é necessário, por isso dispensa 

mais de 5 horas, em casa, para elaborar as atividades didáticas que pretende aplicar 

em sala de aula.  

No que concerne a seus conhecimentos acerca de documentos e programas 

de políticas públicas para a educação, opinando como Suficiente, Regular e 

Insuficiente, Aurelina respondeu: em termos LDB n. 9.394/96, DOEBEC, PNAIC e 

Direitos Gerais de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização, os conhecimentos são 

suficientes; quanto às DCNEF de 09 anos, ao PME de Espírito Santo/RN e à BNCC, 

os saberes adquiridos ainda são regulares, bem poucos.  

Em relação à formação continuada, Aurelina participou nos últimos 2 anos do 

PNAIC, confirmando que ele contribuiu bastante para a sua prática pedagógica. Em 

seguida, ela sugere que os encontros de formação devem ser semanais, com 

orientações apropriadas para cada ano de aprendizagem, de forma que auxiliem as 

práticas de alfabetizar em sala de aula. Nas formações já vivenciadas, a professora 

aponta como pontos positivos: orientações teóricas, sugestões para as práticas e 

exemplos de vivências (relatos de experiências). 

c) Marinete – Também do sexo feminino, a professora está inserida na faixa 

etária acima de 50 anos, é casada e reside nas imediações da Escola do Campo. 

Sua formação acadêmica em nível de Ensino Médio remete ao Projeto Renascer1 – 

Magistério (1996-2003) –, oferecido em duas etapas, tendo cursado Pedagogia pela 

Faculdade Integrada do Brasil (2010-2014).  

Marinete leciona há 35 anos como professora efetiva. Desses, está há 30 

anos na Escola do Campo, tendo lecionado em turmas de alfabetização todo o 

                                                             
1
 Projeto Renascer – oferecido pelo MEC, em 1996, em nível de Magistério, para professores que 

atuavam na Educação do Campo e em comunidades indígenas.  
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tempo, sendo que nos últimos 6 anos vem atuando em turmas de alfabetização 

multisseriadas. Atualmente, leciona em uma turma do Ciclo de Alfabetização (1º ao 

3º ano), no turno matutino, com 16 alunos (7 do 1º ano; 2 do 2º; e 7 do 3º).  

A professora realiza seu planejamento semanal em casa, direcionando por 

volta de 4 horas para organizar as atividades didáticas, o que reconhece como 

tempo satisfatório. Em relação aos conhecimentos adquiridos sobre documentos e 

programas de políticas públicas para a educação, Marinete os identifica como 

Suficientes, Regulares e Insuficientes, respectivamente: a LDB 9.394/96 e o PNAIC; 

o DCNEF de 09 anos, as DOEBEC e o PME de Espírito Santo/RN; e, por fim, os 

Direitos Gerais de Aprendizagem do Ciclo de Alfabetização.  

Quanto à formação continuada, Marinete tem frequentado cursos de formação 

nos últimos 2 anos. Dentre aqueles já cursados ao longo da sua carreira docente, 

ela citou os Parâmetros em Ação, o Pró-letramento e o PNAIC, cujas contribuições 

foram importantes para a sua atuação pedagógica. Quando perguntada a respeito 

de como devem ser organizados/executados os cursos de formação continuada, a 

professora sugeriu que fossem no horário do expediente. Em seguida, destacou 

como ponto positivo às formações já vivenciadas a troca de experiências e, como 

pontos negativos, o deslocamento do sítio para a cidade e a parte teórica.  

 Conforme já mencionado, outros sujeitos colaboraram com o estudo, ainda 

que estes não sejam os protagonistas, cujas participações foram de coadjuvantes – 

três Assessoras Pedagógicas da SMEC que assistem as escolas pesquisadas.  Em 

relação às Assessoras, os codinomes atribuídos foram: Girassol, Orquídea e Lírio, 

referentes às flores por elas mais apreciadas. Todas são do sexo feminino, com a 

seguinte formação acadêmica:  

a) Girassol – A assessora fez o Ensino Médio Unificado em escola da rede 

pública (2010-2012), é pedagoga pela Faculdade Integrada do Brasil (2011-2015) e 

especialista em Educação Infantil e Alfabetização (2015-2016). É professora, com 

tempo de serviço de 08 anos, atuando pelo segundo ano como Assessora Técnico-

Pedagógica da SMEC, inclusive acompanhando turmas de alfabetização. Neste ano 

de 2018, acompanha a Escola da Lagoa.  

Sobre a atual função, Girassol informa que “colabora na elaboração do 

planejamento junto aos professores, valorizando a participação ativa deles na 

perspectiva de garantir um trabalho produtivo e integrador”. Essa função também a 

permite escolher e organizar os materiais necessários aos processos de ensino e 
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aprendizagem a partir de muita reflexão. Em relação aos problemas encontrados em 

sala de aula pelos professores, Girassol aponta: manter a disciplina; dominar os 

conteúdos; lidar com alunos com deficiência; lidar com alunos com dificuldades de 

aprendizagem; definir objetivos e conteúdos de aprendizagem; organizar e avaliar o 

trabalho em sala de aula; e alfabetizar os alunos. 

 Quanto aos conhecimentos de documentos e programas de políticas públicas 

para a educação, Girassol define: dos Direitos Gerais de Aprendizagem do Ciclo de 

Alfabetização, Suficientes; LDB n. 9.394/96, DCNEF dos 09 anos, PME de Espírito 

Santo/RN e PNAIC, como Regulares e Insuficientes aqueles referentes à BNCC. 

 b) Orquídea – A assessora cursou o Magistério em escola da rede estadual 

(2001-2003), com formação em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2004-2008). É professora da rede estadual, cedida à rede municipal, com 

07 anos de atuação na função de Assessora Técnico-Pedagógica na SMEC. Há 05 

anos, acompanha turmas de alfabetização regulares e somente neste ano de 2018 

iniciou seu trabalho acompanhando a Escola da Lagoa, com turmas multisseriadas.  

No tocante à sua função, Orquídea afirma que seu papel é “participar dos 

processos de ensino e aprendizagem dos docentes, orientando e acompanhando 

planejamentos, planos de aula, diários, dando suporte pedagógico para o 

aperfeiçoamento dos docentes e garantindo resultados positivos”.  

Quando solicitada sobre problemas apontados por professores que implicam 

sua prática pedagógica, Orquídea elenca dentre os sugeridos no questionário: 

manter a disciplina; dominar os conteúdos; lidar com alunos com deficiência; lidar 

com alunos com dificuldades de aprendizagem; organizar e avaliar o trabalho em 

sala de aula; e alfabetizar os alunos.  

Diante de conhecimentos adquiridos acerca de documentos e programas de 

políticas públicas para a educação, como Suficientes, Regulares ou Insuficientes, 

Orquídea respondeu como Suficientes os Direitos Gerais de Aprendizagem do Ciclo 

de Alfabetização; como Regulares a LDB n. 9.394/96, as DCNEF dos 09 anos, a 

PME de Espírito Santo/RN e o PNAIC; e como Insuficientes os referentes à BNCC. 

 c) Lírio – A assessora participou do Projeto Logos II2, um curso de formação 

docente oferecido para aqueles professores que estavam em sala de aula sem a 

                                                             
2
 O Projeto Logos II foi um Curso a distância, repetido com várias turmas e fundamentado em 

módulos (livros), com duração de três anos. Planejado e oferecido pelo Governo Federal entre 1976 e 

1986, contava com uma contrapartida de cada prefeitura municipal (ANDRÉ; CANDAU, 1984). 



43 

 

habilitação específica (1989-1990). Além disso, graduou-se em Pedagogia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1997-1999), especializando-se em 

Linguagens e Educação pela Universidade Potiguar (2003-2004).  

Professora efetiva da rede municipal e estadual, há 10 anos exerce a função 

de Assessora Técnico-Pedagógica na SMEC, acompanhando há 05 anos turmas de 

alfabetização regulares e multisseriadas. Ressaltamos que ela é Coordenadora do 

PNAIC desde a sua implantação no município. Para Lírio, sua função no 

acompanhamento do Ciclo de Alfabetização é a de “orientar e colaborar junto aos 

professores na elaboração de seus planos de aula”, além de “avaliar o desempenho 

do trabalho desenvolvido em sala de aula, fazendo das dificuldades encontradas o 

ponto de partida para a melhoria do ensino e da aprendizagem de modo que os 

objetivos definidos sejam alcançados”.  

Lírio elege como problemas encontrados por professores em sua prática 

pedagógica os mesmos listados anteriormente por Orquídea. No que tange aos 

conhecimentos sobre documentos e programas de políticas públicas para a 

educação, como Suficientes, Regulares ou Insuficientes, Lírio também respondeu 

em conformidade com Orquídea e Girassol. 

O terceiro grupo que colaborou com o nosso estudo foi o das gestoras. 

Igualmente, para manter o anonimato e proteger suas identidades, as gestoras se 

apresentaram com os codinomes Pérola, Rubi e Esmeralda, escolhidos por 

representarem pedras preciosas, visto que as escolas que dirigem ficam em meio a 

muitas pedras, não preciosas, mas de grande valor para a comunidade local.  

Todas as gestoras são do sexo feminino, com idades entre 30 e 50 anos, e 

residem nas comunidades rurais nas proximidades das suas escolas. Pérola é 

pedagoga pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e Rubi e Esmeralda cursam 

Pedagogia na mesma universidade. As três já atuam como gestoras há mais de 

quatro anos nas instituições (nomes fictícios) Escola do Fogo, Escola da Lagoa e 

Escola do Campo, respectivamente. As valiosas contribuições dessas profissionais 

puderam ser vistas na caracterização das escolas que estão sob a sua gestão. 

 

1.4 ESTADO DA ARTE   

  

No Brasil, nos últimos anos, temos observado uma expansão acentuada de 

programas, cursos, seminários e congressos na área educacional, em seus 
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diferentes aportes. Também é possível notar um crescente interesse na pesquisa, 

envolvendo aspectos e temas variados sobre educação, tais como: currículo, 

formação inicial e continuada de professores, metodologias de ensino, identidade e 

profissionalização docente, políticas de formação, o que culmina em revistas 

científicas da área e apresentados em congressos.  

Nesse cenário, circulam dissertações, teses, artigos, enfim, inúmeros estudos 

e publicações sobre os aspectos que abrangem a educação e a formação das 

pessoas em espaços escolares. Isso nos leva a questionar as reais contribuições e 

pertinência dessas publicações para a área, considerando que o interesse pelos 

temas educacionais não tem sido suficiente para que mudanças significativas 

ocorram nos espaços de formação, escolares ou não escolares. 

 O nosso estudo sobre a produção científica acerca de necessidades de 

formação docente, alfabetização e letramento e educação do campo no contexto de 

salas multisseriadas se iniciou por uma revisão de investigações de caráter 

bibliográfico, denominada “estado da arte” ou “estado do conhecimento” 

(FERREIRA, 2002) e “síntese integrativa” (ANDRÉ, 2002) ou “pesquisas que 

estudam pesquisas” (SLONGO, 2004). Tal revisão foi muito importante para fornecer 

ao estudo o embasamento necessário ao referencial teórico e essencial para ampliar 

as escolhas metodológicas, determinando estritamente o objeto de estudo. 

Nossa proposição com o estado da arte foi elaborar um referencial que nos 

ajudasse a identificar de forma rápida, clara e rigorosa o que tem sido e o que ainda 

precisa ser pesquisado na temática das necessidades formativas de professores 

alfabetizadores em salas multisseriadas, na perspectiva de alfabetizar letrando.  

Nesse sentido, apoiamo-nos em Charlot (2006, p. 17), que discute a 

necessidade de se construir uma “memória da educação” como um ponto de partida 

para pesquisa educacional, pois, segundo o autor, “nossa disciplina não tem uma 

memória suficiente, e isso freia o progresso da pesquisa em educação”, no sentido 

de evitar pesquisas repetidas e sem conexão e continuidade umas com as outras, 

portanto, frente à necessidade de “constituir um arquivo coletivo da pesquisa em 

educação e definir uma ou várias frentes da pesquisa” (CHARLOT, 2006, p. 18).  

A respeito da construção do arquivo que desenvolvemos em nosso trabalho, 

consideramos a elaboração de mapeamentos anteriores da referida temática que 

foram realizados com uma temporalidade diferente, com o intuito de contribuir para 

destacar o tema em discussão ou a ser discutido. O interesse nessa área de 
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pesquisa acerca do estado da arte tem como referência discussões sobre quais as 

contribuições que esse método pode trazer para a educação. Assim, apresentamos 

considerações sobre o estado da arte no que diz respeito à definição de 

características e uma breve explanação de trabalhos que o utilizaram para apontar o 

que se tem produzido na temática das necessidades formativas de professores; da 

alfabetização e Letramento e das salas multisseriadas da Educação do Campo.  

Nesse contexto, emergem dissertações, teses, artigos, enfim, inúmeros 

estudos e publicações sobre os aspectos que envolvem a educação e a formação 

das pessoas em espaços escolares e não escolares. Esses estudos resultam nos 

mais variados questionamentos a respeito de que temas são mais focalizados,  

como têm sido abordados, as abordagens metodológicas que são utilizadas, bem 

como contribuições e pertinência dessas publicações para a área educacional. No 

entanto, percebemos que tanto interesse pela área em questão ainda não foi capaz 

de provocar mudanças significativas nos espaços de formação escolares.  

Isso posto, Romanowski e Ens (2006), ao analisarem pesquisas denominadas 

do tipo “estado da arte” em educação, expõem que faltam estudos que realizem um 

balanço e encaminhem para a necessidade de um mapeamento que desvende e 

examine o conhecimento já elaborado, apontando os enfoques, os temas mais 

pesquisados e as lacunas existentes. 

 Com base em Rocha (1999), entendemos que esse método permite 

estabelecer relação com produções anteriores, identificando temáticas recorrentes e 

apontando novas perspectivas. Além disso, o “estado da arte”, segundo Soares e 

Maciel (1989), pode verificar, na multiplicidade e pluralidade de enfoques e 

perspectivas, indicativos para esclarecer e resolver as problemáticas históricas, 

como o fracasso da escola na alfabetização. 

Nesse entendimento, o que nos levou à elaboração de um estado da arte? 

Com tranquilidade e responsabilidade, o que nos conduziu a tal iniciativa foi o 

simples fato do não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas 

sobre a nossa temática, que inclui necessidades formativas de professores; 

alfabetização e Letramento e salas multisseriadas da Educação do Campo. Essas 

áreas vêm apresentando crescimento do ponto de vista quantitativo e qualitativo, 

sobretudo das reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação. 

Para tanto, consultamos o site do PPGEd/UFRN (2016) e da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-ANPED (2016), levando em 
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conta que as pesquisas deveriam: a) conter as palavras-chave processos de 

alfabetização e letramento, necessidades formativas e salas multisseriadas; b) ser 

artigos, dissertações e teses produzidas entre 2007 e 2017. Esses bancos foram 

selecionados de acordo com os “critérios de expressividade e acessibilidade, 

considerando-se a importância da instituição divulgadora e sua circulação nacional” 

(ANDRÉ et al., 1999, p. 304). 

Inicialmente, escolhemos como banco de dados para análise as dissertações 

e teses publicadas no site do PPGEd/UFRN, levando em consideração a relevância 

e pertinência desses trabalhos para a área de pesquisa, devido à riqueza conceitual, 

à formulação dos problemas, à consistência e ao rigor na abordagem teórico-

metodológica, bem como à conexão com o que está sendo produzido na área.  

A nossa segunda escolha foi pela análise de artigos da ANPED, a qual 

justificamos por ser este um banco de dados com contribuições importantes no 

campo da educação, cujos critérios para a seleção dos trabalhos a serem 

apresentados devem atender requisitos necessários e rigorosos de uma pesquisa 

científica. Para tanto, além dos critérios elencados na escolha do PPGEd/UFRN, 

outras exigências se fazem presentes na seleção/aprovação dos artigos submetidos, 

dentre elas, interlocução com a produção da área, originalidade e contribuição para 

o avanço do conhecimento na área. Ressaltamos, ainda, que foram considerados 

outros dois critérios – o nível de avaliação no Portal da CAPES e a facilidade de 

acesso via internet. 

Feitas essas considerações, realizamos a procura por palavras-chave em 

títulos e/ou assuntos, seguida da leitura de resumos e, por fim, dos trabalhos na 

íntegra, abrangendo os últimos dez anos de produção, no Brasil. Em seguida, 

cruzamos todas elas, pois esse conjunto é o que dá origem e significado a esta 

dissertação. Sendo assim, consideramos em nível nacional trabalhos publicados nos 

Grupos de Trabalho: Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos (GT 03), 

Formação Docente (GT 08) e Alfabetização, Leitura e Escrita (GT 10), da ANPED, e 

em nível local, o banco de Dissertações e Teses do PPGEd/UFRN.  

Iniciamos a investigação com a digitação da expressão “Formação de 

professores”, seguida por “Formação continuada de professores”, no campo de 

busca dos referidos bancos de dados. Fizemos uso dessa técnica com vistas a 

compreendermos quantos trabalhos de formação de professores discutem sobre 

formação continuada de professores, conforme podemos visualizar no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Quantidade/Porcentagem de trabalhos publicados em “Formação de 
Professores” comparada à quantidade de trabalhos publicados em “Formação 

continuada de Professores” 
BANCO DE DADOS Formação 

de 
professores 

Formação 
continuada de 
professores 

Percentual  

Portal da ANPED – GT 08   69 32 46,37% 

Banco de teses e dissertações 
PPGEd/UFRN 

37 08 21,59% 

TOTAL 106 40 37,65% 

Fonte: Elaboração da Autora (2018) 

 

De acordo com o Quadro 2, pesquisando no GT 08 da ANPED e em 

dissertações e teses do PPGEd/UFRN, percebemos que a quantidade de trabalhos 

que investigam a formação de professores é considerável em relação àqueles que 

tratam da formação continuada. Nessa perspectiva, não podemos deixar de 

comparar o percentual discrepante entre esses dois eixos nos bancos pesquisados, 

o qual aponta para menos da metade, 46,37%, nos trabalhos da ANPED. Bem 

menos do que isso é o resultado das dissertações e teses, que apresentam apenas 

21,59% de trabalhos que abordam a formação continuada de professores. Apesar 

de o tema “Formação de professores” estar no centro das discussões pedagógicas, 

com mais de 106 trabalhos publicados, evidenciamos que a “Formação continuada” 

parece não acompanhar esse interesse científico, considerando o baixo percentual 

indicativo de suas publicações. 

Essa baixa porcentagem em estudos sobre a formação continuada revela que 

essa temática merece uma atenção maior dos pesquisadores acerca da formação 

docente, na medida em que esses dados podem esclarecer alguns dos motivos para 

compreendermos o baixo impacto daquela formação na melhoria do ensino. Diante 

dos dados apresentados, inferimos que as produções sobre formação continuada 

são inferiores às de formação inicial, pois representam apenas 37,65% da média 

total de trabalhos que versam a respeito da formação de professores.  

No mapeamento realizado, considerando que o número de estudos sobre 

formação continuada seja relativamente pequeno em relação à formação docente, 

abrangendo 37,65% do total de trabalhos, não podemos desprezar os aspectos 

focalizados nos trabalhos, bastante variados, que perpassam os níveis de ensino 
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infantil, fundamental e médio, além das modalidades de adultos, especial e do 

campo, revelando dimensões bastante ricas e significativas desse tipo de formação.  

Nos trabalhos analisados, a concepção de formação continuada é entendida 

como formação em serviço, enfatizando-se o papel do professor como profissional, 

estimulando-o na construção de novos meios para desenvolver seu trabalho 

pedagógico e refletindo sobre a própria prática. Desse modo, os trabalhos afirmam 

que “a formação deve se estender ao longo da carreira e deve se desenvolver, 

preferencialmente, na instituição escolar” (ANDRÉ et al, 1999, p. 304). 

Em seguida, no Quadro 3, analisamos nossos três eixos de pesquisa, 

comparando a quantidade de publicações entre eles, com o intuito de melhor 

compreendermos qual a temática mais e menos discutida entre as três. 

 

Quadro 3 – Quantidade/porcentagem de publicação dos eixos “Necessidades de 
Formação continuada de Professores”, “Alfabetização e/ou Letramento” e “Educação 

do Campo e/ou Salas Multisseriadas” 

Fonte: Elaboração da Autora (2018) 

 

A temática “Necessidades de Formação Continuada de Professores” foi o eixo 

com o menor percentual totalizado, 16,50%, ou seja, a menos discutida entre os 

eixos. Os trabalhos da ANPED (06,25%), organizados no GT 08, debatem 

necessidades de formação continuada no contexto de Secretarias Municipais de 

Educação, em projetos de educação não escolar e de docentes iniciantes que 

ingressam em universidades públicas. Com o índice um pouco mais elevado 

(33,33%), um total de 13 trabalhos, o banco de dissertações e teses do 

PPGEd/UFRN contribui com os seguintes resultados: 07 dissertações que tratam de 

necessidades de formação continuada no contexto de professores egressos do 

PNAIC; professores que atuam em escola com maior IDEB; professores iniciantes 

na Educação Infantil; professores para o trabalho em tempo integral;  professores 

 
Banco de Dados 

Necessidades 
de Formação 
continuada de 
Professores 

Alfabetização 
e/ou 

Letramento 

Educação do 
Campo e/ou 

Salas 
Multisseriadas 

Portal da ANPED – (GTs 
03; 08 e 10) 

04 – 06,25% 39 – 60,95% 21 – 32,79% 

Banco de teses e 
dissertações PPGEd/UFRN 

13 – 33,33% 17 – 43,59% 09 – 23,07%   

TOTAL 17 – 16,50% 56 – 54,36% 30 – 29,12% 
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em Ciências biológicas; professores em Ciências Naturais; e professores que atuam 

na área de Geografia. As teses que discutem essa temática totalizam o número de 

06, na perspectiva de necessidades de formação continuada de professores que 

atuam no PRONATEC; no Programa Ensino Médio Inovador; na Educação Infantil; 

no ensino de Ciências; e professores alfabetizadores do Ciclo de Alfabetização. 

Evidenciamos que nesse eixo as dissertações e teses publicadas no 

PPGEd/UFRN superaram os trabalhos publicados na ANPED, que teve o menor 

percentual dos três eixos. Com isso, recomendamos aos pesquisadores mais 

experientes que pesquisem e estimulem as discussões sobre esse eixo, tendo em 

vista essa pequena quantidade de trabalhos. 

O eixo que aponta maior percentual na investigação é “Alfabetização e/ou 

Letramento”, totalizando um percentual de 54,36% dos dois bancos de pesquisa. 

Nos trabalhos publicados pela ANPED, vinculados ao GT 10, o percentual, 60,95%, 

é bem maior do que o do PPGEd/UFRN. A maioria desses textos (23) discutiu o 

processo de alfabetização nas mais variadas formas, tais como: em turmas 

multisseriadas; em espaços de livro e leitura; em práticas de alfabetizadoras; em 

leitura e escrita; na formação de professores alfabetizadores; no ensino de Língua 

Portuguesa; no contexto de alfabetizadoras indígenas; no analfabetismo; em 

cartilhas de alfabetização; na consciência fonológica e escrita; no ciclo de 

alfabetização; na informática; na oralidade e escrita; na concepção de leitura; no uso 

de entrevistas em pesquisas sobre alfabetização e como suporte de textos. Em 

seguida, o processo de letramento é analisado em 11 artigos, tratando-o: na 

perspectiva de suas práticas; no ensino superior; no contexto cultural; no letramento 

escolar; em comunidades populares; em salas de assentamento de reforma agrária; 

no letramento literário; no ensino de História; no trabalho com jovens indígenas 

Xakriabá; e em práticas e eventos de letramento em comunidades periféricas. Em 5 

artigos, os autores abordam os processos de alfabetização e letramento no contexto 

da criança de seis anos no Ensino Fundamental; concepções de alfabetização e 

letramento; o que dizem as crianças sobre esses processos; práticas de 

alfabetização e letramento; e alfabetizar letrando. 

Em relação aos trabalhos publicados no PPGEd/UFRN, dentro desse eixo, o 

índice foi bem menor (43,59%) do que aqueles encontrados na ANPED. 

Encontramos um total de 17 trabalhos, sendo 12 dissertações que discutiram a 

alfabetização no contexto da gestão escolar; a leitura literária; a inserção da criança 
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de 6 anos no Ensino Fundamental; a alfabetização científica; o ciclo de 

alfabetização; os saberes docentes; o Programa Alfabetização Solidária; o Programa 

Pró-Letramento; o planejamento dos professores alfabetizadores; o currículo de 

Matemática; alfa como objeto de aprendizagem; e a alfabetização na inclusão 

escolar. No que tange às teses, foram localizadas 05, dentre as quais 04 discutiram 

a alfabetização na formação de professores alfabetizadores do curso de Pedagogia, 

alfabetização na EJA e alfabetização de alunos com deficiência intelectual e 01 

tratou do letramento na Matemática e nas Ciências na formação docente. 

Constatamos que, apesar da quantidade de dissertações e teses ser menor do que 

os trabalhos publicados na ANPED, não podemos desconsiderar que há interesse 

de pesquisadores nesse eixo, com as mais variadas áreas de estudo.  

No terceiro eixo, “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas”, 

consideramos o percentual total de 29,12% muito baixo. Os trabalhos do GT 03 da 

ANPED apresentaram um percentual de 32,79%, bem superior aos do 

PPGEd/UFRN, com a quantidade de 16 artigos na área da Educação do Campo, 

nos mais diversos contextos, quais sejam: movimentos sociais no campo; educação 

de jovens do campo; igreja e educação do campo; educação do campo e 

agroecologia; políticas da educação do campo; movimentos sociais, educação do 

campo e direito; educação infantil no campo; educação do campo e educação 

especial; escola rural multisseriada e IDEB, educação do campo e escola pública. 

Em relação às salas multisseriadas, apenas 01 artigo foi localizado, o qual tratava da 

formação continuada de professores nesse contexto.  

Ficamos surpresos com os trabalhos achados no PPGEd/UFRN, um 

percentual de 23,07%, muito baixo. Eles incluíam 06 dissertações, que tratavam da 

Educação do Campo na perspectiva da Escola Ativa; das DOEBEC para as escolas 

do campo; de desenvolvimento sustentável e proposta curricular; saberes e 

perspectivas de professores; práticas de professores do campo; Pronera e 

alfabetização. No que concerne às salas multisseriadas, encontramos apenas 01 

dissertação que abordava a docência nesse contexto. Em seguida, localizamos 02 

teses, uma que se referia à formação docente no campo e outra que tratava de 

avaliação do Programa Escola Ativa em salas multisseriadas. Constatamos, nesse 

eixo, que o interesse pela pesquisa nessa seara ainda se dá de forma muito tímida. 

Acreditamos seja importante se conhecer a quantidade de trabalhos 

produzidos em cada temática a fim de compreendermos a relevância do nosso 
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trabalho em termos quantitativos. Nesse sentido, cruzamos os eixos “Alfabetização e 

Letramento na Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas” e “Necessidades de 

formação continuada de professores alfabetizadores da Educação do Campo em 

Salas Multisseriadas” para sabermos, de fato, o quanto já foi produzido com essas 

temáticas, aguardando um resultado promissor, para, então, partirmos para a 

questão da qualidade do que está sendo produzido.  

Quando cruzamos os três eixos da nossa pesquisa, constatamos não haver 

nenhum estudo que tratasse das necessidades de formação continuada de 

professores alfabetizadores da Educação do Campo em salas multisseriadas, no 

Ciclo de Alfabetização, conforme visualizamos no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Quantidade de publicações que relacionam os eixos  
“Alfabetização e/ou Letramento na Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas” e 
“Necessidades de formação continuada de professores alfabetizadores da Educação 

do Campo em Salas Multisseriadas” 

  Fonte: Elaboração da Autora (2018) 

 

Nessa última etapa do mapeamento da pesquisa, dentre os 64 artigos 

analisados da ANPED que compreendem os eixos “Necessidades de formação 

continuada de professores”, “Alfabetização e/ou Letramento” e “Educação do Campo 

e/ou Salas Multisseriadas”, com surpresa, identificamos apenas 02 que tratavam dos 

processos de alfabetização e letramento no contexto de salas multisseriadas na 

Educação do Campo, sendo que um analisou práticas de alfabetização para lidar 

com a heterogeneidade em salas multisseriadas do Ciclo de Alfabetização e o outro 

investigou o processo de letramento em sala de aula de uma escola de 

assentamento. Por outro lado, não havia nenhum trabalho a respeito das 

necessidades de formação continuada de professores que atuam na Educação do 

Campo em salas multisseriadas no Ciclo de Alfabetização.  

Banco de Dados 

Alfabetização/letra- 
mento na Educação 
do Campo em Salas 

Multisseriadas   

Necessidades de formação 
continuada de professores 

alfabetizadores da 
Educação do Campo em 

Salas Multisseriadas. 

Portal da ANPED  02 00 

Banco de teses e 
dissertações PPGEd 

00 00 

TOTAL 02 00 
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Nos 39 trabalhos de dissertações e teses publicados no PPGEd/UFRN, 

considerando os eixos “Necessidades de formação continuada de professores”, 

“Alfabetização e/ou Letramento” e “Educação do Campo e/ou Salas Multisseriadas”, 

lamentavelmente, não encontramos nenhum que tratasse de alfabetização e/ou 

letramento em salas multisseriadas da Educação do Campo. No eixo “Necessidades 

de formação continuada de professores alfabetizadores da Educação do Campo em 

Salas Multisseriadas”, assim como nos artigos da ANPED, também não visualizamos 

nenhum trabalho referente a esse eixo. 

Nesse contexto, considerando os três eixos sobreditos, significa que, de um 

total de 103 trabalhos analisados nos dois portais (ANPED e PPGEd/UFRN),  

nenhum focalizou, mais especificamente, o estudo das necessidades de formação 

continuada de professores no contexto da Educação do Campo em salas 

multisseriadas no Ciclo de Alfabetização. Sendo assim, entendemos que nosso 

objeto de estudo se constitui em relevante contribuição para a área acadêmica, ao 

mesmo tempo que possibilita a construção de propostas de formação docente a 

partir da análise de necessidades dos professores alfabetizadores que atuam em 

salas multisseriadas, no Ciclo de Alfabetização.   

Evidenciamos, por meio desse mapeamento, que ainda são poucos os 

estudos no âmbito das pesquisas sobre Educação do Campo que focalizam o 

processo de alfabetização e/ou letramento das crianças, bem como sobre 

necessidades de formação continuada de professores alfabetizadores em ambiente 

de salas multisseriadas nessa modalidade de ensino. A esse respeito, nosso estudo 

traz originalidade e ineditismo para os bancos pesquisados, contribuindo com os 

trabalhos já produzidos.   

Finalizado o mapeamento dos trabalhos, no Quadro 5, apresentamos as 

pesquisas selecionadas, 14 ao todo, sendo 06 artigos da ANPED e 08 trabalhos  

PPGEd/UFRN (04 dissertações e 04 teses), cujo acesso permitiu sua leitura na 

íntegra, o que resultou em uma análise mais detalhada desse material e na sua 

organização em três focos temáticos: processos de alfabetização e letramento; 

práticas e saberes docentes em salas multisseriadas; e análise de necessidades 

formativas. Esses focos, por sua vez, reúnem os temas principais dos estudos, 

considerando semelhanças e diferenças quanto aos seus resultados. 
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Quadro 5 – Trabalhos defendidos no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN) e na 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 
Autoria Título Tipo/Local/an

o publicação 
Palavras-chave 

ALMEIDA, 
M. J. de P. 

Análise de necessidade de 
formação: uma prática 
reveladora de objetivos da 
formação docente. 

Tese  
Doutorado.  
UFRN. 2014. 

Necessidades de Formação 
de Professores. 
Alfabetização. Letramento. 

CAMPOS, 
R. R.  

Necessidades de formação 
de professoras principiantes 
da educação infantil/pré-
escola. 

Dissertação de 
Mestrado.  
UFRN. 2012. 

Educação Infantil. Formação 
de Professores. Professor 
Principiante. 

CAMPOS, 
R. R.  

Das necessidades de 
formação docente à 
formação continuada de 
professoras da educação 
infantil. 

Tese 
Doutorado. 
UFRN. 2017. 

Necessidades de Formação 
Docente. Educação 
Infantil/Pré-Escola. 
Oralidade. Leitura e Escrita. 

COSTA, V. 
A.; 
MARINHO, 
M. 

Práticas de letramento em 
sala de aula de 
assentamento de reforma 
agrária. 

Trabalho (GT-
10). ANPED. 
2007. 

Práticas de leitura. Escola do 
Assentamento. Educação do 
Campo. Letramento. 

CRUZ, M. 
do C. S. 

Práticas de alfabetização 
no 1º ciclo do ensino 
fundamental: o que os 
alunos aprendem? 

Trabalho (GT-
10) ANPED. 
2008. 

Alfabetização. Letramento. 
Ciclo. 

GOMES,  
M. S. 

Necessidades formativas 
de professoras 
alfabetizadoras de crianças: 
um estudo de caso no 
município de Natal. 

Dissertação de 
Mestrado. 
UFRN. 2016. 

Necessidades de Formação. 
Alfabetização e Letramento. 
Ensino Fundamental. 

LEITE, Y. 
U. F. et al. 

Necessidades formativas e 
formação continuada de 
professores de redes 
municipais de ensino. 

Trabalho (GT- 
08)  
ANPED. 2010. 

Formação continuada de 
professores. Necessidades 
Formativas. Políticas 
municipais de educação. 

MENEZES, 
P. C. S. 

Ensinar/aprender ortografia: 
uma experiência na 
formação de professores. 

Tese 
Doutorado. 
UFRN. 2008. 

Formação de professores. 
Necessidades de formação. 
Ensino da ortografia. 

MONTEIR
O, A. L.; 
NUNES, C. 
do S. C. 

Modelos formativos e 
dificuldades vividas na 
formação continuada de 
professores de classes 
multisseriadas do campo. 

Trabalho (GT-
08). ANPED.  
2008. 

Modelos formativos. 
Dificuldades vividas. 
Formação continuada. 
Professores de classes 
multisseriadas do campo. 

SÁ, C. F. 
de; 
PESSOA, 
A. C. R. G. 

Práticas de alfabetização 
em turmas multisseriadas: 
estratégias docentes para 
lidar com a 
heterogeneidade de 
aprendizagens. 

Trabalho (GT-
10). ANPED. 
2015. 

Turmas Multisseriadas. 
Práticas de Alfabetização. 
Heterogeneidade. 

SILVA, K. 
A. de L. 

Saberes e perspectivas dos 
docentes em torno de um 
currículo de uma escola 
pública rural do RN. 

Dissertação de 
Mestrado. 
UFRN. 2012. 

Currículo. Saberes Docentes. 
Educação do Campo. 

SOUZA, R. Práticas Pedagógicas e Dissertação de Formação Docente. 
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M. S. da S. Necessidades da Formação 
Docente: uma Odisseia do 
cotidiano da Escola de 
Ensino Fundamental. 

Mestrado. 
UFRN. 2015. 

Necessidades de Formação. 
Alfabetizar  Letrando. 

VIEIRA, G. 
B. 

Alfabetizar letrando: 
investigação-ação fundada 
nas necessidades de 
formação docente. 

Tese de 
Doutorado. 
UFRN. 2010. 

Formação de Professores 
Alfabetizadores. 
Necessidades de Formação. 
Alfabetização e Letramento. 

YAMASHIR
O, C. R. C.; 
LEITE, Y. 
U. F. 

A emergência da análise de 
necessidades de formação 
de professores: pesquisas 
afins. 

Trabalho (GT-
08). ANPED. 
2012. 

Análise de necessidades 
formativas. Formação de 
professores. Governamento. 
Biopolítica. 

Fonte: Elaboração da Autora (2018) 

 

1.4.1 Mapeando a área: focalizando pesquisas com objetos semelhantes 

 

Em artigo publicado na ANPED, Costa e Marinho (2007), situando a pesquisa 

no contexto da educação do campo, buscaram descrever a aula como um 

macroevento no qual se desenvolvem situações de interação mediadas pelo texto 

escrito. Como resultados, afirmaram que, através dessa descrição, era possível 

estabelecer relações entre esses microeventos e as concepções mais amplas de 

formas particulares da escola de pensar o ler e o escrever, que são as práticas de 

letramento.  

Em seu estudo, Cruz (2008) verificou, em primeiro lugar, que um ensino 

pautado pela perspectiva de “alfabetizar letrando” no 1º ciclo pode promover a 

apropriação do Sistema de Notação Alfabética; em segundo lugar, que, se esse 

ensino não tiver metas definidas para cada ano do ciclo, em relação à leitura e à 

escrita, poderá diluir-se, não promovendo reflexão sobre todos os aspectos que o 

compõem.   

A professora Leite (2010), juntamente com pesquisadores do seu grupo de 

pesquisa, apontam seis pontos considerados importantes para a análise das 

necessidades de formação dos professores pesquisados: o enorme desafio que é 

ser atualmente professor dos anos iniciais do ensino fundamental; os professores, 

ao se posicionarem sobre o que consideram mais fácil/mais difícil de ensinar em 

cada área, revelam com o que efetivamente trabalham; o aprofundamento dos 

conteúdos necessários para cada área do conhecimento trabalhada nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental com os professores; os professores reivindicam uma 

formação que fale de sua prática, ou seja, que não se limite às considerações 

teóricas gerais; o baixo índice de respostas que remetem à explicação de 
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dificuldades de trabalho com o aluno e às características destes ou de suas famílias 

e o estabelecimento de parcerias fortes, tanto com os professores diretamente 

quanto com os Dirigentes Municipais de Educação.  

No estudo de Monteiro e Nunes (2008), as autoras verificaram que as ações 

formativas/educativas implementadas têm por base a formação continuada 

como processo que se pauta na centralidade do agir dos professores no cotidiano do 

espaço-tempo escolar, o que exige uma prática reflexiva articulada com as 

dimensões sociopolíticos mais amplas. Elas constataram que os sujeitos da 

pesquisa dispõem de precárias condições de trabalho; atuam em classes numerosas 

e multisseriadas; evidenciam frágil formação profissional; e buscam aprimorar-se 

para, se possível, trabalhar o ensino com qualidade e contextualizado. 

Sá e Pessoa (2015) constataram ser pequeno o número de pesquisas sobre 

Educação do Campo que discutem a alfabetização das crianças. Os resultados da 

pesquisa reforçam a necessidade e a importância de que outros estudos em turmas 

multisseriadas investiguem as estratégias de tratamento da heterogeneidade 

realizadas pelos professores, a fim de conhecer, problematizar e difundir tais 

estratégias entre professores destes e de outros contextos escolares, uma vez que 

em todos eles o fenômeno da heterogeneidade de aprendizagens está presente, 

independentemente da forma de organização escolar. 

O último artigo da ANPED é das professoras Carla Regina C. Yamashiro e 

Yoshie Ussami Ferrari Leite (2012). No campo da formação de professores, as 

autoras afirmam que a análise de necessidades tem sido utilizada como etapa 

preliminar ao planejamento de ações formativas, sendo considerada como 

instrumento diagnóstico ou como processo formativo (RODRIGUES; ESTEVES, 

1993). Nos resultados parciais da pesquisa, as autoras apresentaram uma síntese 

descritiva de dois mapeamentos bibliográficos realizados. O primeiro abordou 

trabalhos sobre necessidades formativas de professores e o segundo tratou das 

pesquisas que incidissem na linha de pesquisa “políticas públicas” e que 

abordassem temas associados a “formação de professores” e “análise de 

necessidades formativas” a partir da perspectiva dos estudos foucaultianos.  

No PPGEd/UFRN, encontramos 8 produções. No estudo doutoral de Almeida 

(2014), os resultados constataram inúmeras necessidades de formação das 

professoras entrevistadas, tais como: estudar o desenvolvimento cognitivo da 

criança; revisar os conceitos de alfabetização e letramento bem como os 
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fundamentos da psicogênese da língua escrita; refletir acerca das práticas de leitura 

e literatura, da prática de planejamento diário, das condições materiais da escola e 

da relação família-escola; e compreender melhor a relação teoria-prática.  

Os resultados das análises da dissertação de Campos (2012), que investigou 

necessidades formativas de professoras principiantes da Educação Infantil, pré-

escola, ratificam a compreensão de que essas necessidades podem estar 

relacionadas às lacunas das formações inicial e continuada.  

Em sua tese de doutorado, Campos (2017) afirma que os resultados do 

trabalho confirmam a tese de que uma formação continuada para professores da 

Educação Infantil, que considere as suas necessidades de formação, contribui para 

a superação de dificuldades encontradas no desenvolvimento da prática pedagógica 

com crianças. 

Gomes (2016), sobre as temáticas transversais e específicas para alfabetizar 

letrando, concluiu seu estudo ressaltando que as professoras reconhecem algumas 

das necessidades, outras, no entanto, demonstram falta de clareza e/ou 

desconhecimento sobre estas, confirmando as palavras de Rodrigues (2006), 

quando aponta que nem sempre o sujeito é capaz de identificar conscientemente 

suas necessidades.  

Os resultados do estudo de Menezes (2008) demonstraram que a reflexão 

das professoras participantes sobre as suas próprias necessidades de formação 

proporcionou (trans)formações significativas em suas concepções e práticas 

direcionadas à ortografia. Todavia, a autora considera que, assim como a criança do 

Ensino Fundamental encontra-se em um processo contínuo de descoberta quanto 

às complexidades que envolvem a língua escrita, as professoras participantes 

também estão, apenas, iniciando o seu percurso formativo nessa temática. Para 

essa autora, a formação oferecida em sua pesquisa-ação despertou mais/novas 

necessidades, de modo que ela espera ter favorecido a criação de um espaço que 

possibilite a autoformação dos formandos nesse aspecto. 

Nessa perspectiva, Silva (2012) compreende que, no contexto da educação 

rural, inexiste uma seleção para a admissão de professores, exigindo-se apenas que 

tragam em sua história profissional experiências e conhecimentos. A autora conclui 

o estudo reconhecendo a necessidade de uma política de formação conceitual 

específica para o(a)s professore(a)s das escolas rurais, alicerçada no conceito 

histórico-cultural do rural. Ela reitera a urgência de revisar processos de formação 
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permanente e continuada vividos na escola que contemplem as peculiaridades do 

ensino rural, numa visão contra-hegemônica do urbanocentrismo, a partir de uma 

análise crítica sobre o marco legal da Educação do Campo.  

Na pesquisa de Souza (2015), professores egressos de cursos de formação, 

de um modo geral, ainda não têm dado conta de resultados positivos no tocante ao 

desenvolvimento de sua prática pedagógica de alfabetizar/letrando. Concluindo a 

investigação sobre as necessidades formativas dos docentes, a autora constatou o 

descompasso entre a proposta de Formação do PNAIC e a Proposta Curricular da 

Escola, tendo em vista que um não ocupa o lugar no outro, além de que a formação 

pelo PNAIC tem sempre o foco na prática pedagógica da Escola, enquanto as 

discussões na Escola estão sempre desligadas dessa formação. 

A pesquisa de Vieira (2010) revelou que a análise de necessidades formativas 

dos professores é um recurso capaz de contribuir para o planejamento de projetos 

de formação continuada mais apropriados à construção da sua identidade crítica e 

reflexiva. Como resultado da pesquisa de campo, a autora considera que os 

processos formativos têm um caráter inacabado e que os sujeitos precisam estar em 

constante movimento de apropriação de novos conhecimentos para dar conta das 

demandas complexas de trabalho que envolvem a leitura e a escrita e os seus usos 

sociais na atualidade. Ela ratifica, portanto, a necessidade de continuação desse 

estudo não somente para encaminhar lacunas que permaneceram nos professores 

em relação à compreensão de conceitos e práticas de alfabetização e letramento, 

mas também para consolidar a nossa proposta enquanto pesquisadora/formadora 

de manter um vínculo institucional entre a Universidade e a Escola pública. 

Nesta análise do estado da arte sobre necessidades de formação continuada 

de docentes, alfabetização e letramento e Educação do Campo, em salas 

multisseriadas, foi possível perceber um movimento acadêmico que tem buscado 

reflexões aprofundadas sobre a profissionalização docente, estabelecendo a 

formação continuada como necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Concluindo este capítulo, inferimos que a pesquisa Estado da Arte nos 

permitiu compreender que esse tipo de metodologia contribui para que 

pesquisadores adquiram conhecimentos acerca das perspectivas abordadas nas 

produções acadêmicas sobre a área de pesquisa escolhida para estudo. Desse 

modo, foi possível percebermos as discussões predominantes, bem como as 

lacunas existentes no âmbito acadêmico em áreas como das análises de 
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necessidades de formação docente e da Educação do Campo, em especial no que 

se refere às salas multisseriadas. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Em Abrindo a cancela: notas introdutórias desta dissertação, 

apresentamos a gênese e as motivações do estudo, justificando os eixos 

necessidades de formação docente, alfabetização e letramento e Educação do 

Campo, em salas multisseriadas do Ciclo de Alfabetização. Mais adiante, expomos a 

tríade investigativa que norteou todo o trabalho, seguida do relato da nossa chegada 

ao campo e da seleção e caracterização dos lóci e dos sujeitos da pesquisa. Além 

disso, trazemos uma contextualização acerca de estudos atuais a respeito desses 

eixos, mapeados nos Portais da ANPED e do PPGEd/UFRN, oferecendo um 

panorama nacional e local dessas discussões a partir de um estado da arte que 

acessou esses bancos de dados sobre educação. 

No segundo capítulo, Arando a terra: as bases teóricas deste estudo, 

abordamos as teorias relativas à formação de professores, destacando a postura do 

professor reflexivo, da autoformação e do profissionalismo em uma concepção mais 

profunda. A respeito das necessidades de formação e da análise de necessidades, 

dialogamos sobre seus conceitos e características enquanto campo teórico e prático, 

bem como sobre sua importante ação reveladora de objetivos para a formação 

continuada docente.  

No terceiro capítulo, Estradas e cercas: os caminhos metodológicos, 

apresentamos os princípios teórico-metodológicos que subsidiam a dissertação. 

Consiste no relato do caminho trilhado no decorrer do trabalho, situando o leitor 

sobre a abordagem de pesquisa e os instrumentos de construção dos dados, todos 

contextualizados com o nosso trabalho em campo. 

No quarto capítulo, Observando a plantação: é possível alfabetizar 

letrando em turmas multisseriadas no ciclo de alfabetização?, trazemos um 

recorte do cotidiano das salas de aula observadas, registrando as práticas 

alfabetizadoras das professoras. 

No quinto capítulo, Os frutos: dialogando com os dados construídos, 

apresentamos o tema, a categoria e as subcategorias que emergiram da construção 

e da análise dos dados referentes às necessidades de formação dos professores. 
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Na análise, as temáticas alfabetização, letramento e Educação do Campo 

encontram-se diluídas na discussão em seus aspectos conceituais e pedagógicos, 

incorporadas às práticas pedagógicas de alfabetizar letrando em salas 

multisseriadas da educação do Campo, no Ciclo de Alfabetização das professoras 

pesquisadas. Discutimos, ainda, sobre dificuldades que apontam as necessidades 

sentidas pelas professoras investigadas. 

 Finalmente, em Encostando a cancela: considerações finais na/da 

necessidade de continuidade do percurso, tecemos nossas considerações acerca 

do caminho percorrido, dos pontos mais significativos, fazendo uma reflexão a 

respeito do trabalho e, consequentemente, do objeto de estudo apreendido. Ainda, 

há o destaque para desdobramentos na pesquisa com necessidades de formação. 

Em seguida, listamos as referências bibliográficas consultadas, os anexos e os 

apêndices.  
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

ARANDO A TERRA: AS BASES TEÓRICAS 
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2 ARANDO A TERRA: AS BASES TEÓRICAS DESTE ESTUDO 

 

Neste capítulo, considerando o nosso objeto de estudo, “Necessidades da 

formação docente”, propomo-nos a abordar, num primeiro ponto, necessidades e 

necessidades de formação docente. Em seguida, tratamos dos conceitos, das 

tipologias e dos modelos de análise de necessidade. Observamos o modelo de 

necessidades enquanto abordagem investigativa e o modelo de formação, 

discutindo a análise de necessidades de formação nas perspectivas de 

desenvolvimento e socialização profissional, clarificando os seus conceitos e 

processos e enquadrando-a nos modelos de formação continuada de professores. 

  

2.1 NECESSIDADES E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOCENTE 

  

Para melhor compreendermos o termo “necessidades de formação docente”, 

apresentamos alguns conceitos elaborados nas obras de Rodrigues e Esteves 

(1993), Rodrigues (2006), Silva (2000), Nuñez (2004) e Nuñez e Ramalho (2005). 

Antes, fomos beber em outras fontes para identificar a gênese da palavra 

“necessidades”. 

Começamos perguntando: o que é uma necessidade? Como esta surge?  

De acordo com Leite (1997), o termo “necessidade” está relacionado, em sua 

origem, com a natureza biológica do homem, sendo esta essencial para satisfazer 

necessidades básicas à sobrevivência. Para além desse conceito biológico, é 

possível conceituá-la no campo da Psicologia, das Ciências Sociais e da Educação. 

No campo da Psicologia, o referido termo corresponde a necessidades de 

desenvolvimento, ação, aprendizagem etc. A esse respeito, Piaget (2010, p. 16) 

evidencia que somente executamos alguma “ação exterior ou mesmo inteiramente 

interior quando impulsionada por um motivo e este se traduz sempre sob a forma de 

uma necessidade”. Nessa perspectiva, entendemos que o comportamento humano é 

movido por necessidades. 

Nas Ciências Sociais, as pesquisas de Bradshaw (1972 apud SILVA, 2000), 

tipificam as necessidades como: necessidades normativas, de caráter prescritivo, 

que dependem da opinião de especialistas, cujas ações têm menos interesse a 

quem se destina; necessidades sentidas, que correspondem às expectativas sobre 

os próprios resultados, dependendo do modo como as pessoas veem seus 
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problemas; necessidades expressas, que decorrem das expectativas em relação aos 

resultados; e necessidades comparativas, as quais resultam da comparação da 

performance de um grupo em detrimento de outro. 

Na área da Educação, há diferentes conceitos sobre necessidade. Em sua 

tese de doutoramento, Silva (2000) apresenta alguns dos referidos conceitos a partir 

de autores como McKillip (1987 apud SILVA, 2000), ao inferir que as necessidades 

são juízos de valor relativos a um problema a solucionar, dependendo de quem as 

define e de quem as sente, ocorridas em um determinado contexto. Por esse viés, 

não há necessidades absolutas, uma vez que estas têm de ser na perspectiva dos 

sujeitos e nos contextos nos quais estão inseridos.  

Para Rodrigues (2006, p. 97), as necessidades “são representações da 

realidade construídas em determinado contexto e por determinado sujeito [...] uma 

construção mental do indivíduo e, por isso, é uma entidade subjetiva”. Nessa 

perspectiva, a análise não se refere às necessidades objetivas como se já 

existissem inscritas na natureza das coisas, aguardando apenas serem descobertas. 

Corroborando com essas visões, Silva (2000) aponta o conceito de 

necessidades a partir das ideias de Estrela et al (1998, p. 130), ao afirmarem que as 

necessidades são “representações construídas mental e socialmente pelos sujeitos 

num dado momento, implicando a concepção de estados desejados, geradores de 

desejos de mudança e de necessidade, como mais adequados que os atuais”.   

 Para Pennington (1985 apud SILVA, 2000), as necessidades são sempre 

infinitas, nem sempre conscientizadas, portanto, é difícil de distinguir entre 

“necessidades sentidas” e “necessidades autênticas”. Segundo esse autor, não há 

necessidades fixas, posto que podem variar conforme o contexto em que ocorrem e, 

quando satisfeitas, dão origem a outras necessidades.  

 Zabalza (1994 apud SILVA, 2000) se refere às necessidades como 

normativas, as quais estão presentes nos programas oficiais de ensino; as 

necessidades sentidas ou percebidas, cujas finalidades da educação remetem aos 

métodos de ensino e despertam novas necessidades no sujeito; e, por último, as 

necessidades comparativas, de extrema importância no sentido de permitir saber, 

por meio das comparações, as necessidades que podem estar ausentes. O autor 

ainda cita as necessidades de desenvolvimento, que correspondem aos desejos e 

aos interesses dos sujeitos enquanto indivíduos, grupos ou coletividades. 
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Diante desse contexto, podemos afirmar que o termo “necessidades” é 

polissêmico e ambíguo, conforme palavras dos autores aqui citados. Além disso, 

todas as necessidades são relativas, considerando os sujeitos, os contextos nos 

quais ocorrem e os valores de que dependem; são dinâmicas; são conflituais; são 

infinitas; e nem todas podem ser identificadas e individuais, mesmo que pareçam 

coletivas (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

Fomos buscar em Leontiev (1988) um conceito de necessidade articulado à 

teoria da atividade3, que considera a necessidade como o motor da aprendizagem 

dos sujeitos, sendo responsável por orientá-los no mundo dos objetos. Numa 

perspectiva social, segundo o autor, no que concerne à aprendizagem, há uma 

relação de interdependência entre os processos de desenvolvimento do sujeito e os 

processos de aprendizagem, na qual a aprendizagem constitui-se importante 

elemento mediador da relação do sujeito com o mundo, interferindo no seu 

desenvolvimento. 

Nesse caso, o que aproxima a teoria da atividade à necessidade do sujeito? 

De acordo com Leontiev (1988), a atividade está interligada ao processo de 

satisfação das necessidades do sujeito, mediada pelo objeto que motiva esse sujeito 

a praticar uma ação. Para esse autor, é o motivo que impulsiona o sujeito a agir 

diante de uma situação a ser resolvida. Assim, inferimos da fala do autor que os 

motivos são significações que os sujeitos dão às suas ações, transformando-as em 

atividade, cujo conceito origina-se do conceito de trabalho de Marx e Engels, 

constituído como produtor da vida material e espiritual, no sentido do materialismo 

histórico-dialético. Portanto, a natureza objetal da atividade estende-se ao campo 

das necessidades.  

Para Marx (1987), mesmo sendo proveniente do estômago ou da fantasia, 

uma necessidade não é capaz de provocar nenhuma atividade de forma definida, a 

não ser quando um objeto corresponde à necessidade, aí sim esta pode orientar e 

regular a atividade.  

Ao longo da história da humanidade, com vistas a satisfazer suas 

necessidades, o homem construiu inúmeros objetos. À medida que o fazia, novas 

necessidades iam surgindo e, com isso, novas atividades. Foi dessa forma que o 

                                                             
3
 A Teoria da Atividade, desenvolvida por Leontiev, defende que o homem se desenvolve porque 

precisa se relacionar com o meio em que está inserido para satisfazer a alguma necessidade pessoal 
(NUÑEZ, 2004). 
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homem superou suas necessidades biológicas (representadas no reino animal) e 

construiu a humanidade (reino das necessidades espirituais). Desse modo, para 

analisarmos as necessidades ou falarmos sobre elas, é necessário que as 

compreendamos em sua construção histórica. 

Leontiev (1983, p. 83) elucida que “o objeto da atividade é seu motivo real”, 

ou seja, é no encontro com o objeto que uma necessidade pode ser satisfeita, 

considerando que as atividades humanas são diferentes por inúmeras razões: vias 

de realização, tensão emocional, formas etc. Sendo assim, mostra-se possível 

entender que o objeto é o que distingue uma atividade de outra. Portanto, é o motivo 

que impulsiona uma atividade, pois conecta uma necessidade a um motivo. 

A esse respeito, Leontiev (1983, p. 107-108) pontua que “a primeira condição 

de toda a actividade é uma necessidade”, ainda que em si a necessidade não possa 

determinar a orientação de uma atividade, tendo em vista que essa determinação 

encontra-se no objeto da atividade. Desse modo, o objeto é motivo da atividade, 

portanto, é aquilo que o estimula. De outra maneira, é possível entender que 

necessidades, objeto e motivo se constituem componentes estruturais da atividade. 

Para compreendermos com mais clareza essa relação estrutural, Leontiev 

(1983) ilustra com um exemplo bem fácil: um sujeito está faminto (tem necessidade 

de comer) e para saciar essa necessidade precisa de comida (o objeto). Para tanto, 

sente-se motivado a buscar a comida – aí está a atividade, idealizando um objeto 

(comida) que irá satisfazê-lo. A partir daí, o sujeito sente uma necessidade e procura 

satisfazê-la porque tem consciência de que sente fome. O autor define a consciência 

como conhecimento partilhado, como uma realização social, da qual emerge a 

consciência individual. 

Ter conhecimento sobre a consciência individual trata-se de uma condição 

para entendermos as necessidades conscientes e as inconscientes, discutidas mais 

adiante neste capítulo. Nessa perspectiva, Leontiev (1983, p. 97) evidencia: 

 

De um ponto de vista psicológico concreto, este sentido consciente é 
criado pela relação objectiva que se reflecte no cérebro do homem, 
entre aquilo que o incita a agir e aquilo para o qual sua acção se 
orienta como resultado imediato. Por outras palavras, o sentido 
consciente traduz a relação do motivo ao fim.   

 

            Entender necessidades formativas que se instalam na atividade pedagógica 

impõe-se como um elemento importante para conhecermos a realidade do ensino 
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escolar e compreendermos qual é o sentido pessoal atribuído a essa atividade, já 

que o sentido relaciona-se diretamente com a significação social (BASSO, 1994). 

 Nesse contexto, em Leontiev (1983), inferimos que o ensino e a 

aprendizagem são atividades permeadas de necessidades sociais e individuais, 

cujas necessidades representam o sentido da aprendizagem. Assim, para que o 

sujeito aprenda, é preciso sentir a necessidade de querer/precisar adquirir novos 

conhecimentos, o que vai implicar a motivação desse sujeito com o ambiente no qual 

está inserido e nas suas relações com os outros sujeitos. Nesse caso, motivação e 

ensino se constituem como formas universais e necessárias do desenvolvimento 

mental, conforme preconiza Vygotsky (1988, p. 114), quando ressalta que “o único 

bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”. 

 Sob a ótica de Leontiev (1983), a fim de que o homem se aproprie das 

aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas, órgãos da sua 

individualidade, ele deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 

circundante através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com 

eles, para que assim possa aprender a atividade adequada, cuja função se constitui 

em processo educativo. É essa concepção de necessidade defendida pelo autor que 

está subjacente ao entendimento do nosso estudo – de que as necessidades são 

construídas no contexto no qual se desenvolve a atividade pedagógica, ligadas a 

motivos sociais, bem como no processo formativo organizado a partir das 

necessidades de formação dos professores, com maiores possibilidades de 

promover uma aprendizagem efetiva a partir dos conteúdos dessa formação. 

Em Rodrigues (2006), o termo “necessidade” é usado para denominar o que 

faz falta, a ausência 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. A autora aponta dois 

tipos de abordagens de necessidades de formação: 

 Abordagem positivista, que possui caráter determinista, na qual a 

necessidade é compreendida como um objeto ou uma 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 análise de necessidades consiste em 

uma operação de determinação de necessidades. 
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 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 pelo 

lugar em que vive e não é diretamente observável. Para conhecer essas 

necessidades, é preciso fazê-las emergir, o que acontece essencialmente 

por meio da palavra. Nessa abordagem, a análise de necessidades é 

definida, então, como uma operação de construção de necessidades.  

A concepção de necessidade formativa, na perspectiva sugerida pela 

abordagem construtivista, defendida por Rodrigues (2006, p. 15), é aquela de 

caráter mais interpretativo, compreendendo-a como “[...] um fenômeno subjetivo e 

eminentemente social, elaborado por um sujeito particular, num contexto espacio-

temporal singular”. Nessa abordagem, a análise de necessidade é definida como 

uma operação de construção de necessidades – e não de determinação de 

necessidades, conforme visto anteriormente. 

De acordo com os pressupostos subjacentes à abordagem construtivista, a 

análise de necessidades não se vincula a um processo de descoberta ou 

identificação de necessidades formativas idealizadas como as leis necessárias da 

formação, “às quais se submeteriam fatalmente formando e formadores, mas como 

as finalidades que cada um actualiza ou projecta num dado contexto, em função das 

representações que constrói do real e da sua relação com ele” (RODRIGUES, 2006, 

p. 102). 

Diante do exposto, percebemos que a definição de necessidades na área da 

Educação é muito ampla e de difícil conceituação, levando-se em consideração que 

existem diversos entendimentos e abordagens para essa mesma palavra. No 

entanto, em conformidade com as formulações expostas, é possível concluir que não 

podemos nos referir a necessidades absolutas, tendo em vista que elas são 

relacionadas a indivíduos, grupos ou organizações e aos contextos no qual eles 

estão inseridos. Isso significa que nem sempre as pessoas têm 

conhecimento/clareza sobre as suas próprias necessidades, as quais podem emergir 

de uma carência, interesse, desejo ou mesmo de algo de que sentimos falta, 

relacionando-se a fatores como normas, valores ou crenças.  

 No contexto das necessidades no campo da educação, surgem inúmeras 

indagações: de que necessidades estamos falando? Necessidades profissionais? 

Necessidades pedagógicas? Necessidades relacionadas aos sistemas de ensino? 
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Silva (2000, p. 51) afirma que as necessidades não têm existência em si mesmas, 

pois “só existem dentro de um determinado contexto, ao qual, quem as define, 

também não lhe é alheio”.  

 Ao abordarmos as necessidades de formação docente, campo do nosso 

estudo, não podemos desconsiderar que as necessidades de formação emergem 

nas e das situações de trabalho, segundo Barbier e Lesne (SILVA, 2000), que 

apontam como aspectos condicionantes: as representações dos sujeitos sobre 

essas situações; as relações sociais que se estabelecem dentro de dada 

organização/instituição; os recursos financeiros disponíveis; e as possibilidades de 

promoção subjacentes à formação.  

 Nesse contexto, os referidos autores conceberam três formas de 

determinação de objetivos que levam à formação, subjacentes aos quais se 

encontram diferentes conceitos de necessidades: a partir das exigências de 

funcionamento das organizações, que entende necessidade como exigência; a partir 

da expressão das expectativas dos indivíduos ou grupos, que percebe necessidade 

como expectativa; e a partir dos interesses sociais nas situações de trabalho, que 

entende necessidade como interesse que parte da situação dos grupos de trabalhos 

socialmente organizados (BARBIER; LESNE apud SILVA, 2000). Já Montero (apud 

GARCÍA, 1999) conceitua necessidades de formação como o conjunto de desejos, 

carências, problemas e deficiências encontradas pelos professores ao longo do 

processo de ensinar.   

Sob essa ótica, Hewton (1988 apud GARCÍA, 1999) aponta níveis e 

categorias quanto aos tipos de necessidades de formação, as quais podem ser: 

relativas aos alunos, quando envolvem aprendizagem, diversidade, disciplina, 

rendimento e motivação; referentes ao currículo, quando tratam de aperfeiçoamento 

profissional, estilos de ensino, de comunicação, de avaliação e de definição de 

objetivos; relativas à escola/ao instituto enquanto organização, envolvendo alunos, 

organização, professores, clima escolar, relações com o ambiente exterior a ela; 

sofridas pelo próprio professor, quando estão ligadas à abordagem dos professores 

como profissionais e como pessoas, ao desenvolvimento da carreira docente e à 

satisfação no trabalho. 

 Nos estudos de Nuñez e Ramalho (2005, p. 4), acerca de análise de 

necessidade de formação docente, entendemos o conceito de necessidade no(a) 

professor(a) como “algo útil, imprescindível num momento dado desejável, ligado a 
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valores, que parte de experiências anteriores, definem a procura de algo que falta 

para poder, conscientemente, fazer o trabalho docente com maior profissionalidade”. 

Para os autores, essas necessidades podem ser individuais ou coletivas, o que 

possibilita direcionar a formação docente.  

Desse modo, eles apontam que as necessidades docentes emergem das 

práticas pedagógicas realizadas no contexto escolar. Assim sendo, fica clara a 

necessidade de desenvolver estudos sobre esse cotidiano, sobretudo em relação às  

necessidades de formação continuada em serviço desses profissionais, partindo das 

suas necessidades pessoais. 

Nuñez e Ramalho (2005, p. 4) ressaltam que “uma necessidade sempre é 

uma necessidade perspectiva em relação aos indivíduos e seus contextos, não 

devemos falar de necessidades absolutas”. Tomando como base as ideias de 

Pennington (1985 apud NUÑEZ; RAMALHO, 2005), no que concerne às 

necessidades inconscientes, é preciso auxiliar os docentes a criarem suas 

necessidades de forma explícita e consciente. 

A esse respeito, D‟Hainaut (1979 apud RODRIGUES; ESTEVES, 1993) 

explicita que uma necessidade pode ser expressa por um sujeito, um grupo ou um 

sistema, sendo traduzida como solicitação precisa, enquanto outras ou não são 

percebidas pelos sujeitos ou até o são, todavia, de maneira confusa. O certo é que 

nenhuma necessidade se mostra de modo imediato. O estado de ignorância 

subjacente à necessidade impede o sujeito de percebê-la enquanto tal, 

considerando que quanto maior a necessidade, menor a solicitação, implicando não 

conceber os meios para ultrapassá-la.  

Para Nuñez e Ramalho (2005, p. 4), a formação de professores é 

 

Um tipo de atividade permanente, sistematizada e planejada, fundamentada 
nas necessidades reais e na perspectiva da profissão, orientada a uma 
formação de competências, de atitudes, de qualidades da personalidade 
do(a) futuro(a) professor(a) em serviço, a fim de objetivar um programa 
formativo que leve em conta o nível dos professores, suas experiências, 
necessidades, tanto particulares como coletivas, que emanam da prática. 

 

 Com base nesse entendimento, as necessidades de formação são vistas 

como caminhos possíveis para a elaboração de proposta de formação continuada 

que leve em conta as dificuldades, os anseios e as expectativas dos professores em 

serviço, emanados da prática cotidiana. 
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No cenário educacional, sobretudo nos espaços escolares, são muitas as 

necessidades que emergem no exercício das práticas pedagógicas. Dentre elas, 

podemos citar a necessidade de um espaço de escuta e diálogo entre os docentes, 

nos quais eles podem relatar as dificuldades e os desafios encontrados na 

transmissão de determinados conteúdos. Esse espaço é o que comumente 

chamamos de formação em serviço, ou seja, o oferecimento de uma formação na 

própria escola, semanal, quinzenal ou mensal, um momento em que os professores 

se reúnem e discutem as problemáticas vivenciadas dentro e fora das salas de aula, 

buscando alternativas para desenvolver uma prática mais efetiva. 

 Em sua dissertação de mestrado, Yamashiro (2008, p. 52) aponta que, nas 

situações de formação docente, o conjunto de saberes pessoal, profissional, prático, 

teórico, etc. dos professores “será acionado na busca de soluções e propostas para 

a satisfação das necessidades formativas”. Para a autora, colocar os docentes como 

protagonistas da sua formação vai além da recolha de opiniões, de levá-las em 

consideração e de adequar a formação ao que foi expressado por eles. Ao 

estabelecê-los como sujeitos no processo formativo, será possível desenvolver uma 

postura mais crítica e democrática no professor. 

 

2.2 ANÁLISE DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A análise de necessidades formativas dos professores configura-se como um 

instrumento importante e capaz de direcionar as ações formativas, bem como uma 

imprescindível ferramenta na formação docente no seu ambiente profissional. Nesse 

sentido, Rodrigues e Esteves (1993) asseguram que o estudo das necessidades 

formativas docentes é também concebido como um processo de autoformação e de 

conscientização das próprias necessidades pelos professores. Nesse caso, o estudo 

de necessidades proporciona ao professor uma posição de protagonista na 

pesquisa, quando concebido como processo conscientizador e formativo. 

Nesse quadro suscitado pelos debates travados em torno da formação 

continuada dos professores, ganha terreno o discurso que defende o investimento 

na análise das necessidades formativas como fortalecimento e justificativa como 

campo teórico e prático, subjacentes ao qual se encontram as seguintes 

expectativas, ancoradas no entendimento de Rodrigues (2006, p. 91): 
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 A expectativa de que a análise de necessidades resulte numa maior 

implicação do professor em sua formação. 

 A expectativa de que a análise de necessidades contribua para uma maior 

adequação da formação à singularidade dos contextos escolares tal como 

eles são percebidos pelos professores. 

 A expectativa de que a análise de necessidades possibilite um maior 

impacto da formação sobre a prática profissional docente. 

Rodrigues e Esteves (1993), sobre a primeira expectativa, destacam a 

convicção de que a eficácia das ações de formação continuada estaria relacionada 

ao nível de envolvimento e de participação dos formandos em todas as etapas das 

atividades formativas. 

 Quanto à segunda expectativa, as autoras ressaltam o trabalho de De Perreti, 

que, ao analisar as dificuldades e insuficiências de muitos programas de formação 

continuada na França, enfatiza o caráter compulsivo dos conteúdos abordados, sem 

que se considerem as necessidades e expectativas reais dos professores 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 

 Em relação à última expectativa, Rodrigues (2006) afirma que conhecer as 

necessidades de formação dos professores pelos próprios professores é uma das 

principais condições para o reinvestimento da formação em sua prática. Além disso, 

ao se referir às justificativas para o uso da análise das necessidades formativas dos 

professores, aponta a convicção de que as necessidades conhecidas e 

reconhecidas pelos próprios professores levariam a mudanças qualitativas na 

formação, bem como às implicações dessa formação sobre a atuação profissional 

dos professores. Isso ocorre, sobretudo, quando se tem a perspectiva de melhoria 

da qualidade da aprendizagem dos alunos.  

 Assim sendo, percebemos a estreita articulação entre as três expectativas 

apresentadas, enfatizando as potencialidades que a análise de necessidades traz 

para a formação continuada do professor, tanto em termos de processo quanto de 

resultados das ações formativas.    

Sobre a análise das necessidades formativas, Rodrigues e Esteves (1993) 

expõem que esta vem sendo utilizada como instrumento de planejamento de ações 

educacionais desde o final da década de 1960, auxiliando a estruturar e organizar 

processos formativos de professores que correspondessem mais eficazmente às 
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exigências sociais, com a finalidade de delimitar procedimentos mais adequados 

para a formação docente.  

Jobert (apud RODRIGUES; ESTEVES, 1993) confirma certo atraso na 

formação de professores em relação às formações continuadas de outros meios de 

trabalho, destacando que a escola ainda é vista como uma organização, a atividade 

docente, como um trabalho produtivo e o professor, como um trabalhador. Nesse 

sentido, não há espaço para reflexão da prática, de métodos de investigação e da 

análise de conhecimento de outros domínios da vida social, o que impede o 

desenvolvimento do que Shön (2000) denominou de profissional reflexivo.  

 No entanto, García (1999) recomenda que, apesar de a escola conviver com 

todos esses problemas, é primordial focar na formação continuada, sendo essa uma 

constante, sempre na busca de oferecer soluções às necessidades que não foram 

supridas na formação inicial ou foram de forma insuficiente, causando conflitos 

inevitáveis, sentidos na relação entre alunos e professores, levando em 

consideração que o contexto no qual esses professores passam a vivenciar é outro 

e geralmente desconhecido. (GARCÍA, 1999). 

Com o intuito de ressaltar a dimensão da formação como um processo 

contínuo, sistemático e organizado de aprendizagens, García (1999) afirma que 

esse processo deve ocorrer ao longo de toda a carreira docente, cujo objetivo é 

promover o desenvolvimento profissional do professor. O autor destaca quatro fases 

diferenciadas no processo formativo do professor: a fase de pré-treino, experiências 

prévias do professor vividas como aluno; a fase de formação inicial, etapa de 

preparação formal para ser professor em instituição específica; a fase de iniciação, 

os primeiros anos de docência; e, por último, a fase de formação permanente, que 

envolve todas as atividades de formação oferecidas pelas instituições e pelo próprio 

professor ao longo de sua carreira (GARCÍA, 1999).  

 Nessa concepção, cada fase representaria uma problemática diferenciada 

quanto aos objetivos, aos conteúdos, às metodologias etc., que deve ser levada em 

consideração na formação de professores. Portanto, supera-se a compreensão de 

que formação inicial e a formação continuada são processos que ocorrem 

separadamente. Pelo contrário, ambas são compreendidas como dois momentos 

intrinsecamente relacionados no interior de um mesmo processo, o de aprender e o 

de ensinar, prolongado por toda a carreira docente.   
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 Sob essa ótica, Imbernón (2003, p. 22) pontua que “redimensionar a função 

docente, portanto, no esforço de superar as instruções de cunho técnico-racionalista, 

implica articular as ações institucionais com as formativas, na intenção de levar os 

professores à atitude protagonista coletiva”. Nesse contexto, o protagonismo coletivo 

impulsiona a autonomia compartilhada, a cultura da colaboração, a pesquisa e a 

reflexão, a partir do contexto profissional concreto, real. 

 A formação continuada de professores, situada no contexto da própria escola, 

trabalha no sentido de motivar os docentes a serem pesquisadores não apenas da 

sua prática, mas também de elementos próprios da condição social, política e 

econômica de sua profissão na sociedade, convidando-os a se envolverem em 

processos de reflexão e de interação. Diante da pesquisa, da formação e da 

profissionalização, “a formação se legitima ao contribuir para o desenvolvimento do 

professor no âmbito do trabalho e de melhoria das aprendizagens profissionais” 

(IMBÉRNON, 2003, p. 45). 

Corroborando as ideias do autor, Almeida (1999, p. 40) explicita que a 

formação continuada de professores torna-se um elemento central no processo de 

desenvolvimento profissional quando o conceito de profissionalismo docente 

articula-se com “a luta pela educação pública com qualidade social para os 

segmentos populares, com a luta por melhores condições de trabalho e de salários, 

por formação profissional, pela dignificação da profissão docente e aumento do seu 

reconhecimento social”. 

 

2.3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 Ser e constituir-se professor não é uma tarefa tão fácil, como pensam alguns. 

Aprender a ser professor implica enfrentar inúmeros desafios da/na profissão, cujo 

processo não se faz no vazio. Significa, então, que é preciso considerar o tempo e o 

espaço nos quais a ação pedagógica se desenvolve, atentando para os aspectos 

inerentes à prática de ensinar, que interferem de maneira significativa na construção 

da nossa identidade profissional. Nesse sentido, parecem ser muitas as 

necessidades formativas de professores que emergem no/do seu fazer pedagógico.   

Em 1990, na Conferência Mundial de Educação, em Jomtien, na Tailândia; 

em 2000, na Comissão Delors e do Plano de Ação do Fórum de Dakar; em 2001, na 

Conferência Internacional da Educação em Genebra, na Suíça, e, em 2010, no 
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fórum de Lisboa, foram reconhecidas duas importantes evoluções no campo 

educativo: os desafios educativos e os desafios sociais associados à Educação de 

Qualidade para Todos. Esses problemas, no contexto mundial, trouxeram à 

discussão o papel decisivo dos professores como protagonistas na promoção da 

educação de qualidade. 

Nesse sentido, a busca por uma educação de qualidade que ofereça boa 

aprendizagem nos leva a repensar o nível da formação dos docentes, as 

competências necessárias para administrar de forma adequada as situações que 

ocorrem na sala de aula e planejar intervenções que visem à melhoria da qualidade 

das aprendizagens escolares, além de desenvolver nos alunos competências gerais, 

úteis nas diferentes situações da sua vida.  

Reconhecida a importância da necessidade do processo formativo do 

professor, nas últimas décadas, desenvolveu-se uma diversidade de iniciativas em 

torno da formação continuada, centrando-se na oferta de cursos de curta duração, 

de caráter pontual e assistemático, realizados na forma de treinamentos, 

capacitação e reciclagem. No entanto, nos últimos anos, esse modelo de formação 

passou a ser questionado nas discussões sobre a formação continuada quanto à 

sua real contribuição para mudanças nas práticas vivenciadas nos espaços 

escolares.  

No cenário educativo brasileiro, em seu arcabouço legal, o Decreto n. 8.752, 

de maio de 2016, ao instituir a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, no art. 2º, inciso II, dispõe como alguns dos 

princípios “O compromisso dos profissionais e das instituições com o aprendizado 

dos estudantes na idade certa, como forma de redução das desigualdades 

educacionais e sociais”; no inciso VII: “A formação inicial e continuada, entendidas 

como componentes essenciais à profissionalização, integrando-se ao cotidiano da 

instituição e considerando os diferentes saberes e a experiência profissional”; e no 

inciso VIII: “A compreensão dos profissionais da educação como agentes 

fundamentais do processo educativo e, como tal, da necessidade de seu acesso 

permanente a processos formativos [...], visando à melhoria da qualidade da 

educação básica [...]” (BRASIL, 2016, p. 1). 

As pesquisas e até os documentos legais (como o Decreto n. 8.752, de maio 

de 2016) têm apontado que os cursos de formação continuada devem estar 

amparados nas necessidades formativas dos professores, a partir de seu local 
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de trabalho, pois a eficácia das ações nessa área possui uma relação intrínseca e 

singular com a análise de necessidades, segundo Rodrigues e Esteves (1993). 

Nesse contexto, não podemos negar que um dos grandes avanços nas 

últimas décadas na área educativa é a crescente internacionalização de pesquisas 

sobre a formação de professores. Considerada como uma área de pesquisa 

relativamente nova, tem atraído a preocupação e o envolvimento de muitos 

pesquisadores. As preocupações mais gerais centram-se nos processos de 

construção do conhecimento profissional, nos saberes e na identidade do professor, 

na profissionalização docente, no professor crítico-reflexivo, no desenvolvimento 

profissional do professor, entre outras, atendendo especificidades diferenciadas, 

mas que convergem suas contribuições na busca de novos referenciais teórico-

metodológicos, buscando superar os velhos paradigmas de formação, dentre eles, o 

da racionalidade técnica. 

Isso posto, compreendemos a formação continuada do profissional docente 

como o processo de “formar em serviço” educadores, proporcionando-lhes um 

espaço de reflexão simultânea entre o que “estou fazendo” e “como posso fazer” 

essa mesma ação de uma forma melhor. Assim, consideramos que a formação 

continuada é um ambiente onde os saberes e as práticas vão sendo ressignificados 

e recontextualizados, constituindo-se como espaço de produção de novos 

conhecimentos, de troca de diferentes saberes, de repensar e refazer a prática do 

professor e da construção de novas competências docentes. 

Veiga (2009) preconiza a necessidade da formação do educador e salienta 

que é preciso compreender o papel da docência, propiciando uma profundidade 

científico-pedagógica que capacite o educador a enfrentar questões fundamentais 

da escola como instituição social, uma prática social que deve ser baseada na 

reflexão e na crítica, que se torne o centro de uma formação continuada que 

resultará em uma aprendizagem significativa. 

Para Nóvoa (1998), a formação de professores não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas, sim, através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas de re(construção) permanente de 

uma identidade pessoal. “Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, 1998, p. 25). 

A esse respeito, Pimenta (2005) afirma que o saber docente não é formado 

apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação, pois dota os 
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sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada e 

recontextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 

compreendam os diversos contextos vivenciados por eles no exercício da profissão. 

De acordo com Perrenoud (2005), com vistas a formar um profissional 

reflexivo, faz-se necessário, acima de tudo, formar um profissional capaz de dominar 

sua própria evolução, construindo competências e saberes mais ou menos 

profundos a partir de suas aquisições e de suas experiências. Nessa perspectiva de 

proporcionar o desenvolvimento de competências reflexivas, de ressignificação dos 

discursos e dos saberes, a autoformação continuada apresenta-se como sendo uma 

condição imprescindível para o desenvolvimento da retextualização dos saberes 

adquiridos durante a formação inicial, mas também se mostra como um espaço de 

construção e reconstrução de novos conhecimentos e práticas pedagógicas, 

implicando alterações na organização, nos conteúdos, nas estratégias e nos 

recursos, refletindo-se positivamente nas relações sociais estabelecidas entre 

equipes pedagógicas, docentes e alunos. 

Tardif (2002) defende que o saber não se reduz, exclusiva ou principalmente, 

a processos mentais, cujo suporte é a atividade cognitiva dos indivíduos, mas é 

também um saber social que se manifesta nas relações complexas entre 

professores e alunos. Há que “situar o saber do professor na interface entre o 

individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua natureza social e 

individual como um todo” (TARDIF, 2002, p.16). 

No contexto dessas novas ideias, urgem como necessárias e imprescindíveis 

a mudança e a inovação das práticas escolares, não mais sob a perspectiva da 

racionalidade técnica. A prática do professor deve levar em conta o estudo da sua 

própria prática como um dos meios constitutivos da construção de novos saberes 

profissionais. Sob esse prisma, evidenciam-se a superação da dicotomia entre teoria 

e prática, entre escola e universidade, e as políticas públicas descontextualizadas 

das necessidades sentidas pelo sujeito professor no âmbito da instituição escola. 

 Dito isso, acreditamos ser preciso superar essa dicotomia, que gera a falta de 

articulação das ações formativas com a realidade do professor e seu caráter pontual 

e assistemático presentes na forma de treinamento, capacitação e reciclagem. 

Nessa perspectiva, recomendam Rodrigues e Esteves (1993) que a análise das 

necessidades de formação dos professores torne-se imprescindível, considerando a 
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possibilidade de atender às expectativas destes a partir das suas vivências em sala 

de aula e na escola, espaço real onde desenvolvem sua prática profissional. 

 Por ser considerada uma possibilidade de estratégia de formação que 

redimensiona tanto a função quanto a formação de professores, a articulação da 

análise de necessidades formativas aos processos de profissionalização e formação 

docente pode contemplar a complexidade das características específicas do trabalho 

docente e superar modelos de formação continuada distanciados da realidade de 

trabalho dos professores.  

 Tal perspectiva coaduna-se com o pensamento de Imbérnon (2003), ao 

afirmar que é necessário redefinir a docência como profissão no sentido de 

compreender sob quais parâmetros a formação de professores deve acontecer. 

Diante disso, surge a necessidade de redimensionar a função docente, tendo em 

vista o contexto complexo e diversificado em que atua o professor. Para o autor, a 

formação deve ser redimensionada para atender a duas finalidades: superar a 

atualização técnica, possibilitando mais espaço de participação e reflexão, e 

estimular a criticidade, proporcionando a compreensão das contradições da 

profissão e das situações que rodeiam a alienação profissional. 

No cotidiano escolar, existe um espaço na comparação entre o estado atual e 

o estado desejado, entre o comportamento real e o comportamento desejado. Esse 

espaço indica onde estão e quais são as necessidades de desenvolvimento para a 

profissionalização do professor, cuja análise pode levar ao redirecionamento das 

práticas de ensino, proporcionando uma formação coerente com o cotidiano escolar 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004). 

Rodrigues e Esteves (1993) elucidam que, no processo de formação docente, a 

análise de necessidades centrada no professor formando possibilita abrir horizontes 

para autoformação, por meio da conscientização de suas lacunas, problemas, 

interesses e motivações. Nesse contexto, entendemos que a formação docente 

constitui-se como um modo de educação permanente que não termina na formação 

inicial, pelo contrário, deve prosseguir durante a carreira, na tentativa de responder 

às necessidades de formação que podem ser percebidas pelo professor e pelo 

sistema educativo, ou até mesmo em resultados de mudanças sociais e/ou do 

próprio sistema educacional.  
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Diante do que foi aqui discutido, acreditamos que os programas de formação 

continuada podem contribuir para a formação do professor alfabetizador, desde que 

levem em consideração efetivamente seu papel social e suas necessidades 

formativas. 

 Nesse contexto, no próximo capítulo, entre estradas e cercas, apresentamos 

os caminhos trilhados metodologicamente na investigação de necessidades de 

formação continuada das professoras que atuam em turmas multisseriadas da 

Educação do Campo em práticas de alfabetizar letrando.  
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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3 ESTRADAS E CERCAS: OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os aspectos teórico-metodológicos de nossa 

investigação. Aqui tratamos da abordagem que orientou o estudo, da metodologia 

utilizada, bem como dos procedimentos de construção dos dados – questionário, 

observação, entrevista semiestruturada, análise documental e técnica balanço do 

saber. Discutimos, ainda, sobre as técnicas utilizadas para a análise dos dados e de 

como tratamos de questões éticas referentes à pesquisa a partir das recomendações 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, cujo Projeto 

teve sua aprovação sob o Parecer n. 2. 247.176, de 30 de agosto de 2017 (anexo 1).  

 

3.1 A ABORDAGEM DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 

 

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa se constituiu de natureza 

qualitativa. Nesse sentido, foram tomados os seguintes cuidados para o seu 

desenvolvimento, conforme sugerem Bogdan e Biklen (1994, p. 20): 

 Ocorrer em um contexto natural, havendo um contato direto do 

pesquisador com a situação analisada; 

 Ser rico em dados descritivos, dada a importância de não restringir a 

pesquisa a, apenas, uma ou mais variáveis, mas de tentar buscar todos os 

elementos possíveis e necessários para entender o contexto e estudar a 

inter-relação entre eles, possibilitando, assim, a obtenção de dados em 

diferentes momentos do processo; 

 Priorizar a compreensão do processo de pesquisa sem descuidar dos 

seus resultados. 

Além dessas particularidades, de acordo com Chizzotti (2005), são várias as 

classificações das pesquisas acadêmicas. A nossa se insere na modalidade 

qualitativa, considerando o seu caráter subjetivo, que será vivenciado por 

pesquisadores. Trata-se, pois, de um método que permite descrever e explicar 

fenômenos e a obtenção da coleta de dados mediante o contato direto do 

pesquisador com a situação objeto de estudo. 

Minayo (2001) evidencia que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 
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a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Ademais, reiteramos a escolha pela pesquisa qualitativa, levando em conta 

que os métodos qualitativos são relevantes porque possibilitam ao pesquisador 

envolver-se na vida dos sujeitos, baseado em ações como ouvir, conversar e permitir 

a expressão livre dos interlocutores. Assim, tais procedimentos colaboram para um 

clima de informalidade, ao permitir que os sujeitos falem livremente a respeito de um 

tema, o que pode diminuir o distanciamento entre investigador e investigados 

(BODGAN; BIKLEN, 1994). 

Assim, a justificativa pela escolha da Abordagem Qualitativa de Pesquisa em 

nosso estudo – que investigou necessidades formativas do professor alfabetizador 

para o desenvolvimento da prática pedagógica de alfabetizar na perspectiva do 

letramento em turmas multisseriadas do Ciclo de Alfabetização – possibilita a 

compreensão de aspectos complexos da realidade da Educação do Campo, 

considerando as particularidades de um contexto socioeducacional específico. 

Diante disso, atentas aos cuidados expostos e focadas no objeto de estudo, 

no objetivo e na questão de pesquisa, decidimos metodologicamente pelo estudo de 

caso do tipo etnográfico, descrito a seguir. 

 

3.2 O ESTUDO DE CASO DO TIPO ETNOGRÁFICO 

 

Dentre os possíveis encaminhamentos metodológicos, ainda no Projeto de 

Pesquisa, seguindo as ideias de Lüdke e André (1986), decidimo-nos pelo Estudo de 

Caso, visto que pretendíamos estudar uma realidade em particular, a qual, mesmo 

inserida em um contexto mais amplo, tinha seus contornos bem delimitados. No 

entanto, após nossa entrada no campo empírico, identificamos de imediato a 

necessidade de permanência por mais tempo do que o planejado. Sendo assim, 

conferimos ao trabalho o direcionamento de um Estudo de Caso do Tipo 

Etnográfico, que se configura como uma “adaptação da etnografia ao estudo de um 

caso educacional” (ANDRÉ, 2005, p. 14). 

Nesse sentido, André (2005, p. 14) diferencia o estudo etnográfico do estudo 

de caso do tipo etnográfico, explicitando ainda que o primeiro, “foco de interesse dos 

etnógrafos, é a descrição da cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, 

significados) de um grupo social”, enquanto o segundo reside na “preocupação 
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central dos estudiosos da educação com o processo educativo”. Dada essa 

diferença de enfoque, a autora revela que isso faz com que “certos requisitos da 

etnografia não sejam nem necessitem ser cumpridos pelos investigadores das 

questões educacionais”, destacando, por exemplo, não ser necessária na área da 

educação, conforme se apresenta nosso estudo, como “uma longa permanência do 

pesquisador em campo”. 

Para a autora, o estudo de caso do tipo etnográfico em educação deve ser 

usado quando:  

 

(1) há interesse em conhecer uma instância em particular (2) 
pretende-se compreender profundamente essa instância particular 
em sua complexidade e totalidade; e (3) busca-se retratar o 
dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu 
acontecer natural (ANDRÉ, 2005, p. 19). 

 

Dessa forma, compreendemos que, no estudo de caso do tipo etnográfico, o 

pesquisador é considerado o principal instrumento de coleta de dados, levando em 

conta que ele faz parte da cena. Daí a necessidade de que “o pesquisador vá a 

campo, vivencie ações da vida cotidiana descobrindo seus significados e 

participando delas” (CALDEIRA, 1995, p. 9). 

Assim, tanto na pesquisa etnográfica quanto no estudo de caso do tipo 

etnográfico, o pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise dos 

dados, sendo possível manter um esquema aberto e flexível que permita rever os 

pontos críticos da pesquisa, localizar novos sujeitos, se necessário, incluir novos 

instrumentos e novas técnicas de coleta de dados e aprofundar certas questões, 

ainda durante o desenrolar do trabalho. 

Nessa perspectiva, o estudo de caso do tipo etnográfico ressalta os aspectos 

subjetivos do comportamento humano, além das interações sociais que se 

encontram presentes no cotidiano, uma vez que articula as perspectivas qualitativas 

e quantitativas das pesquisas. A esse respeito, André (1995, p. 19) expõe que “a 

principal preocupação da etnografia é com o significado que têm as ações e os 

eventos para as pessoas ou grupos estudados”, no sentido de descrever sua cultura 

e compreender seus significados, pois é no campo que as ações se materializam e 

os conflitos ocorrem, tornando-se fonte preciosa de significados e interpretações.  

             Lüdke e André (1986) definem de forma muito clara as etapas da pesquisa 

qualitativa, nas quais encontramos o estudo de caso do tipo etnográfico, levando em 
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conta os seguintes instrumentos: a observação participante, que permite ao 

pesquisador o contato direto com a realidade; a entrevista, que proporciona 

aprofundar as informações; e a análise documental, que completa e complementa os 

dados coletados. De posse dos dados recolhidos por meio desses instrumentos, 

podemos propor novas perspectivas para a realidade pesquisada.  

Nesse contexto, o pesquisador deve presenciar o maior número possível de 

situações do cotidiano, por meio do contato direto, o que o ajudará a compreender 

as situações e suas manifestações, buscando as respostas para o problema 

inicialmente formulado. Atendendo a esses encaminhamentos, nossa permanência 

no campo se deu em dois momentos – de setembro a dezembro de 2017 e de 

março a junho de 2018, o que vem caracterizar nossa pesquisa como um estudo de 

caso do tipo etnográfico. 

Segundo as autoras, para a realização de uma pesquisa do tipo etnográfica, é 

adequado que o pesquisador realize uma conversão do olhar, no qual tudo o que se 

vê aparente nunca ter sido visto antes. Assim, facilita-se o distanciamento entre o 

pesquisador e o campo, mediante a diversidade de sujeitos, a variedade de fontes 

de dados e as diferentes perspectivas de interpretação dos dados (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). 

Nesse caso, para investigar necessidades de formação de professores 

alfabetizadores que atuam em salas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da rede pública municipal da cidade de Espírito Santo/RN, optamos, 

no contexto da abordagem qualitativa, pela análise de necessidades formativas. 

Essa abordagem, além de ser uma determinação legal4, também se 

apresenta como mais pertinente para atender às reais necessidades de formação 

continuada dos professores no âmbito de sua profissão, uma vez que possibilita 

atender às expectativas dos docentes, pautadas em suas vivências no cotidiano da 

sala de aula e da escola, onde desenvolvem sua prática profissional. 

Neste estudo, adotamos a concepção de necessidade formativa na 

perspectiva sugerida pela abordagem construtivista defendida por Rodrigues (2006, 

p. 15), de caráter interpretativo, compreendida como “[...] um fenômeno subjetivo e 

                                                             
4
 Alinhado ao nosso estudo, o Decreto n. 8.752, de maio de 2016, ao instituir a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, no art. 9º, inciso I, dispõe: “I - 
Diagnóstico e identificação das necessidades de formação inicial e continuada de profissionais 
da educação e da capacidade de atendimento das instituições envolvidas, de acordo com o 

Planejamento Estratégico Nacional”.  
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eminentemente social, elaborado por um sujeito particular, num contexto espacio-

temporal singular”. Nessa abordagem, a análise de necessidade é definida como 

uma operação de construção de necessidades – e não de determinação de 

necessidades. 

 De acordo com os pressupostos subjacentes à abordagem construtivista, 

entendemos que a análise de necessidades não se vincula a um processo de 

descoberta ou identificação de necessidades formativas idealizadas, como as leis 

necessárias da formação, “as quais se submeteriam fatalmente formandos e 

formadores, mas como as finalidades que cada um actualiza ou projecta num dado 

contexto, em função das representações que constrói do real e da sua relação com 

ele” (RODRIGUES, 2006, p. 102). 

Assim, para a construção dos dados, foram utilizados os seguintes 

instrumentos, conforme veremos a seguir. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE CONSTRUÇÃO DE DADOS 

 

No intuito de atingir os objetivos desta pesquisa, foram adotados como 

procedimentos de construção dos dados: a entrevista semidiretiva (individual e 

coletiva); o questionário; a observação participante; a análise documental; e a 

Técnica Balanço do Saber.  

 

3.3.1 Questionário 

 

Dentre os procedimentos de pesquisa elencados, o questionário também teve 

papel de destaque, fundamentado no seguinte argumento: esse instrumento tem 

sido mais utilizado nas práticas de análise de necessidades de formação, sobretudo 

pela possibilidade que oferece de abranger uma ampla população em um curto 

espaço de tempo, conforme evidenciam Silva (2000) e Rodrigues (2006). Ademais, o 

questionário traz a possibilidade do anonimato, que, segundo Cervo e Bervian 

(2002), proporciona um sentimento de confiança aos respondentes, contribuindo 

para a coleta de informações mais verdadeiras. 

Partilhamos com Rodrigues (2006) que não é possível constatar 

necessidades de formação de professores de forma objetiva, pois estas dependem 

dos sujeitos, grupos ou sistemas que as percebem e do contexto onde emergem, 
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dos agentes sociais que as investigam, das metodologias de construção dos dados 

e dos respectivos valores e objetivos de referência. 

A investigação das necessidades de formação de professores exige que os 

procedimentos de construção dos dados sejam diversificados e devidamente 

articulados, no sentido de contemplarem os elementos complexos que fazem parte 

da conotação desse tema. O emprego do questionário como instrumento permitiu 

construir uma compreensão do processo de conscientização do sujeito participante e 

do aparecimento de necessidades desencadeadas por situações do real. 

O questionário é também considerado um tipo de entrevista, ou seja, 

configura-se como uma entrevista estruturada. É utilizado na “descrição das 

características de um grupo, não apenas beneficiando a análise a ser feita por um 

pesquisador, mas também pode ajudar outros especialistas [...]” (RICHARDSON et 

al., 1999, p. 189).  

Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, selecionamos os potenciais 

sujeitos da pesquisa, recolhemos o Termo de Anuência (anexo 2), assinado pela 

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Espírito Santo/RN, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 3), no qual constam os objetivos e 

procedimentos do trabalho, o Termo de Autorização de Gravação de Voz (anexo 4), 

o Termo de Autorização de Imagens (anexo 5), dentre outros documentos exigidos, 

bem como demos entrada no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, a fim de obtermos autorização para o desenvolvimento do estudo. No 

dia 20 de agosto de 2017, o nosso pedido foi deferido sob o Parecer n. 2.247.176, 

com a exigência de testar o Questionário com sujeitos que não participariam do 

estudo, preferencialmente. 

Para a aplicação do questionário (apêndice 1), em 26 de agosto de 2017, 

realizamos um procedimento piloto para recolha de dados, aplicando-o com 

educadores que atuavam do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental em escolas da 

rede municipal de Espírito Santo/RN. Esse Procedimento Piloto objetivou testar o 

referido Questionário antes de sua aplicação junto ao público-alvo da pesquisa, na 

perspectiva de detectar e corrigir eventuais termos/questões e/ou dificuldades 

geradoras de incompreensão por parte dos sujeitos da pesquisa. Acreditamos que 

uma cuidadosa testagem de instrumentos poderia contribuir para a melhoria da 

elaboração dos procedimentos de recolha de dados da pesquisa, principalmente 
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sobre a sua clareza, precisão de termos, ordem, formato e desmembramento de 

questões. 

Para tal atividade, contamos com a colaboração da equipe da SMEC do 

referido município, que, ao nosso lado, distribuiu o instrumento a um total de 27 

(vinte e sete) docentes, explicando a relevância e a finalidade da pesquisa, bem 

como conscientizando-os acerca da importância de participar da maneira mais séria 

possível.  

Os resultados obtidos chamaram a nossa atenção, ainda que se tratassem de 

dados preliminares, pois nesse instrumento de testagem foram inúmeras as 

dificuldades/necessidades apontadas pelos educadores no sentido de dar conta das 

competências para alfabetizar crianças da Educação do Campo na perspectiva do 

letramento. Diante desse contexto, a equipe técnico-pedagógica da Secretaria de 

Educação, com a anuência da Secretária, solicitou nosso apoio, meu e da 

Orientadora, professora Estela Campelo, para conversar com os educadores sobre 

alfabetização, letramento e psicogênese da língua escrita. 

Com esse pedido, decidimos organizar um encontro com os educadores, 

chamando-o de “Roda de Conversa”. Para ouvir com mais clareza esses 

educadores, elaboramos, semanas antes, um Guião de Entrevista Coletiva 

(apêndice 2) e, com a ajuda da SMEC, realizamos a entrevista em dois momentos: 

primeiro, com professores das escolas urbanas, depois, com professores das 

escolas rurais. Essa divisão se deu para evitarmos transtornos com relação ao 

deslocamento destes últimos. 

Posteriormente, no dia 27 de novembro, na Câmara Municipal de Espírito 

Santo/RN, realizamos a “Roda de Conversa” com educadores da Educação Infantil e 

dos anos iniciais, além daqueles que ministravam a disciplina de Língua Portuguesa 

do 6° ao 9° ano. Esse evento se somou aos momentos vivenciados por ocasião da 

formação do PNAIC. 

Em março de 2018, retomando a pesquisa, voltamos ao campo para a recolha 

de dados por meio dos questionários aplicados: o instrumento aplicado aos docentes 

(apêndice 3), após a testagem, foi modificado, finalizando com 15 questões, sendo 

10 fechadas e 1 aberta. Na primeira parte, procurou-se identificar o perfil do 

professor, sua formação acadêmica e experiência no magistério. Na segunda, com 4 

questões, sendo 1 fechada e 3 abertas, pretendia identificar necessidades 

formativas dos sujeitos pesquisados. O segundo questionário (apêndice 4) foi 
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direcionado às Gestoras das escolas estudadas com o objetivo de caracterizá-las, 

com 20 questões, sendo 12 fechadas e 8 abertas. O terceiro questionário (apêndice 

5) foi direcionado às Assessoras Pedagógicas que compõem o corpo técnico da 

SMEC, com o intuito de identificar os seus perfis, as suas formações acadêmicas e 

profissionais, além de informações sobre o acompanhamento pedagógico dos 

sujeitos protagonistas da pesquisa. Esse instrumento foi composto por 7 questões, 

sendo 5 fechadas e 2 abertas. 

 

3.3.2 Observação participante 

 

A observação, para Lüdke e André (1986), é um dos instrumentos básicos 

para a recolha de dados na investigação qualitativa. Na verdade, trata-se de uma 

técnica que utiliza os sentidos de modo a obter informação de determinados 

aspectos da realidade. Como vantagens para essa técnica, podemos citar o fato de 

a observação permitir chegar mais perto da “perspectiva dos sujeitos” e a 

experiência direta ser melhor para verificar as ocorrências. 

 Para André (1995, p. 37-38), a observação participante é uma das técnicas 

pertinentes ao estudo de caso do tipo etnográfico: 

 

O trabalho de campo deve ser desenvolvido por um longo tempo, 
com muitos encontros com os sujeitos, em seu ambiente natural, 
acompanhando e participando de suas atividades cotidianas, 
buscando descrever a situação, compreendê-la, revelar os seus 
múltiplos significados. 

 

Inspiradas na autora, no nosso estudo, optamos pela observação participante, 

complementada pelas anotações realizadas no Diário de Campo, in loco, bem como 

pelas entrevistas individuais e coletivas, visando confrontar a realidade com a 

análise dos documentos, a utilização de fotografias e de gravações. Dessa forma, 

relatamos o cotidiano para compreendermos a rede de relações e interações que se 

encontram presentes na prática pedagógica. Acreditamos que, ao analisarmos o 

conjunto e suas relações dinâmicas, podemos detectar diferentes ângulos do 

problema, as interações dos sujeitos com o meio e as dimensões pessoal, 

institucional e sociocultural. Ao descrevermos seus sentidos e significados, tivemos 

a oportunidade de analisar as relações de parceria entre pesquisador e agentes 

escolares. 
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A utilização dessa técnica possibilitou um contato direto com o loci da 

pesquisa e o objeto de estudo. Desse modo, nos quatro primeiros meses da 

pesquisa (setembro, outubro, novembro e dezembro), aproximamo-nos mais dos 

sujeitos pesquisados, com o objetivo de ganharmos a sua confiança, participando de 

conversas informais sobre a complexidade da alfabetização e do letramento, dentre 

outros temas pertinentes ao Ciclo de Alfabetização, sempre ouvindo mais do que 

falando. Dessa forma, essa técnica surgiu como uma metodologia de base que nos 

deu condições de adentrarmos no universo cotidiano dos sujeitos do estudo. Isso 

nos proporcionou obter uma visão geral do problema, na qual as descrições da 

cultura e da realidade ajudaram a delinear o panorama do problema investigado, 

proporcionando, assim, uma melhor recolha sistemática dos dados, cujas 

informações levantadas delinearam novas perspectivas para a pesquisa. 

Ao assumirmos um papel ativo de observador participante, procuramos 

participar diretamente das atividades do grupo, assumindo responsabilidades, e 

comportando-nos como colegas em relação aos membros do grupo. Na verdade, 

estivemos sempre à espreita, na tentativa de observar o maior número de situações 

possíveis no decorrer da pesquisa de campo, o que nos permitiu não apenas 

registrar a observação das ações, mas também a participação nas conversações 

naturais, das/nas quais emergem as significações das rotinas dos participantes 

(COULON, 1995b).  

As observações ocorreram em duas fases: na primeira, de setembro a 

dezembro, em 14 sessões (50 horas), tivemos a oportunidade de conviver mais de 

perto com os loci de pesquisa, os sujeitos que constituem as escolas, que são 

professoras, diretoras, funcionários, alunos, além de uma maior aproximação da 

equipe técnico-pedagógica da SMEC, inclusive com a Secretária, que não mediu 

nenhum esforço, dando todo o apoio necessário à pesquisa. Na segunda fase do 

estudo, de março a junho, em 13 sessões (32 horas), aplicamos os questionários, 

realizamos as observações (apêndices 6 e 7) das práticas pedagógicas relacionadas 

aos processos de alfabetizar e letrar, as entrevistas semiestruturadas (apêndice 8), 

individuais e a técnica balanço do saber (apêndice 9). Vale mencionar que, nas 

observações, assumimos a postura eclética recomendada por Amado (2000), no 

sentido de não ter interferido diretamente nas ações das professoras, salvo quando 

solicitado por parte delas. 
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Antes de descrevermos como ocorreram as observações, no próximo 

capítulo, consideramos necessário esclarecer que, a priori, pensávamos encontrar 

nas escolas do campo a mesma organização comum às escolas urbanas. Após 

conhecê-las e observarmos o seu cotidiano, percebemos que há inúmeras 

especificidades que as diferenciam das instituições urbanas, as quais são descritas 

ao longo deste trabalho.  

 

3.3.3 Entrevista semidiretiva (individual) 

 

Optamos pela entrevista semidiretiva porque esta permite que, partindo de um 

roteiro prévio, o entrevistado aborde outros assuntos advindos da pergunta principal. 

O interessante desse tipo de entrevista reside no fato de que a sua flexibilidade 

enseja o direcionamento das questões, quando necessário, a fim de que o 

entrevistador possa obter maiores informações (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Assim, decidimos que a entrevista seria nosso principal instrumento de coleta, 

fundamentadas no argumento de que realizada de maneira exclusiva, seja com 

indivíduos, seja com grupos, a entrevista permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a tornam, sobremaneira, eficaz na obtenção das informações 

desejadas. Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento em 

que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao 

iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Concordando com as autoras, também ressaltamos a importância da empatia 

na interação entrevistador-entrevistado. André (1995, p. 62-63) pontua que “se há 

um clima de confiança, as informações fluirão mais naturalmente”. Para tanto, é 

necessário que o pesquisador saiba ouvir, seja paciente com as pausas, com as 

explicações complexas, bem como deve “entender e respeitar as opiniões, os 

argumentos, os pontos de vista que divergem dos seus próprios”. Considerando 

esses princípios, as entrevistas por nós realizadas foram audiogravadas e, após a 

transcrição, devolvidas aos sujeitos entrevistados para que estes fizessem as 

modificações que julgassem necessárias.  

Em março de 2018, com as professoras, combinamos que a entrevista 

semiestruturada individual seria em meio ao período das observações. Ao longo do 

processo, tivemos o cuidado ético com a nossa pesquisa, seguindo rigorosamente 
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os princípios do Comitê Ético de Pesquisa da UFRN, lendo e explicando o TCLE, o 

Termo de Autorização para gravação de voz e de imagens. 

 

3.3.4 Análise documental 

 

Os documentos são registros escritos que trazem informações para a 

compreensão dos fatos e das relações, com a possibilidade de conhecermos o 

período histórico e social das ações, constituindo-se em manifestações registradas 

de aspectos da vida social de determinado grupo. Para Lüdke e André (1986, p. 

38), “a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, 

seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

Sendo assim, a análise documental consistiu em identificar, verificar e 

apreciar os documentos com uma finalidade específica e, nesse caso, preconizou-se 

a utilização de uma fonte paralela e simultânea de informação para complementar os 

dados e permitir a contextualização das informações contidas nos documentos.  

 Para tanto, analisamos documentos como o Projeto Político Pedagógico das 

escolas; cadernos de planejamento dos sujeitos; cadernos de atividades; além de 

Leis, Pareceres e Resoluções que nos informassem sobre a teoria/prática dos 

sujeitos. 

 

3.3.5 Diário de campo 

 

Considerado um instrumento essencial da observação, utilizamo-nos do diário 

de campo para registrar, selecionar e interpretar o que foi presenciado na atividade 

de campo. De acordo com Tura (2003, p. 188), o papel do diário de campo consiste 

em: 

 
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, 2003, 
p.188). 
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Para a autora, o Diário de Campo é um caderno no qual o pesquisador 

registra todas as informações depois de observadas: “as observações, as 

conversas, os comportamentos, os gestos, ou seja, tudo que esteja relacionado com 

a proposta da pesquisa como um rascunho, uma matéria bruta que depois necessita 

de lapidação” (TEZANI, 2004, p. 13). 

Coulon (1995b, p. 91), referindo-se às notas de campo como técnica 

pertinente ao estudo de caso do tipo etnográfico, elucida que as sessões de 

observação devem ser redigidas em notas em versão preliminar. Elas serão 

retomadas na redação final, com uma parte descritiva da situação vivenciada (do 

local, dos sujeitos, dos diálogos, das ações e das ocorrências) e uma parte reflexiva, 

utilizando-se de comentários do pesquisador, que “entremeiam o relato descritivo e 

que registram as primeiras incursões interpretativas das ações e verbalizações, em 

busca de seu desvelamento”. 

Nesse sentido, usamos o diário de campo com o intuito de organizar a análise 

dos dados e dar mais clareza ao trabalho, fazendo inúmeras descrições e 

registrando através de fotografias um pouco do cotidiano das escolas e do seu 

entorno, ocorridas por ocasião das observações. Desse modo, as notas de campo 

foram imprescindíveis para descrever e analisar os contextos observados. 

 

3.3.6 Técnica Balanço do Saber 

 

 A técnica “Balanço do Saber” é um instrumento utilizado por inúmeros grupos 

de pesquisadores espalhados pelo mundo. Ela tem como finalidade estimular os 

sujeitos a avaliarem os processos e resultados de suas aprendizagens, como bem 

diz Charlot (2001).  

 Para Almeida (2011, p. 81), essa “técnica consiste em uma produção de texto 

a ser realizada pelos sujeitos com base em um enunciado elaborado pelo próprio 

pesquisador, de acordo com o seu objeto de estudo”. Nesta pesquisa, inspiramo-nos 

nessa técnica com o objetivo de dar oportunidade aos professores de refletirem 

acerca de suas práticas alfabetizadoras, do desafio de alfabetizar letrando em 

turmas multisseriadas e de suas necessidades de formação e, ao mesmo tempo, de 

levá-los a buscar os saberes necessários à sua prática.   

 Em nosso estudo, optamos pela técnica “Balanço do Saber” para ratificar com 

mais precisão algumas necessidades de formação percebidas por ocasião da 
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entrevista individual. Para tanto, seguindo os modelos de “Balanços do Saber” 

(ALMEIDA, 2011; DIEB, 2007; ALMEIDA, 2014), elaboramos a seguinte situação 

imaginária criada no diálogo com a nossa Professora Orientadora. 

 

De posse dessas Cartas, o Ministério da Educação envia uma 
Técnica em Assuntos Educacionais ao município de Espírito 
Santo/RN, na busca de auscultar e conhecer mais de perto as 
Necessidades da Formação Docente de professores reais que 
trabalham com alfabetização de crianças em turmas multisseriadas 
do Ciclo de Alfabetização na Educação do Campo. Na tentativa de 
elaborar uma Ação Formativa que de fato esteja em sintonia com a 
formação para Professores alfabetizadores dessas turmas, a Técnica 
resolveu conversar de perto com esses docentes e, se possível, 
também observar a sua prática pedagógica. 
 
Dessa forma, vocês vão 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, o Ministério da Educação terá a 
participação de um maior número de professores, legitimando, cada 
vez mais, as Necessidades de formação docente percebidas. 
 
Assim, após observar fragilidades para uma formação mais 
consistente e conversar sobre algumas dessas necessidades e 
dificuldades, vocês são convidadas pela Técnica a escrever uma 
Carta no sentido de contribuir para a elaboração da referida Ação 
Formativa para professores alfabetizadores de turmas multisseriadas 
da Educação do Campo, tomando como referência os seguintes 
pontos conteúdos programáticos; procedimentos teórico-
metodológicos; local de realização do curso, dentro ou fora da 
escola; frequência, como o curso deve ocorrer e as referências 
bibliográficas.    

 

 Conforme Charlot (2001), o texto/balanço construído pelas professoras foi 

uma oportunidade para que elas pensassem sua prática pedagógica, externando 

com mais clareza e exatidão suas dificuldades e necessidades de formação 

continuada, bem como elaborando conceitos mais consistentes sobre alfabetização, 

letramento, alfabetizar letrando e psicogênese da língua escrita. Por fim, foi dada a 

oportunidade para que elas sugerissem como deveria ser organizada e executada 

uma Ação Formativa para professores alfabetizadores de turmas multisseriadas da 

Educação do Campo, levando em consideração: conteúdo programático, referencial 

teórico-metodológico, procedimentos metodológicos, local e frequência do curso e 

referências bibliográficas.    
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 Em nosso estudo, para a aplicação da técnica “Balanço do Saber”, 

convidamos todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, professoras, assessoras 

pedagógicas e gestoras das escolas pesquisadas, para um encontro em uma sala 

da SMEC e aplicamos o procedimento.  

 

3.3.7 Organização e análise dos dados 

 

Os dados da pesquisa foram construídos na interação/triangulação das 

informações obtidas por ocasião dos instrumentos acima expostos no período de 

setembro de 2017 a junho de 2018.  

Em razão de a pesquisa se fundamentar em dados que refletem interações 

pessoais, na medida em que podem revelar características do grupo e possibilitar a 

construção de um processo formativo específico, foram analisados os seguintes 

aspectos: sexo, idade, estado civil, tempo de serviço no Magistério, tempo de 

serviço no nível de ensino em que atuam os docentes, bem como dados sobre a 

formação acadêmica, profissional e condições de trabalho. Além disso, outros 

aspectos foram observados, a saber: interesse em participar de cursos de formação; 

o que estes devem ou não contemplar; e pontos positivos e negativos percebidos 

nas formações vivenciadas. 

 Vale destacar que a recolha de dados deve ser constantemente relacionada 

aos objetivos previamente estabelecidos, pois, segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 

20), “os objetivos podem definir o material a coletar, o tipo de problema e a natureza 

do trabalho”. Após a recolha de dados, fizemos como os referidos autores sugerem: 

a classificação destes foi feita de forma sistemática através de seleção (exame 

minucioso dos dados), codificação (técnica operacional de categorização) e 

tabulação (disposição dos dados de modo a verificar as inter-relações). Essa 

classificação possibilitou maior clareza e organização na última etapa desta 

pesquisa, que foi a elaboração do texto da dissertação. 

A análise dos dados seguiu os princípios da Análise do Conteúdo, 

descartando-se o rigor metodológico, que tem como ponto de partida a mensagem, 

seja ela verbal – escrita ou oral –, seja gestual, seja documental, seja diretamente 

provocada. Nesse contexto, tomamos como ponto de partida as ideias de Bardin 

(2010, p. 33), visto que “[...] a análise de conteúdo aparece como um conjunto de 

técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 
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objectivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Desse modo, o pesquisador, 

em sua análise, deve levar em conta que toda mensagem é marcada por um 

conjunto de representações cognitivas, valorativas e emocionais, que são reflexos 

de um contexto sócio-histórico real, no qual está inserido o produtor da mensagem 

(FRANCO, 2007). 

Para Franco (2007), a expressão verbal, seus enunciados e suas mensagens 

podem ser considerados indicadores indispensáveis para a compreensão dos 

problemas ligados às práticas educativas e seus componentes psicossociais. 

A esse respeito, Chizzotti (2005, p. 114) a considera como uma forma de “[...] 

interpretar o conteúdo de um texto [...], adotando normas sistemáticas de extrair os 

significados temáticos ou os significantes lexicais, por meio de elementos mais 

simples de um texto”. Quando opta pela Análise do Conteúdo, o pesquisador faz 

diversas leituras das falas dos sujeitos, tentando extrair delas pontos que se 

destacam e que servem de referência para a análise.  

A Análise de Conteúdo foi iniciada com os procedimentos que compõem uma 

pré-análise, a partir de uma leitura flutuante dos dados coletados, o que consistiu em 

manter os primeiros contatos com os textos (BARDIN, 2010). Em seguida, a partir 

das impressões iniciais, colocamos em evidência os índices – temas que mais se 

destacam na leitura dos documentos –, para, mediante estes, elaborarmos o sistema 

de categorias e subcategorias que nortearam a análise dos dados.  

Inspirada nas ideias de Amado (2014), a organização das categorias não 

aconteceu de forma aleatória, mas delimitada, seguindo alguns critérios desse autor, 

como: exaustividade; exclusividade mútua; homogeneidade; pertinência; 

objetividade; adequação; e produtividade. 

Neste capítulo, foram apresentados a metodologia e os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, detalhadamente e contextualizando-os com a nossa 

chegada e permanência no campo. 

Mais uma cancela vai se abrindo: no próximo capítulo, evidenciamos as 

observações realizadas no cotidiano das Escolas e das salas de aula das 

professoras Arlete, Aurelina e Marinete, fazendo uma pré-análise do que vimos e 

ouvimos. 
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 

OBSERVANDO A PLANTAÇÃO: É 

POSSÍVEL ALFABETIZAR LETRANDO EM 

TURMAS MULTISSERIADAS NO CICLO DE 

ALFABETIZAÇÃO? 
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4 OBSERVANDO A PLANTAÇÃO: É POSSÍVEL ALFABETIZAR LETRANDO EM 

TURMAS MULTISSERIADAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO? 

 

4.1 OBSERVAÇÕES E ANÁLISE DO COTIDIANO ESCOLAR 

 

           Neste capítulo, observamos as práticas pedagógicas de três professoras na 

perspectiva de alfabetizar letrando em turmas multisseriadas de escolas rurais, já 

caracterizadas anteriormente. Inicialmente, porém, descrevemos as observações do 

cotidiano desses espaços na primeira fase da pesquisa de campo, ocorrida de 

agosto a dezembro de 2017. Em seguida, relatamos as observações da segunda 

fase do estudo, realizadas em salas de aula das professoras Arlete, Aurelina e 

Marinete, de 03 de abril a 12 de junho, em 03 sessões, de aproximadamente 2h30m, 

sendo um período de observação em cada sala de aula. Após cada relato, há uma 

pré-análise da(s) atividade(s) selecionada(s).  

 Para isso, as ideias de Bogdan e Biklen (1994, p. 207-219) sustentam nosso 

estudo e o tipo de técnica que optamos na pesquisa qualitativa, a observação 

participativa, ao coletarmos os dados e realizar seu enxugamento, quais sejam:  

 Fazer um planejamento das sessões de produção de dados a partir das 

anteriores, relendo os dados recolhidos, em seguida, indagar-se sobre o 

que já sabe e o que precisa saber para atender aos objetivos.  

 Registrar as anotações de campo em papel com linhas enumeradas, para 

identificar mais facilmente determinado dado da análise. 

 Escrever comentários sobre situações e ideias à medida que observa o 

lugar pesquisado. Depois, ler e escrever um resumo do que do recolhido 

ao longo do tempo, constrói uma ligação com a metodologia e a teoria.  

 Utilizar gráficos para organizar os dados e dar visão ampliada de como 

estão as informações coletadas. 

 Ter abertura a novas ideias, para isso é preciso pensar sobre o material 

coletado. “Ruminar as ideias cria a energia necessária ao arejamento 

dessas mesmas ideias” (p. 219). 

 Seguindo essas ideias, de posse dos dados recolhidos nas observações, 

iniciamos a parte descritiva do que observamos no cotidiano das escolas escolhidas, 
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nas salas de aulas, considerando as atividades aplicadas, a prática das professoras, 

as atitudes dos alunos, os recursos utilizados e a organização do ambiente. 

 

4.1.1 Observado e analisado em sala de aula: o real e o possível 

  

A seguir narramos as sessões de observação em sala de aula, cujos alunos, 

professoras, funcionários e gestores nos acolheram com simplicidade, gentileza e 

respeito, demonstrando bastante interesse em discutir o que por nós foi observado. 

Fizemos o relato das aulas seguindo o que estava previsto nas pautas agendadas 

que as professoras nos forneceram, registrando nos Protocolos enumerados. As 

observações foram combinadas com as docentes, algumas datas foram alteradas 

em virtude dos Encontros do PNAIC 2018 e da saúde da pesquisadora, que contraiu 

a dengue em uma das escolas que tinha o foco do mosquito. Ficou combinado que 

íamos observar três aulas de cada uma delas, nas quais as práticas de alfabetizar 

letrando estivessem presentes, sendo que escolheríamos uma para análise. 

 

4.1.1.1 Sala de aula da Professora Arlete   

 

 Chegamos à escola pouco antes das 8h30m, entramos em sala de aula, 

demos bom dia e nos sentamos. Os seis alunos presentes haviam finalizado uma 

roda de leitura na qual foram expostos os seguintes livros: “Curupira, brinca 

comigo?”, de Lô Carvalho; “Dentro da casa tem...”, de Márcia Alevi; “Dorme menino, 

dorme”, de Laura Herrera; “Poemares”, de José de Castro; “A música viva de 

Mozart”, de Cláudio Galperin; “Os Lusíadas em quadrinhos”, por Fido Nesti; “Txopai 

e Itôhã”, de Kanátyo Pataxó e “Um pra lá, outro pra cá”, de Ana Maria Machado. 

Cada um escolheu o que mais o interessou, lendo-o silenciosamente. Após a leitura, 

todos se organizaram em duplas para a atividade no caderno (o texto da parlenda 

escrito pela professora e colado no caderno), que pedia para circular com cores 

definidas as palavras ditadas.  

 A professora estava trabalhando com o texto de parlenda “A casinha da 

vovó”, afixado no quadro de giz, lendo-o para a turma e depois pediu que cada dupla 

viesse à frente do quadro para lê-lo. Das três duplas presentes, uma leu com 

fluência na leitura; a segunda, leu com pouca dificuldade e a terceira, composta por 
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dois meninos, leu com acentuada dificuldade. Enquanto um deles lia pausadamente, 

soletrando as letras, o outro apenas repetia o que o colega lera.  

 Feito isso, a professora entregou a cada dupla um cartaz feito de duas folhas 

de ofício e as frases recortadas da parlenda, pedindo que lessem e montassem o 

texto de acordo com o original. Disse que eles iriam montar um texto fatiado. Uma 

dupla montou as frases rapidamente e depois foi colando, com atenção, todas as 

demais frases, compondo o texto completo. A segunda dupla foi lendo a frase, 

colando-a no cartaz e nos mostrando. A terceira dupla, dos dois meninos, estava 

sempre pedindo o apoio da professora. Eles mostravam dificuldades em ler as 

frases e organizá-las na reconstrução do texto. Um deles, que ainda não lê, pegava 

uma frase e procurava no texto afixado no quadro, mostrando-se contente por 

identificá-la, porém não sabia a sequência em que se encontrava. Com a ajuda da 

professora, eles foram colando uma a uma.   

 A professora entregou uma folha de ofício aos alunos com o tópico 

“Representar por desenho e escrita o texto: Casinha da vovó”. Nesse momento, ao 

perguntar “Em que era feito o café?”, os alunos responderam “na cozinha, em casa, 

na panela, no fogão”, tendo a professora considerado essas respostas como 

corretas, embora tenha dito que o café se faz na chaleira.  

 

          
Fig. 12, 13 e 14 – Alunos elaborando as atividades com o texto da parlenda 

Fonte: Acervo da Autora (2018) 

  

 Em seguida, ela disse que eles desenhassem como sabiam. Os alunos não 

sabiam o que era chaleira, tendo a professora respondido que era um tipo de vasilha 

em que se fazia café. O aluno que ainda não lê convencionalmente disse: “Ah, eu 

sei, minha mãe vai buscar na casa da minha vó”. Após fazerem o desenho, foi 
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pedido que nomeassem os objetos da parlenda. Logo depois, os alunos foram 

lanchar e brincar no pátio aberto, pulando em cima de uma cisterna que se 

encontrava desativada, mas que oferecia perigo. Chegou nosso lanche, comemos e 

conversamos sobre atividades pedagógicas. 

 No retorno do recreio, a professora entregou aos alunos cartelas do bingo da 

letra inicial, que faz parte do material do PNAIC, compostas de três palavras com 

quatro letras, com a primeira em branco, para o aluno completar a medida em que 

as letras são chamadas. Arlete iniciou o jogo retirando do saco a letra “P”, perguntou 

que letra era, tendo os alunos respondido corretamente. Depois, ela pediu que 

consultassem suas cartelas e vissem que palavra se iniciava com aquela letra. A 

maioria identificou de imediato, ajudando aqueles que ainda procuravam. Após 

chamar várias letras, alguns deles iam preenchendo as palavras e gritavam de 

alegria “bati!!!”. Os dois meninos que não conseguiram acompanhar os demais 

ficaram com as cartelas quase vazias, que contou uma colega para ajudá-los.  

 

 

Fig. 15 e 16 – A professora realizando o Bingo das letras 
Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

 Quando todos preencheram suas cartelas, a professora perguntou se queriam 

jogar outra vez, tendo cada dupla recebido mais duas dessas para continuar no jogo. 

Após seu preenchimento, agora mais rápido, a professora terminou a atividade, 

convidando-os para afixarem no mural os cartazes e os desenhos produzidos.  

 Em seguida, Arlete pediu que os alunos organizassem seu material escolar e 

finalizou a aula. 
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Pré-análise da aula 

  

 Recebemos o Caderno de Planejamento da professora com as atividades 

diárias organizadas em forma de agenda, um roteiro a ser seguido. Analisamos, 

brevemente, as atividades observadas a partir do momento da chegada, às 8h30, 

após o Momento da leitura. No referido Caderno, na pauta desse dia, havia a 

listagem de alguns procedimentos (ou conteúdos?) a serem trabalhados na aula.  

 De imediato, constatamos a ausência de um Plano de Aula, substituído pela 

Pauta de Atividades, uma listagem com as atividades a serem realizadas, que não 

fornece os elementos essenciais para que se promova a auto e heteroavaliação. 

Essa situação acaba por excluir os elementos constitutivos de um Plano de Aula, 

como objetivos, conteúdos, procedimentos, avaliação, referências, etc., necessários 

para nortearem a ação docente com mais clareza.       

 

Quadro 6 – Pauta de Atividades da Professora Arlete 

Pauta: 05/04/2018 
Objetivo: Desenvolver a leitura e a escrita através do texto parlenda 
Disciplina: Língua Portuguesa e Artes 
 
*Boas vindas 
*Conversa informal 
*Rotina inicial: (alfabeto; números; formas geométricas; data e palavras mágicas) 
*Momento da leitura: Dorme, menino, dorme. 
*Resgatar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao texto de parlendas. 
*Mostrar o cartaz do texto escrito que ficará exposto no quadro (A casinha da vovó). 
*Será lido o texto pausadamente, passando o dedo sobre as palavras. 
*A leitura do mesmo será feita pelos alunos. 
*Será colado no caderno dos alunos o texto para ser explorado. 
*Os alunos irão identificar a primeira e a última palavra do texto, circulando-a. 
*Irei ditar algumas palavras do texto para as crianças escreverem no caderno. 
*Em seguida, pedirei para que eles circulem de determinada cor palavras com duas 
e três letras. 
*Serão formados grupos entre os alunos. 
*Para cada grupo será entregue o texto fatiado para ser montado em uma cartolina 
(colado) que será exposto no mural de atividades. 
*Higiene – Lanche – Intervalo 
*O texto será representado por desenho e escrita em uma folha de ofício e exposto 
no mural. 
*Bingo da letra inicial (material da caixa CEEL) 

Fonte: Caderno de Planejamento da professora Arlete 
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 O que nos chamou atenção nessa aula foi o trabalho com o gênero textual 

parlenda. Adivinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas de roda, provérbios, etc., são 

antigas manifestações da cultura popular, conhecidas e mantidas vivas através da 

tradição oral. Como são textos de autores desconhecidos, são passados de pessoas 

mais velhas para as mais novas, pertencentes a uma longa tradição de uso da 

linguagem para cantar, recitar e brincar. Esse era o contexto esperado por nós a ser 

explorado pela professora, um repertório rico da sabedoria popular. No entanto, ela 

se limitou a orientar a atividade de leitura da parlenda, coletiva e individualmente. 

Consideramos que esse momento poderia ter sido bem mais aproveitado, visto que 

a parlenda possibilita a aquisição de palavras com arrumação rítmica, que rimam ou 

não, envolvendo brincadeira, jogo ou movimento corporal. (ABREU et al., 2000). 

 Nesse contexto, “resgatar os conhecimentos prévios dos alunos em relação 

ao texto de parlendas”, como estava previsto na Pauta de Atividades, não ocorreu. 

Após “mostrar o cartaz do texto escrito que ficará exposto no quadro (A casinha da 

Vovó)”, a atividade realizada foi a leitura coletiva e individual do cartaz. Apesar da 

professora não ter dado informações às crianças sobre a definição do gênero 

textual, nem ter explorado de forma mais ampla os sentidos do texto, o que revela 

sua necessidade de formação em relação a esses aspectos, a atividade realizada 

possui pontos que merecem atenção, como o fato de ter solicitado um exercício de 

reconhecimento das palavras que iniciam e finalizam as frases. 

 Em nossa análise, o momento de “resgatar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o que vem a ser parlenda” se constitui um momento enriquecedor em 

sala de aula, cuja presença do gênero parlenda favorece a valorização e a 

apreciação da cultura popular, assim como o estabelecimento de um vínculo 

prazeroso com a leitura e a escrita. É possível trabalhar com alunos que ainda não 

leem convencionalmente atividades de leitura e escrita a partir desses textos, que 

pertencem à tradição oral e que eles conhecem de memória. Esse tipo de atividade 

pode contribuir para o avanço nas hipóteses dos alunos a respeito da língua escrita. 

Isso nos revelou a necessidade de formação da professora em relação aos gêneros 

textuais e às hipóteses psicogenéticas de conceitualização da escrita.  

 Também analisamos, no sentido da necessidade de que, esse gênero textual, 

poderia ser lido e declamado de memória, buscando outras parlendas, costuma 

agradar aos alunos. Quando estes estivessem familiarizados com tais textos, a 

professora poderia solicitar que declamassem, enfatizando as rimas e aliterações, 
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quando existentes, bem como pediria para que eles falassem/escrevessem outras 

palavras que rimassem com uma ou mais palavras da parlenda apresentada. Outra 

sugestão seria a professora levantar questionamentos, antes de apresentar a 

parlenda, como: “Esse tipo de texto se chama parlenda. Vocês sabem por quê? 

Quem conhece outras parlendas? Compartilhem com os colegas!” Pedir que os 

alunos lessem as suas parlendas e depois as registrassem no caderno.  

 A outra atividade em destaque foi o Bingo da letra inicial. Essa atividade, de 

imediato, despertou nos alunos, alegria e interesse. Aqui, vimos que o lúdico era 

valorizado por seu caráter divertido, recreativo e educativo. Podemos dizer que a 

professora Arlete concebe e acolhe o lúdico em sua prática pedagógica como 

atividade educativa e recreativa. No entanto, após receberem as cartelas, dois 

alunos tiveram dificuldades em identificar as letras que eram chamadas. Nesse 

momento, a alegria deu espaço à incerteza, à frustração, pois não conseguiam 

identificá-las, pareciam querer adivinhar a palavra iniciada com a letra apresentada.  

 Nossa análise é de que a atividade poderia ter sido menos penosa e mais 

produtiva para esses alunos se os agrupamentos formados fossem, de fato, 

produtivos5. Essa situação didática ensejou um momento de reflexão acerca do 

processo de construção da escrita, no qual foram trabalhadas todas as letras do 

alfabeto, mas sem explorar sua complexidade. A análise permite dizer que ao 

utilizarem os jogos, observamos que alguns alunos apresentavam dificuldades 

concernentes às competências alusivas ao desenvolvimento da consciência 

fonológica, como, por exemplo, o entendimento da relação grafema-som. O uso 

diário dessa atividade pode estimular várias habilidades de aprendizagem, 

minimizando essas dificuldades, aprendendo, de maneira prazerosa, em atividades, 

como: compreender que palavras diferentes compartilham certas letras e variam 

quanto ao número, repertório e ordem de letras; identificar semelhanças sonoras em 

sílabas e em rimas; perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas; 

dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro.  

                                                             
5
  Esse tipo de agrupamento favorece que os alunos socializem seus conhecimentos, permitindo-lhes 

confrontar e compartilhar suas hipóteses, trocar informações, aprender diferentes procedimentos, 
defrontar-se com problemas sobre os quais não haviam pensado. (BRASIL, 2001, p. 61). Trecho 
extraído do Texto: Contribuições a Prática Pedagógica - 6, elaborado pela equipe pedagógica do 
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, Ministério da Educação (MEC), Brasília, 
2001. 
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 Quanto ao domínio do sistema de escrita alfabética, nas duas atividades, 

observamos que um aluno se encontrava na hipótese pré-silábica, pois já  

descobrira que escrevemos com letras, que as palavras variam quanto ao número e 

ao repertório de letras e às posições que estas assumem, bem como a hipótese de 

quantidade mínima, de que algo para ser lido precisa de pelo menos duas ou três 

letras; outro, na hipótese silábico-alfabética, usando sílabas com estrutura 

consoante-vogal (sílabas canônicas); dois leram fazendo pausa entre as palavras, 

apresentando dificuldades na leitura e escrita de sílabas com estrutura consoante-

consoante-vogal/consoante-vogal-consoante/consoante-consoante-vogal-consoante/ 

(não canônicas) e outros dois leram fluentemente e escreveram corretamente.  

 Em outras ocasiões, observamos a sala de aula e verificamos vários trabalhos 

expostos na parede, inclusive a parlenda ilustrada pelos alunos, (presenciamos a 

aplicabilidade de alguns deles) e foi possível concluir que a professora Arlete se 

dedicou com carinho e afetividade, durante sua realização. No entanto, em vários 

momentos, Arlete centralizou a maioria das atividades e, por esta razão, era o centro 

da construção de todas elas. Os cartazes eram bem organizados, com letra bem 

contornada, cuja participação do aluno se resumia à oralidade. Constatamos na 

prática que a oralidade se sobrepunha a uma participação escrita. 

 Outra situação que nos deixou preocupadas foi o fato de que dois alunos não 

liam convencionalmente, cada qual com suas especificidades, no entanto, as 

atividades que presenciamos eram destinadas para todo o grupo, desconsiderando 

a heterogeneidade ali presente. Revelam-se aqui necessidades na prática 

pedagógica da professora – ter clareza sobre o que precisa ensinar na alfabetização 

e refletir sobre como se organiza o sistema alfabético de escrita, levando em conta 

seus princípios, como: todas as sílabas da língua portuguesa contêm uma vogal; as 

sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e 

semivogais; as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que 

pronunciamos; as letras notam pautas sonoras e não as características físicas ou 

funcionais dos referentes que substituem, dentre outros. (LEAL; MORAIS, 2010).  

 

4.1.1.2 Sala de aula da Professora Aurelina 

 

 Chegamos à escola às 9h, momento em que os alunos recebiam a lanche. 

Enquanto esperávamos no pequeno pátio interno da escola, fizemos algumas fotos 
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do mural sobre o dia do livro infantil com produções dos alunos. Em seguida, a 

professora nos convidou para entrar na sala. Escolhemos uma carteira no fundo da 

sala e nos sentamos. Organizamos nosso material e, enquanto os alunos 

lanchavam, conversamos com a professora Aurelina, que nos apresentava os 

espaços da pequena sala. 

 Na sala, o número de alunos é de sete, sendo dois do 2º ano e cinco do 3º. 

Neste dia, seis estavam presentes, com as carteiras organizadas em duplas. O 

ambiente era tranquilo, bem iluminado, com alguns cartazes nas paredes 

(calendário, combinados, palavras sábias, aniversariantes, o alfabeto maiúsculo, 

organizado na sequência, de E.V.A. vermelho, na parte inferior da parede, e os 

numerais de 0 a 9 e um pequeno mural de atividades), um armário de aço, um 

aparelho de televisão com DVD utilizado para assistir filmes, duas prateleiras que 

guardam livros e material didático-pedagógico, um quadro branco e doze carteiras. 

Em seguida, a professora nos entregou o caderno de planejamento, que 

aproveitamos para fotografar a aula daquele dia planejada. 

 Após o lanche, a professora escreveu no quadro a atividade a ser 

desenvolvida, a leitura de um pequeno texto “Ainda não sei”, referente ao dia do 

trabalho, que aborda sobre que profissão o autor pensa em exercer quando crescer, 

além da interpretação por meio de quatro questões. Ela chamou a atenção dos 

alunos e fez a leitura do texto cujo gênero era uma poesia. Em seguida, falou da 

importância de termos uma profissão quando nos tornamos adultos, destacando 

várias delas. Após ler o texto e explicar o que devia ser feito, a professora pediu 

para os alunos lerem, individualmente. Logo depois, a mesma fez inúmeras 

perguntas sobre o que eles entendiam sobre profissões e quais seriam aquelas 

citadas na poesia. No momento da leitura individual, três leram com desenvoltura, 

dois ainda silabando e um com grande dificuldade em ler convencionalmente, 

sempre pedindo ajuda da professora, perguntando “Como se lê essa palavra?”, 

tendo a mesma perguntado que letras estavam naquelas palavras. Identificando-as, 

o aluno J. foi juntando as sílabas e conseguiu ler muito pouco. Enquanto a 

professora dava apoio a esse aluno, os demais respondiam às questões dadas, em 

duplas, um ajudando o outro.  

 Dois alunos do 3º ano terminaram a atividade e ficaram conversando, 

enquanto a professora já auxiliava outra dupla. Ao final, Aurelina voltou à frente do 

quadro e perguntou novamente quais as profissões que apareciam na poesia, tendo 



104 

 

apenas uma aluna, G., respondido de imediato. Ao ouvi-la, os demais a 

acompanharam. Um aluno se aproximou e olhando nossos escritos disse que não 

conseguia ler o texto. Outros disseram “Também não consigo! A letra é muito 

pequenininha!”. Respondemos que às vezes é preciso escrever assim, mas em 

outras ocasiões escrevemos diferente. Mostramos outro espaço do Protocolo e eles 

disseram “Ah, assim dá pra ler!”. Chegou um pai e levou o filho, que disse que vai 

ser vaqueiro e não médico, como pensava antes; ele beija a professora e sai.  

 Após responder as questões com os alunos, a professora apagou o quadro e 

escreveu “Lista das profissões”, perguntando-lhes quais aquelas por eles escolhidas. 

A lista era organizada da seguinte forma: a professora perguntava ao aluno que 

profissão gostaria de exercer quando crescesse, em seguida, pedia ajuda para 

escrever a palavra, registrando-a na lista do quadro, pedindo que escrevessem nos 

cadernos. A primeira profissão foi “vaqueiro”, do aluno que havia saído. Muitos 

perguntaram como se escrevia “QUEI”, tendo Aurelina respondido “Como podemos 

escrever “QUEI”?” Alguns respondem “QE” “CE” e apenas uma aluna diz “QUEI”. 

Um aluno disse “cantor” e outro escreveu “KTO”, olhando para a palavra e 

perguntando como se escrevia. Quando a professora disse que ele já escrevera, o 

aluno ficou confuso, dizendo que seria “psicólogo”, levando-os a perguntarem como 

se escrevia esta palavra. A professora disse que eles a pronunciem e escrevessem 

como sabiam, revisando-a depois. Uma aluna diz que vai ser “veterinária”; outra diz 

“professora” e outro que vai ser “médico”. Todos registram no caderno a lista.   

 As escritas foram as mais variadas, conforme algumas amostras fotografadas: 

 

 

Fig. 17,18 e 19 - Lista de profissões escolhidas pelos alunos  
Fonte: Acervo da Pesquisadora (2018) 
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 Após todos escreverem a sua lista, a professora se dirigiu ao quadro e 

escreveu o alfabeto maiúsculo e minúsculo, leu com os alunos e iniciou a escrita das 

palavras grafadas corretamente: “vaqueiro; veterinária; cantor; professora; médico; e 

psicólogo”. Em seguida, todos guardaram seu material e se organizaram para sair. 

Antes, beijaram a professora. Depois vieram falar conosco e se despediram. 

 

Pré-análise da aula 

 

 A professora Aurelina também elabora suas atividades diárias, utilizando-se 

da Pauta de Atividades. Ressaltamos que nesta pauta não estavam mencionados o 

objetivo da aula e a(s) área(s) do conhecimento. 

 Dessa aula, destacamos para análise a atividade de construção da Lista de 

profissões escolhidas pelos alunos.  

 

Quadro 7 - Pauta de Atividades da Profa Aurelina 

Pauta: 02/05/2018 

 

1-Momento inicial: 

**Acolhimento 

**Oração 

**Conversa informal: músicas, combinados, calendário, etc. 

**Conversar sobre a importância do Dia do Trabalho. 

2-Atividades: 

**Atividade no caderno: 1º de maio – Dia do Trabalhador 

**Poesia: “Ainda não sei” 

*Interpretação do texto: 

**Que tipo de texto você leu? 

**Qual o título? 

** Que profissões são citadas no texto? 

**Que dúvida o narrador da poesia tem? 

**Lista de profissões 

3-Intervalo: Lavar as mãos, lanchar e brincar 

4-Tarefa de casa: não haverá 

5-Registro da aula 

 

Fonte: Caderno de Planejamento da professora Aurelina 
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 O uso da Lista de palavras nessa atividade nos leva a pensar nas inúmeras 

listas que elaboramos em nossa rotina, pois estamos sempre escrevendo e lendo 

listas. Entre elas, estão a de compras, de convidados para um aniversário, de 

atividades que temos programadas para o dia, de textos para estudo, dentre outras. 

Nesse sentido, pensamos que ao se apropriar desse recurso de listar atividades, a 

aprendizagem passa a ter sentido para o aluno porque ela tem uma função social. 

Nas aulas observadas dessa turma, percebemos uma regularidade nesse tipo 

de atividade, evidenciando que, apesar do trabalho recorrente com as listas, alguns 

alunos ainda têm dificuldades em elaborar suas próprias listas, sempre aguardando 

a escrita correta, ou seja, a cópia, pelo quadro. Os exercícios tendem a apresentar 

lacunas quando se trata de apresentar aos alunos um bom repertório de gêneros 

textuais e propostas de práticas de leitura e de produção de textos. Em nossa 

análise, entendemos que as listas são modelos estáveis de escritas, portanto, 

sempre que necessário, os alunos podem utilizá-las para escrever outras palavras, 

constituindo-se excelente estratégia de ensino se utilizadas em atividades de leitura 

e de escrita voltadas para a reflexão do SEA.  

Nas atividades de leitura, a professora pode desafiar seus alunos a lerem as 

palavras, mesmo sem saber, antes de registrá-las no quadro. Uma sugestão é pedir 

que eles encontrem algumas palavras dentre aqueles escritas na lista de profissões. 

Assim, eles colocam em jogo tudo o que sabem para encontrar a palavra solicitada. 

Outra sugestão seria utilizar a lista das profissões para realizar diversas atividades, 

como: procurar aquela escolhida pelo aluno; a de tal colega; dizer o nome das letras 

que a compõe, que sonoridade possui quando se juntam, o que sabe sobre ela, etc. 

Observamos que alguns conflitos na escrita de algumas das profissões 

sugeridas pelos alunos poderiam ter sido resolvidos se a professora Aurelina, ao 

responder como estas se escreviam, tivesse lembrado aos alunos que existem letras 

que, em algumas situações, emitem o mesmo som de apenas uma letra, mas, na 

escrita, é representada com outras letras, como, por exemplo, quando perguntaram 

como se escrevia a sílaba “QUEI”, reduzindo à escrita “QI”. Esse caso requer da 

professora um estudo acerca das especificidades na escrita das palavras que serão 

utilizadas na atividade e que, por ocasião do seu uso, desencadearão conflitos 

durante a reflexão do aluno, podendo torná-la muito e/ou pouco produtiva. Esse 

caminhar seria necessário para contribuir não só com a situação aqui citada, mas 

com outras situações que sempre surgem quando se alfabetiza. 
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É imprescindível que as situações didáticas que trabalhem com as relações 

entre letras, sons, formação de palavras e outras convenções, não percam de vista 

“que a leitura e a escrita são primordialmente atividades de construção de sentidos”. 

(LEAL; BRANDÃO, 2005, p. 33). 

 

4.1.1.3 Sala de aula da Professora Marinete 

 

 Chegamos à sala de aula às 8h30, cumprimentamos a todos e nos sentamos 

próximos ao birô, no qual se encontrava o caderno de planejamento da professora, 

que nos deu boas-vindas em nome de todos e disse estar feliz com a nossa 

presença. A sala estava tranquila, as carteiras organizadas em dois grupos: A, com 

6 alunos do 1º e 2º ano e B, com 5 alunos do 3º ano. Estes eram calmos e 

participativos, exceto um do 1º ano que se levantou algumas vezes, indo ao 

banheiro ou tomar água. Na sala havia dois quadros – um de giz e outro branco, 

uma estante com livros didáticos, cadernos e cartazes. As paredes eram decoradas 

com algumas produções dos alunos, cartazes de aniversariantes, palavras mágicas, 

o alfabeto acima do quadro, onde cada letra possuía uma figura, nomeando-a. 

 A professora estava ministrando uma aula expositiva sobre o meio ambiente, 

mostrando aos alunos figuras do livro e perguntando sobre cada uma delas. Após 

falar dos cuidados com o ambiente, ela pediu que eles abrissem seus livros de 

Língua Portuguesa e fizessem a leitura do texto daquele dia, em silêncio. 

Inicialmente, a professora se dirigiu ao grupo A ajudando os alunos na leitura de 

palavras que retratavam o meio ambiente. Depois, foi ao grupo B e pediu que  

escrevessem um poema a partir da leitura realizada. Quando todos terminaram, ela 

pediu que os alunos do grupo B viessem à frente, individualmente, e lessem o seu 

poema. Todos leram corretamente, alguns apenas uma estrofe, outros, textos mais 

longos. Quanto ao Grupo A, ela pediu que cada criança lesse o nome de uma figura.   

 Em seguida, a professora se dirigiu ao grupo B e perguntou quem era o autor 

do texto, tendo estes respondido. Quando a mesma perguntou sobre qual o melhor 

lugar para se morar, na cidade ou no campo, todos responderam “no campo”. Então 

ela pediu que eles respondessem a parte interpretativa do texto. Enquanto isso, 

Marinete foi ao grupo A, apontou uma figura e perguntou qual o seu nome, tendo os 

alunos respondido “tatu”. A seguir, perguntou a quantidade de letras, o nome das 

letras e quantas sílabas havia naquela palavra. As respostas foram 2 e 3. A 
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professora pediu que eles pronunciassem devagar a palavra “tatu” e para cada 

sílaba batessem uma palma. Quando todos responderam “2 sílabas”, ela pediu que 

fizessem a atividade do livro. Logo após, os alunos foram lanchar e brincar de roda 

no quintal da escola, uma área descoberta, com areia, mas um lugar de 

encantamento para eles. 

 

 

Fig. 20, 21 e 22 – Atividade para o Grupo A; atividade no livro didático e alunos brincando de roda. 
Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

 No retorno à sala de aula, após registrarmos no Protocolo de Observação as 

atividades realizadas e tirarmos algumas fotografias, a professora convidou os 

alunos para o ensaio de uma paródia sobre o meio ambiente. Para isso, ela usou o 

quadro de giz (grupo B) e escreveu o texto, uma paródia ecológica da música 

“Coração de luto”, de Teixeirinha. Para o grupo A, escreveu no quadro branco uma 

paródia de duas estrofes, da música infantil “Ciranda, cirandinha”. Todos 

transcrevem seus textos nos cadernos. A professora nos convida para cantar as 

duas versões com os alunos, atividade que vinha sendo feita há duas semanas.    

 Como última atividade, a professora pediu que usassem o livro de Geografia e 

comentassem as figuras que apareciam nas paródias. Ela falou sobre a coleta 

seletiva na comunidade, da vegetação no entorno da escola e o fogo que devastou 

parte da Mata do Pilão, sítio ecológico localizado em Espírito Santo/RN, e os alunos 

comentaram sobre o que viram, muito fogo queimando as plantas. Nesse momento, 

um aluno nos mostra um cartaz com a vegetação devastada e outro com a 

vegetação cuidada. A professora cantou mais uma vez as paródias construídas por 

eles e avisou que iriam apresentá-la no evento que reunia todas as escolas da rede 
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municipal sobre o Projeto Meio Ambiente. Em seguida, encerrou a aula, com os 

alunos se despedindo afetuosamente, entre eles e conosco. 

 

Pré-análise da aula 

  

 Na última turma a ser observada, também constatamos a ausência do Plano 

de Aula. Encontramos uma Pauta de Atividades variadas, como as demais. 

  

Quadro 8 – Pauta de Atividades da Professora Marinete 

Pauta: 30/05/2018 

1-Momento inicial: 

*Acolhimento 

*Oração do dia 

*Conversa informal 

*Cantar paródia 

*Leitura deleite: “Escola na roça” de Lucília Junqueira de Almeida Prado 

2-Língua Portuguesa: 

*Leitura compartilhada no livro – 3º ano (páginas 37 a 40) 

*Resolver atividades do livro 

*Livro do 1º ano (páginas 48 a 50) 

*Atividades desenvolvidas no caderno 

3-Intervalo:  

*Lavar as mãos e o lanche 

4-Geografia 

*Observar imagens sobre o meio ambiente no livro de apoio (páginas 72 e 73) 

*Desenvolver atividades no caderno 

5-Ensaiar paródias 

6-Tarefa para casa 

*Estudo da paródia 

7-Final 

*Hora de sair 

*Frequência dos alunos 

8-Registro de aula 

Fonte: Caderno de Planejamento da professora Marinete 

 

 Dessa aula, o que nos chamou mais atenção foi o uso da paródia, um gênero 

textual que demanda criatividade. Isso foi visualizado nas paródias inventadas pela 

professora marinete e seus alunos, sendo uma da música “Ciranda, cirandinha”, com 

os alunos do 1º e 2º ano, e outra com a música “Coração de luto”, com alunos do 3º 
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ano. Nesse momento da aula a participação foi de todos, interessados em cantar 

essas paródias, porém, no momento de transcrever do quadro para o caderno esses 

textos, os alunos se mostravam cansados, não queriam copiar, só cantar.    

 Para Ferreira (2013), é comum professores inserirem música nos ambientes 

escolares, associadas às mais variadas disciplinas para auxiliá-los na aprendizagem 

de seus alunos. Seria esta uma atividade bastante conhecida e até mesmo 

tradicional. No entanto, são poucos aqueles que levam à criação da paródia.  

 A participação dos alunos em experiências variadas com leitura e escrita, 

conhecimento e interação com diferentes gêneros textuais, a habilidade de 

codificação e decodificação, produção e compreensão da língua escrita, são 

importantes eixos de definição de conteúdos e metodologias de ensinar/aprender a 

língua, uma vez que em cada fase desse processo, existem procedimentos 

metodológicos diferenciados para cada criança ou grupos de crianças. O gênero 

paródia se insere nesse contexto.  

 É possível que a professora entenda que a paródia reflete um novo texto a 

partir do original, mas não vimos essa discussão em sala de aula. No entanto, 

constatamos a necessidade de formação no sentido de melhor conhecer esse 

gênero e suas especificidades, por exemplo, discutindo com os alunos os elementos 

que o compõem: “o humor, a sátira, a fragmentação deliberada do texto, a 

alegorização da realidade”, segundo Soares (2007, p. 73). Tais elementos, quando 

trabalhados em sala de aula, com qualidade, podem provocar maior interesse nos 

alunos, o que vai possibilitar mais adesão à atividade.  

 Apesar da professora Marinete não ter dado informações aos alunos sobre a 

definição do gênero textual paródia, nem ter explorado e refletido os sentidos do 

texto, revelando aqui sua necessidade de formação em relação a esses aspectos, a 

atividade realizada com o gênero paródia possui pontos que merecem atenção. É 

importante realçar o fato de ter sido apresentado o texto “Ciranda, cirandinha” já 

conhecido pelos alunos do 1º e 2º ano e, a partir dele, ser solicitado um exercício de 

reconhecimento das vogais, de quantidade de letras das palavras, após a cópia do 

quadro no caderno. 

 Embora esse tipo de atividade se constitua um avanço em sua prática e uma 

tentativa de romper com os rituais de apresentação de modelos de escrita para os 

alunos do 1º e 2º ano, sem articulá-los com a construção de suas hipóteses sobre a 

língua, Marinete apresenta necessidades de compreender melhor como essas 
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hipóteses são construídas e como o professor pode intervir, pedagogicamente, 

nessas construções. 

Ao final dessas observações, verificamos que as atividades desenvolvidas 

pelas três professoras ratificam a posição assumida por elas, de práticas 

pedagógicas tradicionais. Observamos que o uso de textos é feito diariamente em 

sala de aula, seja no trabalho com a leitura, produção e interpretação dos mesmos, 

mas descontextualizados com a realidade dos alunos. A formação dessas 

habilidades cognitivas de leitura e produção textual se situa mais no domínio da 

alfabetização à medida que as professoras observadas não fazem uma inserção nas 

práticas sociais em que os textos circulam. Assim, a diversidade de textos é vista 

apenas como um conteúdo autônomo possível de ser ensinado/aprendido. 

Nesse sentido, nos arriscamos em afirmar que as professoras observadas 

apresentaram necessidades específicas em relação ao trabalho com o sistema de 

escrita alfabética e com os gêneros textuais, uma vez que usam diversos textos nas 

suas aulas, mas não exploram as suas especificidades linguísticas e culturais, visto 

que não há discussão com as crianças sobre seus contextos de produção 

(finalidade, gênero, destinatário, espaços de circulação, entre outros). 

Concordamos com Vieira (2010) ao afirmar que a participação em programas 

de formação inicial ou continuada, promovidos pelas instâncias oficiais, possibilita 

aos professores se apropriarem das suas prescrições, como, por exemplo, a de que 

o texto deve ser levado para sala de aula porque se constitui o eixo no ensino da 

leitura e da escrita, e a partir dessa recomendação organizam suas práticas. No 

entanto, fazer a transposição dos conhecimentos adquiridos para alfabetizar letrando 

em sala de aula, tem se revelado uma necessidade da formação continuada nas 

práticas dessas professoras.   

Chartier (2007) realça que o professor define conteúdos e metodologias de 

alfabetização a partir de suas reinterpretações do discurso prescritivo, considerando 

o que é possível e pertinente para ser feito em sala de aula. O que ocorre é a 

tentativa de aplicação pedagógica de reflexões teóricas realizadas nas formações 

mais recentes. Por outro lado, é importante que os professores compreendam que 

um trabalho sistemático de reflexão sobre o sistema de escrita alfabético não pode 

ser feito apenas por meio de leitura e de produção de textos. É preciso permitir 

situações em que o aluno perceba o que a escrita representa e como representa. 
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Em todas as sessões de observação, constatamos, por parte das professoras, 

uma preocupação em relação “ao aprendizado das letras enquanto unidades 

menores do que a palavra e essa é uma descoberta importante para os alunos 

construírem hipóteses iniciais sobre a escrita”. (VIEIRA, 2010, p. 195). Para essa 

autora, o desenvolvimento da capacidade de delimitação das unidades gráficas é 

“necessário para que a criança compreenda que a base de funcionamento do 

sistema alfabético são os signos gráficos e suas relações com os sons”. 

Durante as aulas observadas, também percebemos uma regularidade em 

atividades com os gêneros textuais, trabalhadas pelas professoras, evidenciando 

que, apesar do trabalho com essa dimensão ser essencial para alfabetizar letrando, 

elas têm dificuldades de promover atividades que equilibrem os diferentes 

componentes desses processos. Os exercícios oferecidos mostraram lacunas 

quando da sua apresentação aos alunos, com a ausência de um bom repertório de 

gêneros textuais e propostas de práticas de leitura e de produção de textos. Nas 

práticas pedagógicas para alfabetizar na perspectiva do letramento, é essencial que 

as professoras trabalhem com as relações entre letras, sons, formação de palavras 

e outras convenções, atentando para “que a leitura e a escrita são primordialmente 

atividades de construção de sentidos”. (LEAL; BRANDÃO, 2005, p. 33). 

Ainda nessas situações didáticas observadas, percebemos oportunidades, 

não aproveitadas, de reflexão acerca do processo de construção da escrita, 

valorizando e trabalhando com todas as letras do alfabeto e suas complexidades. 

Sentimos falta de atividades bem elaboradas, contextualizadas e de grande valor 

semântico que contribuíssem fortemente para o aprendizado dos alunos. 

 É possível que esse não aproveitamento também seja reflexo da falta de um 

planejamento mais elaborado, com Planos de Aulas bem definidos. O uso de uma 

pauta de atividades é muito importante para que o aluno possa estabelecer uma 

relação com o tempo e, assim, saber quais atividades ainda serão realizadas 

naquele dia. No entanto, é essencial definir com clareza, segundo Leal e Brandão 

(2006), os princípios relativos ao trabalho de compreensão e produção de textos de 

diferentes gêneros na escola, alertando para a necessidade de efetivação de um 

trabalho pedagógico que possa garantir a diversificação dos gêneros textuais com 

os quais os alunos convivem na escola.  

Para essas professoras, sugerimos que a prática docente encaminhe de 

forma sistemática a efetivação de atividades que possibilitem a comparação de 
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palavras quanto ao número de sílabas, de letras, de correspondências grafofônicas; 

composição e decomposição de palavras; familiarização com letras; trabalho com 

palavras estáveis, entre outras.  

As professoras também revelaram a necessidade de planejar, desenvolver e 

avaliar situações didáticas que envolvam a apropriação da leitura e da base 

alfabética. É importante que elas compreendam que as atividades de ensino podem 

ser planejadas de forma que sejam articuladas as dimensões específicas da 

alfabetização e do letramento de forma que elas possam alfabetizar letrando. Para 

isso, é necessário rever os modos de organizar o tempo e o espaço escolar e, 

intencionalmente, planejar ações didáticas que contemplem essa diversificação. 

Diante de tudo o que foi observado, da dedicação das professoras, não é 

nossa intenção elencar erros didáticos cometidos na prática. Acreditamos que tudo 

que observamos não são erros e, sim, sinalizadores de dificuldades/necessidades 

que afloram na/da prática de todo professor alfabetizador, sobretudo naquele que 

atua em salas multisseriadas da Educação do Campo. 

 A seguir, com a cancela totalmente aberta, dialogamos com os dados 

construídos, frutos da nossa análise. 
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 

 

 

OS FRUTOS: DIALOGANDO COM 

OS DADOS CONSTRUÍDOS 
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5 OS FRUTOS: DIALOGANDO COM OS DADOS CONSTRUÍDOS 

 

 Neste capítulo, analisamos as necessidades da formação de professores na 

perspectiva de elucidarmos lacunas que, no lócus pesquisado, têm sido impeditivas 

de uma prática pedagógica marcada pela qualidade social que almejamos, a qual 

possui interface com a formação docente dos sujeitos pesquisados. 

Compreendemos que o sucesso e o insucesso escolar derivam de múltiplas causas 

e, dentre as suas inúmeras determinações, a formação docente é, apenas, um fator, 

embora de imensurável importância (CAMPELO, 2001). 

 O objeto de estudo deste trabalho diz respeito às necessidades da formação 

docente para alfabetizar letrando crianças de turmas multisseriadas da Educação do 

Campo. Os caminhos teórico-metodológicos que percorremos para que 

colhêssemos os frutos dessa empreitada já foram discutidos nos capítulos 2 e 3. 

Todavia, ao longo das análises do presente capítulo – cerne do nosso trabalho –, 

buscamos orientações nos referenciais norteadores dos aludidos capítulos, a fim de 

compreendermos e analisarmos os elementos integrantes do nosso objeto de 

estudo. Tais elementos emergiram da categorização do conteúdo apreendido por 

meio dos procedimentos de recolha/construção dos dados, quais sejam: estudo de 

documentos, questionário, observação, entrevista e Balanço do Saber, os quais, 

após a sua transcrição, impressão, leitura e discussão, foram validados/ratificados 

pelos sujeitos da investigação.    

 Nesse sentido, cumpre ressaltar que também optamos pela triangulação 

metodológica, com a intenção de atribuirmos maior credibilidade ao estudo, cujos 

princípios são a construção e a análise de dados advindos de fontes múltiplas, com 

vistas a confrontá-los e interpretá-los, conforme aponta Vieira (2010, p. 163): 

 
Por que a opção pela triangulação? Porque o confronto e a 
interpretação de diferentes fontes de dados permitem captar o 
processo de conscientização e de transformação dos sujeitos e o 
aparecimento de necessidades desencadeadas por situações reais. 

 

 Flick (2009) refere que a triangulação de dados se caracteriza como uma 

alternativa qualitativa para a validação de uma pesquisa, pois, ao utilizar múltiplos 

métodos de pesquisa, garante a compreensão mais profunda do fenômeno 

investigado. Desse modo, ao se confrontarem as várias técnicas aplicadas, busca-se 

uma relação de complementaridade, e não de antagonismo. 
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 Conforme mencionado anteriormente, inspiramo-nos em Bardin (2010) para 

analisarmos os conteúdos advindos, mormente, das entrevistas e da Técnica 

Balanço do Saber. A autora nos orientou a partir da Análise de Conteúdo (AC), 

norteada, sobretudo, pelos seus princípios, complementados com uma importante 

contribuição de outro estudioso dessa perspectiva, o Professor João Amado, da 

Universidade de Coimbra (AMADO, 2014). Neste trabalho, buscamos transformar os 

conteúdos das falas dos sujeitos em unidades de significação, reorganizando-os em 

um conjunto de categorias, subcategorias e indicadores que nos possibilitassem 

apreender, com mais profundidade, o objeto de estudo desta pesquisa.  

 Na primeira fase, a pré-análise, realizamos a constituição do corpus 

documental, formado pelo material construído na pesquisa (transcrições e registros).

 Na segunda fase, a análise do corpus documental, após incontáveis 

leituras dos dados, agrupamos aqueles semelhantes, surgindo, então, a unidade 

temática, organizada em três blocos, com as respectivas categorias, subcategorias e 

indicadores, elaborados a posteriori, mas sempre com o olhar voltado ao nosso 

objeto de estudo. A categorização se constitui “[...] por termo-chave que indica a 

significação central do conceito que se quer apreender e de outros indicadores que 

descrevem o campo semântico do conceito” (BARDIN, 2010, p. 105).  

 Definimos esse momento – do recorte necessário do corpus – como aquele 

que exige grande atenção e muita paciência para inúmeras e constantes revisões, 

sempre atentas ao objeto da investigação. Para tanto, seguimos as recomendações 

de Bardin (2010) e de Amado (2014, p. 335-336) quanto aos critérios/princípios de: 

exaustividade – todos os itens do corpus, relevantes para o estudo, devem ser 

abrangidos –; exclusividade mútua – uma unidade de registro não deve pertencer 

a mais de uma categoria –; homogeneidade – um único tipo de análise deve ser 

referido, sem misturar critérios de classificação –; pertinência – todos os dados do 

corpus devem ser pertinentes à problemática e aos objetivos propostos no estudo –; 

objetividade – cada categoria deve ser identificada pela explicitação metódica de 

critérios –; e produtividade – em todo o trabalho, deve ser permitida a elaboração 

de novos construtos com os dados apreendidos. Logo depois, vieram as “leituras 

flutuantes”, iniciais, do corpus documental (BARDIN, 2010), seguidas de leituras 

mais aprofundadas, com o intuito de inventariar os temas relevantes do estudo, 

norteando a codificação do material (AMADO, 2014). 
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 A última fase, a interpretação, consistiu nas inferências realizadas a partir 

das teorias que alicerçam o estudo. Nesse contexto, a análise de conteúdo 

possibilitou a organização dos dados por meio da unidade temática e, 

posteriormente, das categorias, das subcategorias e dos indicadores, a partir do que 

emergiu um rico e vasto material acerca de necessidades formativas referendadas 

pela prática pedagógica das professoras Arlete, Aurelina e Marinete, bem como das 

assessoras das escolas pesquisadas.  

 Para tanto, sob a orientação de Campelo (2001), imprimimos grande esforço 

intelectual e artesanal de seleção e articulação dos referenciais dos professores, 

produzidos no cotidiano escolar, ora de forma ampliada, ora mais reduzida. Assim, 

“decidimos expressar os resultados em forma de enunciados, numa linguagem 

comum e não unicamente como forma de estatística” (GAUTHIER et al., 1998; 

CAMPELO, 2001, p. 153), buscando ser fiel, o máximo possível, às ideias e às falas 

das entrevistadas, visto que nosso intuito estava em relatar suas necessidades 

formativas evidenciadas pela/na prática letiva de alfabetizar letrando.    

 Na esteira de Campelo (2001, p. 153), esclarecemos: “como se trata de um 

trabalho acadêmico em que temos a responsabilidade maior, nos portamos, 

também, como co-autoras do texto, ora burilando ou fundamentando as 

informações, ora deixando-as na sua forma original”.   

 

5.1 DOCÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 

 Ao longo deste subcapítulo, dialogamos com Rodrigues e Esteves (1993), 

Rodrigues (2006), Arroyo (2010), Antunes-Rocha e Hage (2010), Azevedo e Queiroz 

(2010), Arroyo, Caldart e Molina (2004), Soares (1998/1999/2003/2004/2015), 

Ferreiro (1987/1988/1995/2001/2008), Morais (2005), Morais e Albuquerque (2006), 

Leal (2005), Campelo (2001/2015/2016/2017/2018), Vieira (2010), dentre outros 

estudiosos que pesquisam sobre necessidades formativas, educação do campo, 

processos de alfabetização e de letramento, destacando conceitos e especificidades 

desses processos e como eles se relacionam na prática pedagógica de alfabetizar 

letrando, levando em consideração a abordagem psicogenética da língua escrita. As 

vozes dos autores, entremeadas pelas vozes dos sujeitos da pesquisa, nos 

anunciaram necessidades da formação docente, vivenciadas pelas professoras. 
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 Neste cenário de pesquisa, elegemos uma unidade temática da qual 

emergiram uma categoria e três subcategorias, com seus respectivos indicadores. 

Reconhecemos a importância de todas as discussões travadas anteriormente. 

Contudo, neste capítulo, destacamos os achados mais relevantes do estudo, dada a 

sua estreita vinculação à tríade investigativa - objeto, objetivo e questão - 

previamente definida, refletindo sobre as categorias relativas à unidade temática.  

 

Tabela 1 – Categorias e subcategorias relacionadas à unidade temática. 

TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

5.1 Docência em 

Alfabetização/ 

Letramento na 

Educação do 

Campo (EC) 

5.1.1 Necessidades da   

Formação Docente 

para alfabetizar 

letrando em Classes 

Multisseriadas da EC 

5.1.1.1 Conteúdos Programáticos 
Transversais à Alfabetização/Letramento 

5.1.1.2 Conteúdos Programáticos 
Específicos da Alfabetização/Letramento 

5.1.1.3 Princípios/Procedimentos teórico-
metodológicos na Alfabetização/ 
Letramento da EC 

  

 

 Assim, cabe-nos ressaltar as construções a que conseguimos chegar, a partir 

de dizeres e fazeres dos sujeitos da pesquisa com relação à Docência em 

alfabetização/letramento na Educação do Campo, constituindo-se na categoria 

“Necessidades da Formação Docente para alfabetizar letrando em Classes 

Multisseriadas da EC”. 

 

5.1.1 Necessidades da Formação Docente para alfabetizar letrando em Turmas 

Multisseriadas da Educação do Campo 

 

 As necessidades de formação surgem quando os conhecimentos e as 

competências construídas pelo professor, em cursos de formação inicial e 

continuada, tornam-se insuficientes/ineficazes ao longo de sua atuação pedagógica, 

detectadas das e nas situações de trabalho (RODRIGUES; ESTEVES, 1993). 



119 

 

 Tratando-se da Educação do Campo, em turmas multisseriadas do Ciclo de 

Alfabetização, detectar necessidades formativas de professores alfabetizadores 

constituiu-se em grande desafio, considerando a diferença de ritmos e modos na 

aquisição dos conhecimentos pelos alunos e o fato de que o professor lida com 

situações de ordem motivacional, em relação às diferentes faixas etárias atendidas 

na mesma sala de aula e aos distintos níveis de aprendizagem dos alunos. 

 Nessa categoria, surgiram as subcategorias: Conteúdos Programáticos 

Transversais à Alfabetização/Letramento; Conteúdos Programáticos Específicos da 

Alfabetização/Letramento e Princípios/Procedimentos teórico-metodológicos na 

Alfabetização/Letramento da EC, abrangendo, respectivamente, 3 (três); 13 (treze) e 

8 (oito) indicadores. 

 

5.1.1.1 Conteúdos Programáticos Transversais à Alfabetização/Letramento 

 

Para desenvolver uma prática docente na perspectiva de alfabetizar letrando, 

faz-se necessário que os professores alfabetizadores deem conta dos conteúdos 

programáticos transversais, constituídos como lacunas da formação docente a essa 

prática.  

Em que se constituem os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

TRANSVERSAIS À ALFABETIZAÇÃO-LETRAMENTO? 

Os conteúdos programáticos transversais à alfabetização-letramento são 

conteúdos, cuja compreensão, pelo professor, é necessária, mas não suficiente para 

que se instale um ambiente favorável no contexto da prática pedagógica. Se o fato 

de compreender esses conteúdos não garante uma prática exitosa para alfabetizar 

na perspectiva do letramento, ignorá-los, portanto, “não ensejará uma ação 

pedagógica bem-sucedida”, se considerarmos que são inúmeros os fatores que a 

determinam (CAMPELO, 2001, p. 155). 

Fazendo uma analogia entre os conteúdos programáticos transversais (deste 

trabalho) com os saberes docentes transversais à alfabetização da Tese de 

Campelo (2001), concordamos com a perspectiva defendida pela autora, o que nos 

leva a afirmar que a não compreensão dos conteúdos transversais para alfabetizar 

letrando em salas multisseriadas, na Educação do Campo, poderá ensejar uma 

prática pedagógica destituída de sentidos, contribuindo para o insucesso escolar.   
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 Na Tabela 2, apresentamos os conteúdos programáticos transversais à 

alfabetização/letramento, referendados pela prática pedagógica das professoras 

investigadas. Logo após, discutimos esses conteúdos a partir dos seus indicadores. 

 

TABELA 2 – Conteúdos Programáticos Transversais à 

Alfabetização/Letramento na EC: INDICADORES 

 Documentos Oficiais referentes à EC: LDB 9.394/1996; DCN 

Educação Básica; DCN Ensino Fundamental de nove anos; 

DOEBEC; PNAIC/EC; BNCC. 

 Concepção de Criança/Infância e EC; 

 Ética na Docência com crianças na EC. 

  

 Apesar dos avanços e das conquistas implementadas pelos documentos 

oficiais que regem a Educação do Campo no cenário brasileiro, muitos desafios, 

ainda não superados, continuam presentes no contexto das escolas rurais. Oferecer 

uma educação de qualidade, talvez, seja o maior deles. Outro grande desafio 

enfrentado pelas docentes concerne à prática da alfabetização e do letramento em 

turmas multisseriadas, na busca de uma ação formativa que as capacite a 

desenvolver uma ação pedagógica exitosa.   

 

 Documentos Oficiais referentes à EC: LDB 9.394/1996; DCN Educação 

Básica; DCN Ensino Fundamental de nove anos; DOEBEC; PNAIC/EC; 

BNCC. 

 

Sobre a Educação do Campo, a Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96, em seu 

artigo 28, garante que, “na oferta da educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente” (BRASIL, 1996, p. 11). 

No entanto, no cenário atual, ainda não visualizamos a inclusão da população rural 

na condição de protagonista de um projeto social global, considerando que o direito 

à educação prevalece, cabendo ao poder público garantir o acesso e a permanência 

bem-sucedida dos alunos no ensino obrigatório. 

 Documentos importantíssimos e ainda pouco conhecidos pelas professoras, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais do Ensino Fundamental de Nove Anos, trazem em seu bojo orientações 

para a prática da alfabetização dos alunos. O primeiro documento estabelece como 

objetivos: “I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – Foco central na 

alfabetização, ao longo dos três primeiros anos”. (BRASIL, 2013, p. 71). O segundo 

documento, em seu artigo 30, estabelece que os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental devem assegurar: 

 
I – A alfabetização e o letramento; 
II – O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo 
o aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e 
demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da 
Matemática, da Ciência, da História e da Geografia; 
III – A continuidade da aprendizagem, tendo em conta a 
complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a 
repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo e, 
particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 
escolaridade e deste para o terceiro. (BRASIL, 2010, p. 7) 

 

 Estes documentos devem ser norteadores da elaboração dos currículos 

escolares, destacando a prática da alfabetização na perspectiva do letramento. 

Para compreender melhor como alfabetizar seus alunos nessa perspectiva, 

garantindo-lhes a permanência bem sucedida de que trata a LDB n. 9.394/96 e 

seguindo as recomendações das DCNEF, as professoras evidenciam a necessidade 

de conhecer com mais profundidade os documentos oficiais que tratam da Educação 

do Campo na tentativa de entender com mais clareza suas diretrizes e orientações 

para uma ação pedagógica mais eficaz. Elas sabem que os conhecimentos 

adquiridos para alfabetizar letrando são imprescindíveis, mas também que apenas 

estes não dão conta da difícil e árdua tarefa de ensinar a ler e a escrever. 

Porém, no que consiste a Educação do Campo? A discussão em relação às 

especificidades do homem do campo surge em um contexto marcado por avanços e 

reivindicações dos movimentos sociais na luta pelos direitos garantidos e o acesso à 

terra. Fernandes et al. (2004, p. 137) definem o Campo como   

 
[...] lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar 
com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O 
campo não é só o lugar da produção agropecuária e agroindustrial, 
do latifúndio e da grilagem de terra. O campo é espaço e território 
dos camponeses e dos quilombolas [...]. 
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Em conformidade com as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 

Escolas do Campo (DOEBEC) (BRASIL, 2013, p. 5), a Educação do Campo, 

também denominada de Educação Rural, tem um significado “que incorpora os 

espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa, ao 

acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas”. Assim, 

mais do que um perímetro não urbano, o campo é visto como espaço de 

possibilidades que “dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 

produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade 

humana”. Contudo, as políticas educacionais implantadas e implementadas no Brasil 

continuam a ignorar as necessidades e as especificidades da Escola do Campo, 

tratando-a como extensão da escola urbana. 

As DOEBEC (BRASIL, 2013) estabelecem um conjunto de princípios e de 

procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às 

demais etapas e modalidades de ensino. Assim, elas representam um avanço no 

cenário educacional brasileiro e um importante marco para a educação do campo, 

porque consideram e refletem um conjunto de preocupações conceituais e 

estruturais presentes historicamente nas reivindicações dos movimentos sociais. 

Dentre elas, o reconhecimento e a valorização da diversidade dos povos do campo, 

a formação diferenciada de professores, a possibilidade de diferentes formas de 

organização da escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, o uso 

de práticas pedagógicas contextualizadas, a gestão democrática, a consideração 

dos tempos pedagógicos diferenciados e a promoção, através da escola, do 

desenvolvimento sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais. 

Para Arroyo (2010, p. 10), o interesse pela Educação do Campo vem 

despertando os mais diversos olhares, sobretudo pelas escolas multisseriadas, que 

“estão sendo levadas a sério, sendo reinventadas, e não mais ignoradas nem 

desprezadas como escolas do passado”. Tenta-se, assim, desconstruir imaginários 

da escola multisseriada, como pensado na pré-história do sistema de ensino, vendo-

a longe do paradigma curricular moderno, urbano, seriado, distante do padrão de 

qualidade constatado nos resultados das avaliações, por meio de uma baixa 

qualificação dos seus professores, mediante a falta de condições de materiais e 

procedimentos teórico-metodológicos pertinentes, considerando-se a complexidade 

do trabalho docente em turmas multisseriadas e outros tantos fatores dificultadores 

do sucesso escolar das crianças campesinas.  
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E as salas multisseriadas? O que são? Como estão constituídas? Elas 

consistem em formas de organização escolar em que alunos de diferentes idades e 

tempo ou níveis de escolarização (o que se conhece por série) ocupam uma mesma 

sala de aula, sob a responsabilidade de um único professor. Presentes no contexto 

do campo, as escolas multisseriadas são frutos de um período histórico que nos 

remete ao Brasil colônia, com as professoras leigas e ambulantes que davam aulas 

aos filhos dos donos das terras e, por consequência, aos filhos dos seus 

trabalhadores, após a expulsão dos jesuítas do país, em 1759. (ANTUNES-ROCHA; 

HAGE, 2010). 

Enfatizamos alguns princípios essenciais para a compreensão das 

especificidades das escolas/classes multisseriadas do campo a partir da legitimação 

do termo Educação do Campo por ocasião da I Conferência Nacional de Educação 

do Campo, em 1998. 

 
Utilizar-se-á a expressão campo, e não o mais usual meio rural, 
com o objetivo de incluir no processo da conferência uma 
reflexão sobre o sentido atual do trabalho camponês e das lutas 
sociais e culturais dos grupos que vivem hoje e tentam garantir 
a sobrevivência desse trabalho. Mas quando se discute a 
educação do campo se estará tratando da educação que se volta ao 
conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, sejam os 
camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as nações indígenas, 
sejam os diversos tipos de assalariados vinculados à vida e ao 
trabalho no meio rural (KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 29). 
(GRIFO NOSSO). 

 

 Nesse sentido, reiteramos que as professoras investigadas têm ciência do 

seu compromisso com a educação dos alunos, sobretudo quando se trata de lhes 

ensinar a ler e a escrever. Contudo, estas confessam que precisam entender:  

 O contexto no qual as escolas do campo estão inseridas.  

 As políticas públicas que se destinam aos processos de ensinar e de 

aprender das crianças do campo.  

 A qualidade da oferta da Educação do Campo para aqueles que vivem no 

e/ou que são do campo, dentre outras especificidades dessa modalidade 

de ensino.  

 Consoante Azevedo e Queiroz (2010, p. 61), no Brasil, “a Escola do Campo 

traz como característica marcante um modelo submisso aos conteúdos ministrados e 

aprendidos nas cidades, partindo do princípio do atraso das culturas e da falta de 
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perspectivas desse meio”. Essa perspectiva de subordinação está retratada nas 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, que 

reconstroem a concepção de descaso com a educação nesse contexto. Uma 

educação “no campo e do campo” irá legitimar a educação como um direito social, 

segundo Arroyo, Caldart e Molina (2004, p. 15). Sob essa ótica, percebemos a 

importância de políticas públicas para as escolas do campo, voltadas à realidade em 

que os sujeitos estão inseridos, pensando na valorização da sua identidade e 

proporcionando o direito ao saber, ao conhecimento e à cultura produzida. Essa 

perspectiva de subordinação aos conteúdos do contexto urbano ainda se encontra 

muito presente nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas rurais, 

sobretudo em relação aos conteúdos elencados nas propostas pedagógicas. 

 Ao longo da nossa convivência naquele contexto, durante as observações 

realizadas dentro e fora da sala de aula e nas entrevistas, muitas eram as dúvidas e 

incertezas sobre as práticas desenvolvidas; por exemplo, se havia compreensão 

acerca da transposição didática da prática pedagógica de alfabetizar letrando; nesse 

sentido, a preocupação estava centrada em como proceder, de forma coerente, nas 

turmas multisseriadas; havia muito receio em exercer uma ação contrária ao que 

estava posto nos documentos oficiais, mas também, por parte de duas professoras, 

o anúncio de certa firmeza em atuar naquelas turmas, considerando as 

especificidades dessa modalidade de ensino. Vejamos: 

 

(Arlete) – Faz quatro anos que estou aqui nessa escola e já passei 
pela educação infantil e agora estou no ensino fundamental, já 
passei pelo 4º e 5º ano e há dois anos que estou no 2º e 3º ano 
multisseriado. Agora, porque eu gosto. No ano passado quiseram 
mudar, eu pedi pra ficar no 2º e 3º. Eu gosto de alfabetizar, é uma 
coisa diferente. 
 
(Aurelina) – No início foi, assim, a opção, mas hoje eu gosto... Não 
tenho vontade de sair.  Já recebi proposta, mas eu prefiro. 
 
(Marinete) – Eu ensino por falta de opção, se tivesse uma turma 

seriada eu queria. Já trabalhei em seriada, mas tem poucos alunos 
para formar turma, não dá. É o jeito, mas se fosse opção, trabalharia 
seriada. Multisseriada é difícil demais, tem aluno que não faz, fica 
naquele aperreio, a mente fica...   

  

Essas professoras reconhecem as especificidades das turmas multisseriadas 

e com elas se identificam, porque elas residem e trabalham no contexto rural, exceto 

a professora Aurelina, que mora no perímetro urbano. Nesse cenário, nem sempre 
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animador, o complexo trabalho docente em salas multisseriadas, sobretudo em 

relação à alfabetização e ao letramento, fica por conta da ausência de formação 

inicial e continuada dos professores, considerando que nesses espaços são várias 

as funções assumidas por esses profissionais, implicando a organização do 

processo pedagógico. Como resultado, “esses sujeitos se sentem angustiados e 

ansiosos ao pretenderem realizar o trabalho da melhor forma possível, visto que se 

sentem perdidos, necessitando de apoio para organizar o tempo, espaço e 

conhecimento escolar [...]” (BARROS et al., 2010, p. 28). 

 Isso ficou evidente quando perguntávamos às professoras sobre saberes 

necessários para uma prática exitosa de alfabetizar letrando os alunos das turmas 

multisseriadas no Ciclo de Alfabetização. Vejamos suas respostas nesse sentido: 

 
(Arlete) – Precisamos de mais conhecimentos do Campo com 
relação a como é o Campo, onde a criança convive; e que assuntos 
são mais relacionados ao convívio deles. 

 
(Aurelina) – Eu acredito que nós professores precisamos de uma 
base teórica para alfabetizar letrando os alunos e, a partir dessa 
base, a necessidade de conhecê-los, em que nível de aprendizagem 
se encontram, conhecer o ambiente em que estão inseridos, qual a 
realidade deles, quais saberes eles têm para, daí, pensarmos que 
metodologia seria mais adequada para a turma.  

 

 Esses conhecimentos necessários à prática pedagógica para alfabetizar 

letrando devem orientar toda a ação docente, que também precisa levar em conta os 

conhecimentos prévios dos seus alunos. Assim, torna-se essencial que o professor 

considere as especificidades e singularidades daqueles que vivem no e são do 

Campo, “oferecendo aos alunos conteúdos produzidos socialmente, partindo das 

experiências que vivenciam nos contextos culturais, com possibilidade de condições 

de vida no próprio lugar onde moram” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 15). 

Segundo dados da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade e Inclusão-SECADI (BRASIL, 2013), mesmo com o intenso processo de 

nucleação vivido nesse período, ainda existem no território nacional mais de 50 mil 

escolas multisseriadas no Campo. Essa expressiva quantidade traz à tona a 

necessidade de se estabelecerem políticas de formação de professores voltadas ao 

atendimento dessa especificidade pedagógica. 

 Nesse contexto, destacamos que as professoras relataram não haver 

participado de formação sobre o Ciclo de Alfabetização do/no Campo. Todas 
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afirmaram participar, apenas, do PNAIC, juntamente com os demais professores da 

rede, revelando a necessidade de uma formação específica para quem atua em 

salas multisseriadas no Ciclo de Alfabetização. Para que essa formação seja 

específica, é necessário dominar e compreender os princípios fundamentais para a 

formação de professores que atuam em escolas/classes multisseriadas do Campo. 

Esses docentes precisam articular-se com a Educação do Campo, compreendida 

como resultado da luta dos trabalhadores do Campo, que percebem a importância e 

a necessidade de ampliá-la para além do acesso à terra. Coloca-se na agenda 

nacional o “campo brasileiro” em seus diferentes aspectos, com ênfase na educação 

e na discussão de um projeto de sociedade, denunciando a precariedade das 

escolas do campo e a necessidade de formação docente. (CALDART, 2008). 

Nesse sentido, um dos conceitos que consideramos essencial para contribuir 

com a discussão sobre a formação docente e a organização do trabalho pedagógico 

nas salas multisseriadas da Educação do Campo refere-se ao nível de 

desenvolvimento potencial, aquele que indica a autonomia da criança, quando 

demonstra o que ela já conhece e realiza sozinha. Além dele, destacamos o 

conceito de desenvolvimento iminente ou proximal, que, para Vygotsky (1991, p. 97), 

é “[...] determinado através da solução de problemas – pelas crianças – sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. 

Assim, para se efetivar a alfabetização no contexto do letramento nas turmas 

multisseriadas, faz-se necessário que o professor oportunize contextos significativos 

de aprendizagem, em que “o „saber de experiência feito‟ do aluno do campo, além 

de respeitado, seja ponte e ponto de partida para a aquisição do „saber 

sistematizado‟”, segundo a perspectiva freireana. Nessa direção, garantindo a 

autonomia e respeitando as especificidades dos sujeitos campesinos, deve-se 

também respeitar os seus diversos saberes, inclusive o saber linguístico dessas 

crianças. 

 Sob essa ótica, em 2012, o governo federal criou o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Esse Programa objetivava oferecer formação 

continuada a professores alfabetizadores, no sentido de construírem autonomia e 

competência profissional que, a despeito das adversidades e diversidades do 

trabalho na escola pública, conseguissem promover a alfabetização de todas as 

crianças do chamado Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano do ensino fundamental) 

de, no máximo, 8 anos de idade, ancorado em quatro princípios (BRASIL, 2015): 
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1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino 
sistemático e problematizador;  
 
2. O desenvolvimento das capacidades 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 situações de 
interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de 
suas próprias histórias;  
3. Os conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem 
ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, 
falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade;  
 
4. A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas 
nos processos de ensino e de aprendizagem.  

 

  Além desses princípios, o PNAIC define formas de organização do trabalho 

pedagógico, discutindo as especificidades do espaço escolar do campo e os modos 

como tais especificidades podem ser consideradas no planejamento da ação 

didática na alfabetização. Dessa forma, a organização da prática pedagógica, 

orientada por projetos e sequências didáticas, é foco de debate, com o intuito de 

ilustrar como a articulação entre conhecimentos escolares e extraescolares e entre 

os diferentes componentes curriculares pode ser importante no processo de 

alfabetização das crianças. Para tanto, faz-se necessário: 

 Compreender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, 

a partir do aprofundamento de estudos baseados nas obras pedagógicas 

do PNBE do Professor e outros textos publicados pelo MEC; 

 Refletir sobre o currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental e os 

direitos de aprendizagem; 

 Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação e 

planejar projetos e sequências didáticas em que tais materiais sejam 

utilizados; 

 Analisar projetos e sequências didáticas para turmas de alfabetização, 

integrando diferentes componentes curriculares (Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte) e atividades voltadas para 

o desenvolvimento da oralidade, leitura, escrita e análise linguística. 

(BRASIL, 2015, p. 7). 
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Ao adotar a concepção de alfabetizar letrando, o PNAIC concebe que a 

escola, ao alfabetizar o aluno, não favorece apenas a apropriação do Sistema de 

Escrita Alfabética, mas também contribui para que ele possa, individual e 

coletivamente, atuar de maneira autônoma em diferentes esferas sociais, produzindo 

e compreendendo textos de diferentes gêneros, ou seja, agindo por meio deles. 

Em conformidade com o PNAIC – Educação do Campo (BRASIL, 2012), para 

que a alfabetização seja pensada como um processo em que os estudantes do 

campo possam desenvolver conhecimentos e habilidades para se constituírem como 

sujeitos coletivos, identificando-se com os anseios das comunidades, é preciso que 

o planejamento didático considere a construção de um ambiente escolar voltado às 

práticas políticas e culturais da comunidade. 

 O último indicador que apontava para a necessidade de conhecer mais 

profundamente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental 

veio da fala da professora Aurelina, ao reconhecer como de extrema urgência o 

estudo desse novo documento para desenvolver de forma mais efetiva a sua prática 

pedagógica enquanto professora alfabetizadora de alunos de turmas multisseriadas. 

 A BNCC consiste em um documento que estabelece as competências (gerais 

e específicas), as habilidades e as aprendizagens fundamentais que todos os alunos 

devem desenvolver em cada etapa da educação básica, seja no espaço urbano, 

seja no rural. Nesse documento, competência diz respeito à mobilização de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões do cotidiano, 

do mundo do trabalho e para exercer a cidadania. O documento apresenta 

orientações que nortearão as equipes pedagógicas na elaboração dos seus 

currículos (BRASIL, 2017).  Portanto, as ideias discutidas sobre o Ciclo de 

Alfabetização se encontram alinhadas com as políticas públicas que antecederam a 

homologação da BNCC, ocorrida em 20 de dezembro de 2017.  

 

 Concepção de Criança/Infância e EC 

 

 Buscar definições para concepções de criança e infância apresenta-se como 

uma tarefa nada fácil, um desafio para o pesquisador. Em nossa análise, não 

pretendemos nos aprofundar nessa temática, no entanto, a fim de compreendermos 

as concepções das professoras entrevistadas, precisamos atentar para o fato de que 
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os conceitos referentes à criança e à infância se complementam e são culturalmente 

determinados e historicamente construídos.  

 Partilhamos da ideia de que a criança sempre existiu, entretanto, o sentimento 

de infância foi algo que surgiu após os séculos XVI e XVIII, conforme relata Ariès 

(1986) em suas pesquisas. O sentimento de infância desponta como uma 

consciência da criança decorrente de um processo histórico, e não uma herança 

tradicional. Esses estudos, em um breve recorte temporal, apontam o século XVIII 

como aquele que trouxe uma infância moderna com liberdade, autonomia e 

independência. No século XIX, suas pesquisas mostram que a criança ainda era 

tratada como adulto miniaturizado; no século XX, com a influência de psicólogos e 

de educadores, ela passa a ser vista como sujeito em fase de desenvolvimento. 

 Para Kuhlmann Júnior e Fernandes (2004, p. 15), “A história da relação da 

sociedade, da cultura, dos adultos com essa classe de idade e a história da criança 

seria a história da relação das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e a 

sociedade”. Corroborando com esses autores, Quinteiro (2000, p. 26) afirma que:  

 
Compreender o conceito de infância não a partir do estudo da 
criança, mas a partir da sua condição social, numa perspectiva 
histórica, permitindo entender a infância como construção cultural 
que expressa o modo pelo qual as diferentes sociedades organizam 
a reprodução de suas condições materiais e não-materiais de vida e 
de existência.  

 

 A referida autora ainda afirma que contextos sociais diversos produzirão 

diferentes modos de entendimento da infância. Em algumas sociedades, as crianças 

podem ser muito valorizadas, em outras, são destituídas de direitos.  

 No Brasil, com a promulgação da Carta Magna de 1988, leis e documentos 

oficiais posteriores concebem a criança como um ser social e histórico, um sujeito de 

direitos, que desenvolve suas competências a partir das interações que estabelece 

com o meio social. (OLIVEIRA, 2002). Nesse contexto, é válido perguntarmos: de 

que crianças estamos falando quando nos referimos ao contexto do Campo? Que 

concepções de criança e infância do/no campo foram construídas/constituídas pelas 

professoras entrevistadas? Há diferenças entre a criança da cidade e a criança do 

campo? A esse respeito, as professoras responderam: 

 
(Arlete) – Tem diferença, sim, em termos de comportamento. Porque 
do Campo eles são mais tímidas, têm alguns, alguns que são mais 
tímidos, são mais reservados em relação da cidade, agora tem 
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outros do campo que nas aulas dizem palavrões, essas coisas, que 
na maioria das vezes também tem na cidade. 
 
(Aurelina) – Eu vejo uma inocência naqueles que são do sítio 
mesmo, eu vejo uma inocência. Uma vontade, um interesse em 
aprender. 
 
(Marinete) – Eu enxergo assim, a criança sábia com as coisas do 
sítio, da zona rural, se ela for para a zona urbana fica diferente, 
porque ela não tá vivenciando lá. A gente conhece a dificuldade que 
ela tem. E a criança da cidade se chegar aqui e se misturar com a 
criancinha do sítio também tem dificuldade na troca de ideias para 
que eles se comuniquem um com o outro.  
 

 Nas falas das professoras Arlete e Aurelina, a criança do Campo é vista como 

um sujeito inocente e tímido, ou seja, que respeita aqueles que estão ao seu redor, 

que ainda vive a sua infância com muitas brincadeiras e que se mostra interessado 

em aprender. Para a professora Marinete, a criança do Campo conhece o seu 

espaço, identifica-se com a vida familiar que leva e sabe transitar com segurança 

nesse contexto. No entanto, em sua fala, parece que aquela ainda não está 

preparada para enfrentar os desafios da zona urbana ou até mesmo encontrará 

dificuldade para se comunicar com outras crianças da cidade, ainda que esteja em 

seu território.  

 Assim, evidenciamos a necessidade de se compreender que “as experiências 

vividas pelas crianças em diferentes contextos históricos, geográficos e sociais são 

mais do que representações dos adultos” (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 15). Ao 

localizá-las na sociedade, é preciso reconhecê-las como produtoras da história. 

 De outro modo, é necessário o reconhecimento, pelo professor, de que as 

crianças são capazes, sujeitos sociais produtores de conhecimentos, sujeitos que 

pensam, refletem, têm ideias, sujeitos que “constroem conhecimentos sobre diversos 

aspectos do mundo em que vivem, inclusive sobre a linguagem escrita ou sobre o 

sistema numérico, muito antes de chegar à escola” (MESQUITA; SÁ; LEAL, 2012, p. 

13). Em relação aos seus alunos, as vozes das professoras ecoaram: 

 
(Arlete) – Inteligentes, elas são muito espertas e na maioria das 
vezes despertas. As crianças do 3º ano têm um conhecimento maior 
que os do 2º. Assim, ocorre sempre um atrapalho, quando o do 2º 
ano vai responder e os do 3º já adiantam. 

 
(Marinete) – Estou trabalhando na turma muito heterogênea, uns já 
leem, outros não leem, outros não conhecem as letras, outros 
conhecem e esquecem, é assim que eles são. 
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 Nesse cenário, evidenciamos nas falas das professoras que esses discentes 

não são diferentes daqueles que estudam na cidade quanto à aprendizagem da 

leitura e da escrita, já que alguns leem, outros ainda não. Essa realidade está posta 

também na maioria dos contextos escolares brasileiros.  

 Os relatos das professoras nos remetem a Rousseau (1994), no sentido de 

que faz-se necessário compreender que a infância não é um lugar de passagem 

para outros estágios mais desenvolvidos, e, sim, deve ser considerada como uma 

etapa de valor próprio. Para o referido autor, “a infância tem o seu lugar na ordem da 

vida humana: é preciso considerar o homem no homem e a criança na criança”. 

(ROSSEAU, 1994, p. 60). 

 Sobre a concepção de criança e infância, a professora Marinete declara: 

 
(Marinete) – A criança do Campo já sabe tudo do Campo, aprende 
com os pais, que são agricultores, sabe o que é horta, a criança até 
ajuda a plantar, é esperta demais. Aqui no sítio, se o pai está 
cavando um leirão, enterrando carrapata, a criança está vendo e 
aquela cultura segue.  
 

 A professora deixa transparecer uma visão reducionista dos conhecimentos 

da criança acerca do espaço onde está inserida. Se a criança já domina os saberes 

concernentes ao espaço rural, surge aqui a oportunidade de ampliá-los, de mostrar o 

mundo lá fora a partir do seu contexto local. Desse modo, rompe-se com a visão 

empobrecida e preconceituosa com que ainda é vista a educação no/do campo.  

 As crianças da área rural, observadas neste estudo, brincam e se relacionam 

com seus pares com alegria, respeito e solidariedade ao mesmo tempo em que 

convivem com suas funções dentro da comunidade familiar, cumprindo suas tarefas, 

conforme evidenciado na fala da professora Marinete. “Ela constrói e vive a sua 

história, da sua família, da sua comunidade, da humanidade e de seus brinquedos 

em um mudo diálogo simbólico entre elas e o povo” (BENJAMIN, 1984, p. 70). 

 Para romper com o preconceito, considerando os saberes já adquiridos das 

crianças, o professor deve incentivar a construção de narrativas e tradições locais, 

de modo que elas passem a valorizar as singularidades identitárias do Campo, 

dentro e fora de sala de aula, a partir de temas relevantes sobre o seu cotidiano, 

promovendo situações nas quais essas crianças entendam o que acontece para 

além dos muros escolares, isto é, da comunidade na qual estão inseridas.  
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 E quanto à Ética na docência com crianças da Educação do Campo?  

 

 Ética na Docência com crianças na EC 

 

Para discutirmos esse Indicador, entendemos ser necessário conceituar o 

termo “ética”, palavra de origem grega, proveniente do termo ethos. Medeiros (2007, 

p. 45) define ética como um campo vasto de reflexão, no qual podemos estudar “[...] 

a natureza, a função e a justificativa dos juízos morais que estão inseridos num 

grupo social”. Assim, compreendemos ética como a ciência do estudo moral.  

No âmbito educacional, defendemos a possibilidade de se exercer a docência 

pautada na ética, tendo os educadores a clareza de que o ato pedagógico é um ato 

político. Nesse sentido, concordamos com Gomes (2016), ao afirmar que uma 

prática pedagógica ética deve ser revestida do compromisso docente com um 

trabalho com qualidade social, a despeito das adversidades e da diversidade.  

Partindo desse princípio, para subsidiar a análise desse Indicador, buscamos 

estudos que nos apontassem a relação entre ética e docência. Para tanto, 

inicialmente, trouxemos o entendimento de Freire (2003a, p. 18) sobre o que é ética: 

 
Quando, porém, falo da ética universal do ser humano, estou falando 
da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto algo 
absolutamente indispensável à convivência humana [...]. Na verdade, 
falo da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de 
sua vocação ontológica para o ser mais. É importante destacar que 
um dos aspectos abordados nessa discussão relaciona-se ao ser 
humano, considerando que o princípio de vida do humano é a 
humanidade. Eminentemente, a primeira condição para ser humano 
é estar vivo. Portanto, a ética deve ser o compromisso com a vida. 
Negando-se a vida, negou-se a humanidade. Um segundo aspecto é 
a liberdade, como auto-afirmação, sendo outro princípio universal 
que, quando negado, nega-se a humanidade. 
 

Nas palavras do autor, a ética é compreendida, ao longo da história da 

humanidade, como parte integrante do humano em suas relações, sendo 

imprescindível no processo de formação humana, portanto, fundamental na 

formação dos docentes, pois são estes que forma outros. Nesse contexto de 

formação docente, o sistema educacional e seus educadores têm responsabilidades 

morais para educar crianças, jovens e adultos.  

Para Estrela e Marques (2010, p. 101), “a maioria dos professores atribui à 

ética profissional o significado de aplicação de uma ética pessoal, estabelecendo, 
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por consequência, entre elas, uma estreita relação”. Exercer a profissão eticamente 

exige do educador saber das dimensões éticas que permeiam a atividade docente. 

Do ponto de vista ético, reconhecendo as dificuldades de atuar em salas 

multisseriadas, a professora Arlete assim respondeu: “Assim, eu acho que buscar 

mais, eu falo por mim mesma, porque tem momentos que não tento procurar mais, 

sabendo que eles querem, que estão precisando, não sei se é falta de tempo, de 

procurar mais conhecimentos, mais estratégias”.  

O relato da professora Arlete é preocupante eticamente, por ela perceber a 

necessidade de buscar mais conhecimentos para efetivar uma prática pedagógica 

exitosa de alfabetização, ao mesmo tempo em que reconhece como falha na 

docência não saber se é a falta de tempo que a impede de procurar mais estratégias 

para efetivá-la em sala de aula. A profissão docente é fundamentalmente ética e por 

essa razão deve ser eticamente exercida, constituindo-se como elemento “integrante 

e integrador da formação geral e holística, gerando um compromisso e uma 

responsabilidade que remetem para um ideal de serviço que define o 

profissionalismo” (ESTRELA; CAETANO, 2001, p. 3). 

Para as autoras, o exercício de ensinar-aprender exige opção política. 

Podemos optar em ser um dos dois tipos de professores: 1- provedor de bens 

culturais; 2- expropriador de bens culturais. Assim, é urgente repensar sobre nossa 

conduta moral e compromisso com a educação das crianças. Quando o professor 

age com ética, viabiliza a liberdade pela educação, com a possibilidade de enxergar 

o mundo com os seus próprios olhos, agente de transformação social, pois educar é 

mais que ensinar, é educar para a ética, para a construção de uma consciência 

crítica, reflexiva e transformadora, para a formação do cidadão. (FREIRE, 2003b). 

 

5.1.1.2 Conteúdos Programáticos Específicos da Alfabetização/Letramento 

 

 Os conteúdos programáticos específicos da alfabetização/letramento são 

concernentes e referendados, concomitantemente, pela prática pedagógica das 

professoras investigadas, especificamente no que tange à prática de alfabetizar 

letrando. Entendemos que, por si sós, tais conteúdos não asseguram a alfabetização 

na perspectiva do letramento, contudo, “eles são indispensáveis para que o 

professor possa mediar uma aquisição bem-sucedida da lecto-escrita, pelas 

crianças”, conforme explicita Campelo (2001, p. 155).  
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 Na Tabela 3, elencamos os conteúdos programáticos específicos da 

alfabetização/letramento referendados pela prática pedagógica das professoras 

investigadas. Imediatamente, após a tabela, passamos a analisar os referidos 

conteúdos, seguindo, quando possível, a ordem em que estão apresentados. 

 

TABELA 3 – Conteúdos Programáticos 

Específicos da Alfabetização/Letramento na EC:  

INDICADORES 

 Abordagens Mecanicista e Psicogenética em contraponto; 

 Letramento e Alfabetização: conceitos e especificidades; 

 Alfabetizar Letrando: em que se constitui?;  

 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação de práticas pedagógicas na 

perspectiva do letramento; 

 Conteúdos específicos no Ciclo de Alfabetização: leitura/escrita nas suas 

relações com os ensinos; 

 Competências do alfabetizando a serem desenvolvidas em cada 

momento do processo; 

 Avaliação e suas especificidades na alfabetização de crianças do Ciclo de 

Alfabetização/ EC; 

 Paradigma Psicogenético de Alfabetização: como o aluno aprende? Como 

é preciso ensinar? 

 Características dos níveis de conceitualização da língua escrita; hipóteses 

e respectivas escritas; características conceituais de cada tipo de escrita; 

dessemelhanças entre as escritas; conflitos cognitivos; construção nos 

eixos quantitativo e qualitativo das diversas hipóteses; 

 Especificidades da escrita pré-silábica; 

 Construção das escritas fonetizadas; 

 Diagnóstico Psicogenético de Escritas: Planejamento; Execução; 

Encaminhamentos de procedimentos didático-pedagógicos de 

ultrapassagem dos níveis de escrita diagnosticados, rumo a escritas mais 

avançadas; 

 Inclusão de alfabetizandos com NEE em turmas multisseriadas da EC. 
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 Abordagens Mecanicista e Psicogenética em contraponto 

 

O ato pedagógico é um ato político (FREIRE, 1999). Esse princípio freireano 

nem sempre é entendido por muitos professores que, raras vezes, compreendem a 

importância de se estabelecer um contraponto entre abordagens que explicam o 

desenvolvimento e a aprendizagem. Se o professor tem clareza acerca das 

diferenças entre conceitos, princípios, etc., ele estará mais seguro para optar por 

esta ou aquela abordagem, que deverá ser condizente com a sua opção política – a 

favor de que e de quem ele vai desenvolver o seu trabalho. 

- Qual a importância desse conhecimento? 

- Esse conhecimento é importante porque ele esclarece a impossibilidade de 

se “mesclarem” diferentes perspectivas. Na prática pedagógica de alfabetização, por 

exemplo, como trabalhar simultaneamente com diferentes concepções de sujeito; de 

aprendizagem6; objeto de conhecimento; ensinar; aprender; e língua escrita? 

Na investigação que empreendemos junto aos sujeitos de nossa pesquisa, 

ficaram bastante evidentes as suas necessidades de formação, no tocante à 

discussão em tela. Vejamos, pois, o que nos relata a Professora Marinete: 

 
(Marinete) – A melhor forma de ensinar a ler e a escrever, eu acho 
que é assim no tradicional. Porque eu sou muito tradicional, mas eu 
mesclo com o construtivismo, com a escola nova, mas eu sou muito 
do lado de Paulo Freire, adoto o método dele, respeito muito, de 
aprender soletrando. Porque a criança chega à sala de aula e não 
conhece nenhuma letra. Se disser escreva a palavra bola, ela não 
sabe. Sabe para que serve a bola, mas escrever a palavra, aí é que 
está. Se o professor não soletrar, mostrar as letras primeiro para a 
criança... A palavra é bola e acabou. Eu não acho que é certo, como 
eu fui alfabetizada. O sofrimento que eu passei. Eu trabalho dessa 
forma, soletrando. Podem me achar muito antiga, muito tradicional. 
Quando o aluno chega, não sabe ler as palavras; quando aprende a 
soletrar, ela aprende. Ela fala com aquela segurança, quando pensa 
que não, tá lendo. É assim que eu alfabetizo na minha turma. 

 

 Para melhor compreensão das abordagens mecanicista e psicogenética de 

alfabetização, discuti-las em contraponto será muito mais esclarecedor. Para isto, 

                                                             
6
 Cumpre ressaltar que nas diversas abordagens de desenvolvimento, o aprendente nem sempre é 

considerado sujeito de aprendizagem. Por exemplo, na concepção mecanicista de ensinar-aprender a 
língua escrita, o aprendente é uma “tábula rasa”, um indivíduo zerado de conhecimentos, uma folha 
de papel em branco, onde as experiências vão sendo impressas (CAMPELO, 2001).   
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buscamos alguns slides das aulas da Professora Maria Estela Campelo, no 1ᵒ 

semestre de 2018, curso de Pedagogia da UFRN. 

  

CONCEPÇÃO MECANICISTA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

Fig. 24 – Slide da Concepção Mecanicista de Alfabetização 

Fonte: Campelo (2018) 

 

Na CONCEPÇÃO MECANICISTA de alfabetização, as relações ensino-

aprendizagem e professor-aluno caracterizam-se por serem de mão única, nas quais 

somente o professor ensina e o aluno aprende. Essa ideia traz implícita a 

concepção, já referida, de aluno desprovido de quaisquer conhecimentos. Nesse 

contexto mecanicista, Campelo (2001) faz uma analogia do aluno como tábula rasa, 

reafirmando a ideia deste como uma folha de “papel em branco”, na qual vai 

imprimindo suas experiências.  

Nesse sentido, o aluno deverá vivenciar um período preparatório para a 

alfabetização, cujo objetivo é o desenvolvimento de sua “prontidão”. Aqui também se 

evidencia a perspectiva de nivelamento de todos os alunos, na direção de uma sala 

de aula homogênea (como se fosse possível). Braggio (1992 apud CAMPELO, 2001, 

p. 89) afirma que, apesar do papel do professor como detentor do conhecimento das 

ENSINO

PROFESSOR

(metodologias)

ALUNO

(prontidão)

APRENDIZAGEM

Objeto de contemplação:

a língua escrita como código de transcrição 

gráfica das unidades sonoras
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metodologias, professor e aluno são percebidos como “coisas”, passando a figurar 

como simples repassadores/receptores de “pacotes de aprendizagem”.  

 
Para o professor, os efeitos negativos dos chamados métodos de 
alfabetização não são menos contundentes: retira-se o controle e 
responsabilidade do que ocorre na sala de aula de suas mãos, já que 
os programas de leitura vêm „empacotados‟, prontos para serem 
utilizados em forma de métodos ou receitas que devem ser seguidos 
ipsis literis. (BRAGGIO, 1992 apud CAMPELO, 2001, p. 89). 

 

Aqui o papel do professor é daquele que detém o poder, aquele que sabe 

como “depositar” o conhecimento, por ele escolhido, na memória do aluno, cuja 

prática nefasta foi severamente criticada por Paulo Freire, ao se referir à prática da 

“educação bancária”. (CAMPELO, 2001). 

- Nessa abordagem, o que representa a língua escrita?   

- Considerando o modus operandi do ensinar-aprender, nesta abordagem, a 

língua escrita não se constitui objeto de conhecimento, mas como código de 

transcrição gráfica das unidades sonoras; portanto, como objeto de contemplação, 

porque a própria prática pedagógica passa uma mensagem subliminar para o 

alfabetizando, a de que a língua escrita não pode ser reelaborada nem reconstruída, 

apenas, contemplada, copiada. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Essa concepção mecanicista do modo de ensinar a ler e a escrever ainda 

prevalece em muitas salas de aula, especialmente na prática de professores 

alfabetizadores, como revelado pela professora Marinete, ainda que tenhamos 

observado uma relação permeada pela afetividade, enfatizada por questões 

referentes ao cotidiano dos alunos, ao compartilharem saberes sobre o meio em que 

estão inseridos. Vieira (2010), quando trata de discussões acerca da alfabetização 

escolar, reafirma que o modelo mecanicista tinha/tem como foco a eficácia de 

processos e métodos, polarizando entre métodos sintéticos (silábicos ou fônicos) e 

analíticos (global), bem como padronizando a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Autores como Charmeaux (1994), Colello (2004) e Ferreiro (1987) sinalizam 

que tais métodos constroem uma sequência idealizada de progressão cumulativa, 

iniciando-se do mais simples ao complexo, do fácil ao difícil, desconsiderando o que 

seja fácil ou difícil para o alfabetizando, como se a aprendizagem resultasse de um 

passe mágico, no qual a criança precisasse apenas pronunciar letras, sílabas e 

palavras para se alfabetizar. Além disso, nesses métodos, a compreensão é o 
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resultado “mágico” de um processo de pronúncia, pois nada no trabalho previsto diz 

respeito à aprendizagem da compreensão, que deve vir sozinha. 

Contrapondo-se a essa concepção, na década de 1980, surgem os estudos 

de Emília Ferreiro e Ana Teberosky e sua TEORIA PSICOGENÉTICA DA LÍNGUA 

ESCRITA, que desconstrói a referida concepção mecanicista, segundo a qual, “a 

aprendizagem da leitura e da escrita converte-se numa questão mecânica em que a 

criança precisa adquirir uma técnica para decifrar um texto” (VIEIRA, 2010, p. 90). 

 

CONCEPÇÃO PSICOGENÉTICA DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

 

 

Fig. 25 – Slide da Concepção Psicogenética de Alfabetização 
Fonte: Campelo (2018) 

 

Nessa Abordagem, as relações ensinar-aprender e professor-aluno são 

dialéticas ou bidirecionais (relações de “mão dupla”), nas quais cada um (professor 

ou aluno) pode ensinar, inclusive o aluno, e aprender, inclusive o professor. Esse 

princípio tem subjacente a negação de outro princípio, “o do aluno como tábula 

rasa”, o que nos leva à ideia de que todos os alunos são portadores de 

conhecimentos prévios e de experiências anteriores que devem ser respeitadas e 

consideradas como ponto de partida da construção de novos conhecimentos. 

ENSINO

PROFESSOR ALUNO

APRENDIZAGEM

Objeto de conhecimento:

a escrita como representação ou 

notação da linguagem
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A figura do professor como alguém que pode aprender com o aluno não retira 

dele a responsabilidade pelo ensinar-aprender, nem a autoridade de que está 

investido. Nessa direção, apenas deixa claro que o exercício da autoridade que é de 

sua responsabilidade não deve ser permeado pelo autoritarismo, mas pelo 

dialogismo. 

Na perspectiva psicogenética, a língua escrita é considerada como 

representação e/ou notação da linguagem. Alguns dos sujeitos entrevistados 

compreendem que na abordagem psicogenética há uma mudança conceitual quanto 

à “concepção do sujeito que aprende, do objetivo e processo de aprendizagem e da 

prática pedagógica, com destaque para a avaliação” (CAMPELO, 2001, p. 92), mas 

materializá-la em sala de aula de alfabetização constitui-se em grande desafio. 

  

 Letramento e Alfabetização: conceitos e especificidades 

 

 Mas, afinal, o que é alfabetização? Que especificidades há nesse processo 

que os professores desconhecem? Nas falas das professoras entrevistadas, os 

conceitos sobre alfabetização ainda se mostram bastante lacunares e arraigados à 

concepção mecanicista de alfabetização: 

 
(Arlete) - Quando uma criança está começando a soletrar pequenas 

palavras, lendo e escrevendo pequenas palavras.  
 
(Aurelina) - Entendo que alfabetização é quando a criança se 
apropria da leitura e da escrita.  
 
(Marinete) - É uma técnica de leitura e de escrita.  
 

 Soares (2003) salienta que várias definições/conceitos de alfabetização foram 

elaborados ao longo do tempo, persistindo a ideia de domínio do código de 

transcrição de fonemas em grafemas, podendo ser definida unicamente como 

processo de compreensão e expressão de significados. Isso acontece porque tal 

processo, complexo e multifacetado, é conduzido por fatores intra e extraescolares 

(CAMPELO, 1996), exigindo do alfabetizando, essencialmente, a apropriação de 

princípios do Sistema de Notação Alfabética.  

 Corroborando com essas ideias, Ferreiro (2001) explicita que não existe um 

conceito de alfabetização universal e atemporal, se considerarmos alguns fatores 

como, por exemplo, o contexto e a necessidade das pessoas em relação à utilização 
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da linguagem escrita. Dependendo de como a escrita é usada em cada sociedade, 

sua concepção também muda. Sendo assim, fica evidente a necessidade de que as 

professoras se apropriem dos conhecimentos em torno do processo de 

alfabetização, dando conta de suas especificidades, para alfabetizar, inclusive, na 

perspectiva do letramento.   

Sobre as especificidades da alfabetização para a apropriação do sistema de 

escrita, duas dimensões devem ser levadas em consideração: a apropriação do 

sistema de escrita alfabético, baseada na compreensão, pelo aprendiz, de como 

funciona a representação alfabética, e o desenvolvimento de habilidades de 

codificação/produção (escrita) e decodificação/compreensão (leitura) de textos de 

diversos gêneros (CAMPELO, 2017). 

Quando essas especificidades não são internalizadas e bem compreendidas 

pelos alfabetizadores, é possível que ocorram implicações na prática pedagógica 

vivenciada em sala de aula, ainda que elas afirmem ser possível alfabetizar mesmo 

desconhecendo essas especificidades, referindo-se às suas salas multisseriadas: 

 
(Arlete) - Sim, é possível, leitura, escrita. Aqui a gente já teve um 
bom resultado. 
 
(Aurelina) – Sim, eu acho que depende da metodologia que eu vou 
utilizar, acho que tendo o material que eu vou trabalhar e a 
metodologia. Então é só botar em prática. O espaço é pequeno, mas 
dá para atender os alunos. 
 

Essas dimensões da alfabetização nos remeteram a outro processo, 

igualmente necessário à prática de alfabetizar – o letramento. As discussões em 

torno de como fomentar práticas de leitura e de escrita que venham a ter sentido 

para os possíveis sujeitos leitores/escritores vão se ampliando a partir dos anos de 

1990, quando o conceito de alfabetização se articula com um novo termo: 

letramento.  

 Para Soares (1998), o termo letramento origina-se da palavra inglesa literacy, 

que define o estado ou a condição assumida pelo sujeito que aprende a ler e a 

escrever. Portanto, alfabetização e letramento são processos distintos, porque existe 

a diferenciação entre ambos, cada um com seu conceito e suas especificidades. 

Estes também são processos considerados indissociáveis, porque o ideal é que a 

alfabetização se dê na perspectiva de letramento. É isso o que caracteriza a inter-

relação entre os dois. Desse modo, a alfabetização, por si só, não garante o 
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letramento nem este, por si só, garante a alfabetização.  

Kleiman (1995), por sua vez, traz duas concepções de letramento, 

estabelecendo relações com a prática da alfabetização, e um novo termo, 

denominado “eventos de letramento”. A respeito desse último, a autora o define 

como aquelas vivências do cotidiano trazidas pelas crianças à escola ao iniciar sua 

vida como estudantes. São as experiências orais letradas que muitas crianças 

constroem nas suas vivências em família. Por exemplo, uma criança que ouve 

contações de história em seu cotidiano, ao chegar à escola e escutar a professora 

narrar uma dessas histórias, de imediato, fará uma relação com um texto escrito. 

Nesse contexto, ela estará aprendendo uma “prática discursiva letrada”, sendo 

considerada letrada mesmo não sabendo ler ou escrever (KLEIMAN, 1995). 

Para a referida autora, o letramento extrapola os muros escolares, assim, a 

escola passa a ter o papel de “agência de letramento”. Ao ser visto sob a ótica 

escolar, o letramento é compreendido como um processo que apenas alfabetiza, 

não como prática social. Outras “agências de letramento”, como a família e a rua, 

denotam outros tipos de letramento.  

Considerando que a oralidade encontra-se subjacente às práticas de 

letramento, Kleiman (1995) explicita as duas concepções de letramento. A primeira 

refere-se ao uso da escrita na/da escola, concepção dominante na sociedade, 

denominada de “modelo autônomo”, cuja implicação é a de que há apenas uma 

forma de desenvolver o letramento, associando-a ao progresso, à civilização e à 

mobilidade social. A segunda concepção, “modelo ideológico”, são práticas de 

letramento sociais e culturais, cujas escritas assumem os significados concernentes 

aos contextos nos quais estão inseridas.  

Entendemos que para discutir letramento é essencial conhecer tais 

concepções e compreender o que está subjacente às referidas práticas. Nas 

conversas com os sujeitos da pesquisa sobre letramento, vejamos o que eles dizem: 

 
(Aurelina) – O letramento é a compreensão do que lê e como essa 
leitura vai contribuir na sua vivência em sociedade. 
 
(Marinete) – A necessidade de trabalhar o contexto do aluno, 

preparando-o para o mundo, um cidadão crítico.  
 
(Girassol) – O letramento deve ser objeto de ensino na escola e 
desenvolvido como um processo indissociado da alfabetização. É 
preciso ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais de 
leitura e escrita.   
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(Lírio) – Alfabetizar letrando o educando com as práticas sociais de 

leitura e escrita com a diversidade de gêneros que faz parte da nossa 
sociedade. O letramento é isto, alfabetizar contextualizando. O aluno 
letrado escreve e entende o que leu.  
 

 Na fala das professoras, constatamos conceitos incompletos sobre o que se 

constitui o letramento, os quais se aproximam do modelo autônomo. Por sua vez, as 

assessoras pedagógicas, Girassol e Lírio, responsáveis pela formação dessas 

professoras, sabem que o uso dos gêneros textuais em sala de aula enseja uma 

prática de letramento. No entanto, em termos de letramento, há também que se 

compreender que este é o exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita, 

que possui suas dimensões: social, política, linguística, dialógica e pedagógica 

(SOARES, 2003; MORAIS; ALBUQUERQUE, 2006). 

Além disso, ainda temos observado nos espaços escolares, em termos da 

aquisição da escrita, por exemplo, equívocos estabelecidos entre os processos de 

alfabetização e letramento, substituindo-se um termo pelo outro ou, ainda, 

priorizando um em detrimento do outro. Há situações em que professores 

alfabetizadores entendem ser a alfabetização um pré-requisito para o letramento, o 

que resulta na dicotomia existente entre alfabetizar e letrar.  

Soares (1999) destaca o desconhecimento dessas especificidades no 

processo de alfabetização como algo que enseja o fracasso escolar nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, levando em consideração que, no processo de 

construção do sistema de escrita pela criança, os educadores desprezam a natureza 

do objeto de conhecimento em construção, seguindo um falso entendimento da 

concepção construtivista, que pensava ser incompatível com o modelo conceitual 

psicogenético, visualizando-se métodos no processo de alfabetização.   

Na entrevista com as professoras, procuramos saber se as assessoras 

pedagógicas que acompanhavam as salas pesquisadas, além de outros formadores 

de professores, tinham clareza sobre esses processos e suas especificidades.  

 
(Arlete) – Clareza? Deve ter algum conhecimento, mas clareza, 

clareza, eu acho que ainda falta muita coisa. 
 
(Aurelina) – Nem todos sabem diferenciar bem; ainda ficam 
atrapalhados, se confundem. Como o que é previsto para que toda 
criança alcance, ler e escrever, conhecer letras, né?  Letramento é ir 
além de só ler, compreender, saber interpretar, saber para que 
aquele conteúdo vai servir pra ele, qual é a utilidade. Letrar é saber 
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qual é o objetivo daquela aprendizagem. Alfabetizar Letrando é fazer 
ele ler e escrever, sendo assim, envolvendo, levando ele nisso, 
levando ele a vivenciar aquilo que ele está aprendendo.   
 
(Marinete) – Eu fico até pensando se tem ou se não tem. Porque a 
gente mesmo fica em dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. Pode 
acreditar que eu tenho muitas dúvidas. Eu trabalho assim e digo 
“Meu Deus, será que meu trabalho está prestando?” “Como está 
ficando, Senhor?”. Depois, quando vou vendo o resultado, eu digo 
“Está dando rendimento”, mas até eu tenho dúvida de trabalhar 
assim.  Eles não têm clareza... 
 

Conforme é possível perceber, nossos sujeitos ainda não têm clareza acerca 

das especificidades da alfabetização nem do letramento. Nesse sentido, Soares 

(1999) ressalta que, além da compreensão dessas especificidades, mostra-se 

imprescindível que se diferenciem os processos de aquisição e de desenvolvimento 

da língua – oral e escrita. 

Quanto às especificidades da alfabetização, não é apenas sobre estas e o 

letramento que o educador precisa conhecer para melhor executar sua prática. 

Assim, torna-se essencial que este também adquira os conhecimentos a respeito 

das dimensões específicas desses processos – a alfabetização, a apropriação da 

base alfabética da língua, a linguagem como produção e compreensão de textos e a 

leitura como uma atividade que envolve codificação e compreensão de textos orais 

escritos, inserindo os sujeitos nas práticas sociais/individuais que envolvem 

oralidade, leitura e escrita (VIEIRA, 2010). 

Sobre oralidade e escrita, Kleiman (1995, p. 30) assegura que, “adotando o 

pressuposto do dialogismo na linguagem e a polifonia do texto, a oralidade e a 

escrita podem ser investigadas não apenas da perspectiva da diferença, mas 

também da perspectiva da semelhança”. Do ponto de vista prático, o professor 

precisa ter “um olhar que veja a linguagem oral e a escrita não através das 

diferenças formais, mas das semelhanças constitutivas”. Isso nos leva à reflexão de 

que é preciso romper com o modelo autônomo, dominante de letramento, o que irá 

implicar uma mudança conceitual e atitudinal no que se refere às práticas escolares 

ao ensino da língua.   

Para que essas mudanças ocorram, torna-se necessário que o professor 

compreenda com clareza os conceitos de língua, de linguagem oral e linguagem 

escrita como variedades discursivas dessa língua e reflita a respeito de práticas de 

letramento que possibilitem a aquisição e o uso dessas variedades discursivas. 
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Fomos buscar em Geraldi (1984) as três concepções de linguagem: 

linguagem como expressão do pensamento, linguagem como forma de comunicação 

e linguagem como forma de interação. A partir da primeira concepção, linguagem 

como expressão do pensamento, quem não consegue se expressar não pensa. A 

Língua é concebida como um sistema de regras que organiza o uso da linguagem e 

que se preocupa com o falar bem e o escrever, tendo como função basicamente 

refletir o pensamento humano. Desse modo, a prioridade do ensino-aprendizado de 

Língua Portuguesa é única e exclusivamente com as normas da Língua. 

          Em relação à segunda concepção, linguagem como forma de comunicação, a 

língua é concebida como simples código de comunicação de mensagens entre 

emissor e receptor, por isso, um sistema fechado e imutável. Nessa perspectiva, 

uma comunicação eficiente dependerá do domínio do código pelo emissor e receptor 

da mensagem e o ensino focará nos sinais e regras do código. 

          A terceira e última concepção, linguagem como forma de inter-ação – a qual 

orienta nosso trabalho –, está assim representada, segundo Geraldi (1984, p. 43): 

 

[...] que implica uma postura educacional diferenciada, uma vez que 
situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais, 
onde os falantes se tornam sujeitos. Neste sentido, a língua só tem 
existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e é no 
interior de seu funcionamento que se pode estabelecer as regras de 
tal jogo. [...] mais do que possibilitar uma transmissão de informações 
de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 
interação humana: através dela o sujeito que fala pratica ações que 
não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age 
sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não 
preexistiam antes da fala. 

 

Conhecendo essas concepções de linguagem, no contexto das salas 

pesquisadas, as professoras não podem desconsiderar que 

 
[...] os modos diferentes de falar acontecem porque as línguas se 
transformam ao longo do tempo, assumindo peculiaridades 
características de grupos sociais diferentes, e os indivíduos 
aprendem a língua ou dialeto da comunidade em que vive 
(CAGLIARI, 2001, p. 81).  

 

 Em práticas pedagógicas existentes, o professor alfabetizador ainda 

desconhece a realidade linguística do aluno do campo, bem como os conhecimentos 

que ele adquire durante a sua vida, rotulando-o por não usar a língua padrão. 
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Conversando sobre a importância da linguagem, Soares (2015), quando 

entrevistada pela Revista Pesquisa, da FAPESP, fazendo uma analogia com a 

alfabetização de adultos na concepção freiriana, que alfabetizou operários a partir da 

palavra “tijolo”, afirma que seu foco é a alfabetização de crianças. Alfabetizando 

crianças, a autora sugere o trabalho com palavras como boneca ou bola. “Tudo isso 

para a pessoa aprender a língua escrita como instrumento de inserção social e 

cultural e da luta por seus direitos. A arma social de luta mais poderosa é o domínio 

da linguagem” (SOARES, 2015, s/p, grifo nosso).  

Nesse contexto, percebemos que alfabetizar e letrar são práticas distintas, 

mas indissociáveis, por esse motivo, é necessário que o professor compreenda com 

clareza os seus conceitos e as suas especificidades, sabendo que são processos 

distintos, porém indissociáveis. Fica evidenciada, assim, a importância da análise de 

necessidades de formação docente, uma vez que o desconhecimento ou a 

concepção equivocada de conceitos chaves podem ocasionar lacunas prejudiciais 

no processo de alfabetização de nossos alunos.  

Dentre os conceitos e especificidades da alfabetização e do letramento 

expostos pelas entrevistadas, inferimos que cabe ao professor alfabetizador buscar 

compreender em que consistem tais processos, sobretudo no que tange ao 

letramento, para que não ocorram práticas fragmentadas, nas quais o intuito seja 

apenas de que os alunos identifiquem determinados tipos de gêneros textuais. É 

preciso que ele não somente ofereça o contato com os mais variados gêneros 

textuais, mas também oportunize a produção com autonomia de textos que circulam 

na sociedade. 

Morais e Albuquerque (2006) inovam no conceito de alfabetização, 

entendendo-a como um processo no qual se adquirem uma tecnologia, a escrita 

alfabética e as habilidades de utilizá-la para ler e escrever, levando-nos ao processo 

de letramento. Para esses autores (2006, p. 63), o letramento é o “exercício efetivo e 

competente da tecnologia da escrita”, seguindo as ideias de Soares (2003). Os 

autores já defendem aqui a perspectiva de alfabetizar letrando. 

 

 Alfabetizar Letrando: em que se constitui?  

 

Soares (2003) faz uma distinção entre alfabetização e letramento, afirmando 

que o primeiro termo corresponde ao processo pelo qual se adquire uma tecnologia, 
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a escrita alfabética e as habilidades de produzi-la e compreendê-la. Já o letramento 

relaciona-se ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita. Ainda 

segundo a autora, alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas interligadas. 

Desse modo, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever em 

meio a práticas sociais da leitura e da escrita. 

 Nesse contexto, as professoras conceituaram a seguinte perspectiva para 

alfabetizar letrando: 

 
(Arlete) - Quando se fala em alfabetizar letrando bate uma confusão 
na minha cabeça, pois até onde sei alfabetizar letrando é quando 
uma criança sabe ler e escrever corretamente. Alfabetizar letrando é 
através da leitura e tendo contato com os livros, revistas, jornais...  
 
(Aurelina) - É trabalhar os dois, usando atividades que tragam o 
mundo da escrita para a sua realidade, contribuindo para formar a 
criança como ser social.  
 
(Marinete) - Um dos pontos de alfabetizar letrando é trabalhar com 
os gêneros textuais.  

 

Constatamos nas respostas das professoras certo entendimento de como se 

pode alfabetizar letrando, ainda que elas pareçam inseguras em materializar essa 

prática no cotidiano escolar. Presenciamos, por meio das observações em sala de 

aula, o quanto se torna difícil transpor esses conhecimentos para a sala de aula, 

considerando as especificidades de cada processo.  

Por exemplo, em uma das aulas relatadas, no capítulo anterior, o uso do 

bilhete em sala de aula foi explicado, assim como suas características e função. 

Houve uma produção textual na qual as crianças elaboraram seus bilhetes e depois 

entregaram aos seus destinatários. É possível que a professora compreenda a 

prática do letramento, no entanto, desconheça suas especificidades, faltando o 

entendimento da necessidade de criar situações de ensino com práticas reais de 

leitura.  

Diferentemente de outra sala observada, os alunos estudaram o gênero 

textual “carta” e, após discutirem a necessidade do gênero, decidiram fazer uma 

“Carta de Reclamação” endereçada ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, 

denunciando o descaso com a lagoa da comunidade, que acumulava lixo e sujeira. 

Para tanto, realizaram antes uma aula de campo, anotando, fotografando e 

observando os problemas enfrentados pela comunidade em relação ao meio 
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ambiente. Com o retorno da Secretaria, comprometendo-se a fazer uma visita ao 

local, eles vivenciaram uma situação real de ensino, na perspectiva do letramento.   

Concordamos com Soares (2004), quando destaca que o professor precisa 

compreender com profundidade os dois processos, alfabetizar e letrar, visto que a 

discussão acerca da simultaneidade desses dois conceitos poderá ensejar que 

ocorra uma “perda de especificidade”, chamada pela autora de “desinvenção da 

alfabetização”, que dissocia a alfabetização do letramento, prioriza o letramento, 

nega a alfabetização e/ou trabalha em detrimento da mesma. Por essa razão, há a 

necessidade de que o professor resgate as especificidades da alfabetização sem se 

afastar das práticas de letramento, pois “parece ser necessário rever os quadros 

referenciais e os processos de ensino que têm predominado em nossas salas de 

aula” (SOARES, 2004, p. 15). 

Nesse sentido, as professoras relatam dificuldades na leitura e na escrita dos 

alunos para alfabetizar letrando: 

 

(Arlete) - Escrita, leitura, é mais na escrita porque até a gente 
falando palavras eles conseguem soletrar e aí vão desenvolvendo, já 
na escrita eles não têm muita... autonomia.  
 
(Aurelina) – Eu acho que é conseguir conquistar o aluno, o interesse 
deles, conta muito, despertá-los. 
 
(Marinete) – A dificuldade é nisso, no ensinar a ler e a escrever. A 
criança sempre aprende mais rápido a ler do que escrever.  Primeiro 
vem a leitura, depois a escrita. Se a gente não praticar a leitura e a 
escrita com eles todo dia, fica difícil. 

 

A escola que alfabetiza na perspectiva do letramento é aquela que organiza 

situações de aprendizagem em que a apropriação dos gêneros textuais é o eixo 

central do ensino, garantindo o domínio do funcionamento do sistema alfabético com 

vistas ao engajamento autônomo do aluno nos eventos sociais mediados pela 

escrita. Para uma criança ser considerada alfabetizada e letrada, levando em conta 

as intervenções pedagógicas realizadas sistematicamente, com continuidade, de 

forma competente, Lopes e Vieira (2012, p. 9) recomendam a necessidade de se 

desenvolverem as seguintes capacidades: 

 

a) Apropriação do sistema de escrita alfabético em uso na sua 
cultura; 
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b) Apropriação de conceitos e habilidades relativos à leitura: seus 
elementos, relações e convenções; 
c) Desenvolvimento de práticas textuais: domínio das habilidades de 
compreender e produzir gêneros orais e escritos diversos em 
contextos culturais; 
d) Participação nas práticas culturais que envolvem a língua em suas 
múltiplas manifestações e objetivos sociais. 

 

Essas autoras afirmam que a alfabetização na perspectiva do letramento 

materializa-se, na prática pedagógica, em oferecer às crianças oportunidades de 

análise e reflexão sobre a língua (sempre de maneira contextualizada), levando-as à 

construção da base alfabética e, simultaneamente, à promoção do seu contato com 

diferentes gêneros textuais, bem como colocando-as em situações reais de leitura e 

escrita, mesmo antes que dominem a leitura e a escrita na sua forma convencional. 

 No universo pesquisado, foram observadas, nas práticas pedagógicas das 

professoras, necessidades de apropriação das capacidades citadas, lacunas das 

formações inicial e continuada. Lopes e Vieira (2012) apontam quatro pressupostos 

indispensáveis a uma prática de alfabetização na perspectiva de letramento: o 

primeiro, a alfabetização centrada na relação dialógica, fundada no desenvolvimento 

de práticas discursivas com a linguagem escrita como interação social – é preciso 

que o aluno ouça, fale, leia e escreva os mais variados tipos de textos.   

 O segundo pressuposto afirma que a alfabetização tem, como ponto de partida 

e de chegada, a produção de gêneros de textos, considerando que o domínio do 

sistema alfabético não garante a capacidade de leitura e produção de variados 

gêneros textuais, nem o envolvimento mais aprofundado com textos permite, por si 

só, a apropriação do sistema de escrita.  

O terceiro pressuposto aponta que a alfabetização é estruturada a partir da 

mediação do professor. Isso mostra a importância do papel do professor nesse 

processo, de mediador, nas interações que ocorrem dentro e fora da sala de aula. 

Por último, o quarto pressuposto revela que a alfabetização proporciona 

sistematicamente a apropriação da notação da escrita e do seu uso social real pela 

criança, a fim de garantir que se torne autonomamente letrada, exercitando a 

capacidade de ler e escrever textos com as características e finalidades que as 

pessoas letradas utilizam em nossa sociedade. 

No contexto apresentado, visualizamos inúmeras necessidades formativas 

para alfabetizar letrando. Isso ficou muito evidente em outras falas, quando 
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perguntamos sobre que necessidades as professoras entrevistadas têm sentido para 

desenvolver sua prática de maneira exitosa. Assim responderam: 

 
(Arlete) - De mais conhecimento para saber como alfabetizar 
letrando. Para dizer claramente, não posso dizer que sei alfabetizar, 
posso saber alguma coisa, mas totalmente, não. Sei que tenho 
necessidade de saber. 
 
(Aurelina) – Precisa o professor continuar aprendendo a pesquisar e 

conhecer os direitos de aprendizagem dos alunos. Tem que 
conhecer. Só assim atende às necessidades, só se for dessa forma. 
 
(Marinete) – De mais capacitação. Já estamos tendo, mas que 

venha mais, o PNAIC já vai terminar, que venham mais cursos. Para 
melhorar mais... 

  

As professoras reconhecem suas necessidades e fragilidades para alfabetizar 

letrando. Acreditam que os cursos de formação continuada podem suprir essas 

necessidades e ajudá-las a lograr êxito nessa tão complexa ação educativa em 

salas multisseriadas, especialmente no contexto em que atuam.   

Nessa direção, pensar a alfabetização na perspectiva do letramento traz 

implicações de foro conceitual, pedagógico e político nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas, caso o professor não consiga diferenciar as especificidades do 

processo de aquisição da língua oral de um processo de desenvolvimento da língua. 

Conceitualmente, emerge a necessidade de o professor dar conta dos conceitos e 

das especificidades que envolvem a alfabetização e o letramento na compreensão 

de um trabalho pedagógico organizado a partir da reflexão em torno desses termos.  

Quanto à implicação pedagógica, o professor precisa entender que estes são 

processos distintos, específicos, mas indissociáveis, que envolvem procedimentos 

diferenciados de ensino, considerando a necessidade e a importância de 

desenvolver a alfabetização em um contexto de letramento. Dá sentido à palavra, 

possibilitando que o alfabetizando possa transformar a realidade, levando em 

consideração o direito deste à apropriação da escrita como bem cultural, constitui-se 

uma implicação política (CAMPELO, 2017). Assim, o ato de ensinar a ler e a 

escrever não oportuniza somente o domínio de uma tecnologia, mas também cria 

condições para a inserção do alfabetizando em práticas sociais. Ciente dessa 

complexidade, o professor assume o desafio de adotar uma postura política que 

envolve o conhecimento e o domínio do que vai ensinar (MACIEL; LÚCIO, 2009). 
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 Diante do exposto, se o professor pretende alfabetizar na perspectiva do 

letramento, Morais (2005) recomenda que ele deve proporcionar sistematicamente a 

apropriação da notação da escrita e do seu uso social em situações reais pela 

criança, para garantir que esta se torne autonomamente letrada. Para isso, é preciso 

que a criança exercite a sua capacidade de ler e escrever textos utilizados por 

pessoas letradas em nossa sociedade, atentando para suas características e 

finalidades. Tudo isso depende de um bom planejamento que leve em consideração 

as necessidades do professor e dos alunos. 

 

 Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação de práticas pedagógicas na 

perspectiva do letramento 

 

 Planejar atividades para alfabetizar letrando em turmas multisseriadas tem 

sido uma tarefa muito complexa. As professoras demonstraram essa necessidade 

afirmando que sabem que devem fazer um planejamento que atenda a todas as 

crianças, considerando o nível de aprendizagem em que elas se encontram.  

 Tratando-se da elaboração do planejamento, todas as professoras revelaram 

que planejam em casa por, aproximadamente, quatro horas semanais. Declararam 

que o planejamento realizado nas escolas com a equipe de assessores pedagógicas 

ocorre quinzenalmente. Revelaram, ainda, a necessidade de adequar metodologias 

e atividades aos diferentes níveis de aprendizagem e anos de escolaridade.   

 

(Arlete) - Quinzenal, toda quinzena a gente se encontra e é 

planejado um plano, um projeto, que é desenvolvido as aulas. Como 
esse agora último foi o projeto das mães, essa semana a gente está 
trabalhando só a leitura e a escrita, na próxima semana a gente vai 
se reunir sábado para planejar o Projeto do meio ambiente. 
 
(Aurelina) - Tem a orientação do PNAIC e da coordenadora da 
smec. Não teve ainda um encontro, ela vai iniciar. Sempre vem à 
escola, conversa, passa orientações, mas ainda não tem um 
momento do planejamento. 
 
(Marinete) - A gente trabalha um planejamento solto, tipo um projeto 
solto. Trabalha os conteúdos. A secretaria acompanha no início do 
ano e no meio do ano, na semana pedagógica. Durante o ano, a 
coordenadora passa aqui na escola, já veio algumas vezes e os 
outros planejamentos eu mesma faço em casa. 
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 Durante as observações realizadas, constatamos que todas as professoras 

mantinham uma Pauta de Atividades colada em seus cadernos, destacando apenas 

objetivos e atividades a serem desenvolvidas. Essas pautas, organizadas em casa, 

são partes do planejamento quinzenal feito nas escolas. No entanto, a professora 

Aurelina relata que ainda não havia planejado com a assessora pedagógica 

responsável pela Escola, apesar de receber as orientações para conduzir as aulas. 

Marinete deixa clara a sua preocupação em elaborar um planejamento que privilegia 

apenas os conteúdos, organizando as Pautas de Atividades em casa, mediante as 

orientações esporádicas recebidas da assessora pedagógica. 

 As falas das professoras evidenciam suas necessidades e ecoam um 

profundo lamento. Elas anseiam por um planejamento que proporcione mais 

segurança no seu fazer pedagógico, que possa efetivamente contribuir com a (re) 

construção dos conteúdos discutidos nas formações realizadas e permitir que 

possam avaliar a prática de alfabetizar letrando. 

 Por esse viés, entendemos que planejar o ensino no ciclo de alfabetização 

tem sido uma tarefa árdua de professores alfabetizadores, sobretudo ao considerar 

a heterogeneidade em salas multisseriadas, o que implica diferentes necessidades, 

a complexidade que envolve o processo de alfabetização e os contextos de vida dos 

alunos. A elaboração do planejamento é fase crucial para o desenvolvimento das 

atividades previstas, principalmente quando se trata de alfabetizar na perspectiva do 

letramento. Como as professoras podem alfabetizar letrando no contexto das salas 

multisseriadas se as atividades não são bem planejadas, desenvolvidas e bem 

avaliadas? De que atividades estamos falando? Daquelas vivenciadas nas salas 

observadas, relatadas pelas professoras: 

 

(Arlete) - Ditado de palavras, formação de palavras, recorte e 
colagem de palavras e objetos, recortar objetos, texto fatiado, já fiz 
três vezes textos diferentes, produção de texto (sempre recorte uma 
figura para eles produzirem o texto). 
 
(Aurelina) - A contação de história, trabalhar com vários tipos de 
gêneros textuais; as listas de palavras têm contribuído muito; o 
bingo; a leitura compartilhada e também individual, trabalhando muito 
a oralidade. Eu gosto muito. Eu acredito que essas são as principais. 
 
(Marinete) - É a escrita e a leitura. Faço lúdico. Uma dinâmica na 

qual coloco palavras, dinâmica do abraço, eles perguntam: Como é 
professora? Escrevo várias palavras, quem tira palavras iguais dá um 
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abraço, vamos ali dar um abraço no outro; utilizo textos pequenos, 
também faço tipo bilhete e mando eles leem. 

  

 Verificamos nas observações realizadas que essas atividades são aplicadas 

em sala de aula, no entanto, também presenciamos as dificuldades de alguns alunos 

para respondê-las. Atender a todos individualmente, ou em dupla, ou em grupo, 

demanda tempo e jogo de cintura das professoras. Para Leal, Lima e Silva (2012), 

quando se trata de salas multisseriadas, a tarefa do professor alfabetizador é bem 

mais complexa, implicando uma maior diversidade quanto ao domínio de 

conhecimentos e às etapas de desenvolvimento e interesses dos aprendizes. 

 Nesse cenário, se considerarmos os mais diversos interesses dos alunos 

sobre determinadas leituras, como o professor vai escolher os textos que despertem 

o interesse de todos? E a complexidade da aprendizagem da escrita, na qual o 

alfabetizando precisa conhecer o Sistema de Escrita Alfabética (SEA), seus usos, 

funções e características dos mais variados gêneros textuais? Essas considerações 

não implicam a necessidade de um planejamento de ensino sistemático?  

 Em face do exposto, Leal (2006 apud SÁ; PESSOA, 2015, p. 4) recomenda 

que o professor leve em conta “seus conhecimentos e princípios teórico-

metodológicos sobre o objeto, os conhecimentos já desenvolvidos pelas crianças 

sobre o mesmo e a natureza do objeto de ensino”. A autora propõe, para o 

desenvolvimento de atividades planejadas, a elaboração de uma rotina que englobe 

um rol de atividades permanentes, atividades esporádicas, trabalho com jogos, 

projetos e sequências didáticas, envolvendo ludicamente as crianças em sua 

realidade, favorecendo o planejamento e o acompanhamento sistemático do ensino 

e das aprendizagens. 

 Ainda, as professoras relataram que, na elaboração do planejamento, todas 

se inspiram nos princípios teóricos de Emília Ferreiro, Piaget e Magda Soares, que 

orientam o planejamento das práticas alfabetizadoras, seja na escola, seja em casa. 

Apenas Marinete se refere ao fato de que não realiza pesquisas com os teóricos, 

utilizando-se “dos livros mesmo, do livro do aluno, em casa tenho livros didáticos de 

apoio. Como não tenho internet, eu me viro na cabeça e nos livros”.  

 Esses autores citados foram constantemente discutidos nos Encontros do 

Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), subsidiando as 

práticas a serem desenvolvidas em sala de aula. No entanto, a falta de 
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entendimento/aprofundamento teórico acaba provocando equívocos em sua 

materialização em sala de aula.  

 Uma das dificuldades no planejamento diz respeito a elaborar metodologias 

que realmente atendam às necessidades dos alunos, com atividades diferenciadas. 

As professoras relatam sempre usarem as mesmas metodologias, reconhecendo a 

necessidade de orientações de práticas inovadoras. 

 
(Arlete) - Recorte e colagem; atividades xerocadas; produção de 

textos; ditados de palavras; ditado doce; ditado de adivinhação... 
 
(Aurelina) - Tem a leitura, a escrita, a produção de texto... 
 
(Marinete) - Trabalhos em grupos e individuais; roda de leitura; 
contação de história; aulas de campo... 

  

As vozes também revelam ansiedade, desejo de saber mais, compromisso. 

No entanto, faz-se necessário compreender que as salas multisseriadas trazem 

desafios para a prática docente, ao se trabalhar em uma sala extremamente 

heterogênea contemplando todos os alunos, independentemente do nível de 

conhecimento de cada um.  

Em suas falas fica claro também que, na Semana Pedagógica realizada pela 

SMEC, “os professores elaboram o planejamento anual” (Marinete) a partir de 

propostas oficiais de alfabetização. Inferimos com isso a necessidade de um 

planejamento mais elaborado, levando-se em conta a discussão do referencial 

teórico que sustenta as práticas, inclusive na construção dos planos diários.   

 Conforme evidenciamos na discussão, o planejamento é um instrumento 

essencial na organização escolar, sendo aquele que direciona, dá o norte dos 

caminhos a serem percorridos para alfabetizar letrando. Se a sua elaboração ainda 

não é uma prática sistemática, como as professoras avaliam seus alunos nessa 

perspectiva? Defendemos que não basta que os professores alfabetizadores se 

apropriem dos conhecimentos específicos para alfabetizar letrando. Mostra-se 

crucial que o planejamento seja norteado por processos avaliativos que não 

englobem somente os conhecimentos e as habilidades dos alunos, mas também os 

seus interesses e motivações.  

Encontramos no Caderno de apresentação do PNAIC (BRASIL, 2012, p. 12) 

orientações didáticas no sentido de se garantir a aprendizagem do aluno. Investir no 

planejamento revela-se extremamente necessário, na medida em que as ações de 
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planejar norteiam a intervenção pedagógica e possibilitam maior articulação dos 

conhecimentos desenvolvidos nas diferentes etapas de escolaridade; evitam a 

improvisação desnecessária; permitem que os educadores avaliem seu processo de 

trabalho e possibilitam o diálogo dos docentes com seus pares e com a coordenação 

pedagógica. Algumas sugestões são oferecidas aos docentes, a saber: 

 Participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de 

ensino e da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola;  

 Participar das reuniões de discussão sobre as avaliações da escola e dos 

estudantes;  

 Participar do planejamento coletivo e desenvolvimento de projetos 

didáticos que envolvam as turmas da escola;  

 Planejar as aulas;  

 Selecionar e produzir recursos didáticos; 

 Ministrar as aulas;  

 Avaliar e redirecionar as ações didáticas com base nas orientações; 

 Planejar e desenvolver ações para os meninos e as meninas que estejam 

com dificuldades. 

Para além dessas orientações, acrescentaríamos aqui, com base nas vozes 

das professoras e das assessoras pedagógicas, proferidas nos corredores 

escolares, a necessidade de se criar um espaço de discussão/escuta na tentativa de 

favorecer/ampliar os saberes discutidos nos momentos de formações, priorizando 

aqueles professores que atuam nas escolas rurais, no sentido de compartilhar com 

seus pares experiências exitosas para alfabetizar letrando nas salas multisseriadas. 

Nesse sentido, Imbérnon (2003, p. 40) afirma: 

 
Quando os professores aprendem juntos, cada um pode aprender 
com o outro. Isso os leva a compartilhar evidências, informação e a 
buscar soluções. A partir daqui, os problemas importantes das 
escolas começam a ser enfrentados com a colaboração entre todos.  

 

A fala do autor se junta às vozes das educadoras, quando explicitam a 

necessidade de se ouvir o coletivo. Rodrigues e Esteves (1993) defendem que 

precisamos dar voz aos professores para torná-los críticos e reflexivos sobre sua 

prática, uma vez que ninguém conhece melhor as necessidades do que aqueles que 

as experimentam e vivenciam. Somente assim, ouvindo-os sobre suas 
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necessidades, podemos amenizar suas dúvidas e incertezas acerca do que deve ser 

feito em prol de uma prática pedagógica exitosa. 

 Em relação ao indicador que trata da avaliação da aprendizagem dos alunos, 

em termos de letramento, defendemos que esta deve ser realizada na perspectiva 

de se alfabetizar letrando, conforme veremos mais adiante.  

 

 Conteúdos específicos no Ciclo de Alfabetização: leitura/escrita nas 

suas relações com os ensinos 

 

 Outro importante eixo no planejamento das atividades se refere aos 

conteúdos ensinados. Delimitá-los não é tarefa fácil, na medida em que em salas 

multisseriadas há alunos que estão na escola há mais tempo, portanto, já agregaram 

mais conteúdos, e alunos iniciantes, que precisam se apropriar desses conteúdos.     

 Nesse contexto, professoras e assessoras foram questionadas a respeito de 

como os conteúdos específicos no Ciclo de Alfabetização, que envolvem a leitura e 

a escrita nas suas relações com os ensinos, têm sido trabalhados nas práticas 

pedagógicas de alfabetização, ao que estas responderam: 

 

(Arlete) - Sílabas, estudo das sílabas, recorte e colagem, produção 
de texto, tem outras. Formação de palavras, nomes deles, da família, 
alfabeto, consoantes, letras, tem um tempinho que eu trabalho a letra 
do alfabeto para eles formarem palavras.  

 
(Aurelina) - Eu gosto de lista de palavras, procurar palavras no texto, 
trabalhar com a variedade de textos, como parlenda, gêneros 
textuais, alfabeto móvel. 
 
(Marinete) - Alfabeto, vogal, consoante, sílabas, objetivo, pronome, 
verbo, adjetivo, plural, gêneros do substantivo, ortografia, trabalhar 
as palavras para puxar pela memória deles. 

 

 Percebemos, nas falas de duas professoras, uma confusão conceitual e 

pedagógica entre conteúdos/atividades/metodologias, ainda que todas tenham 

listado conteúdos específicos para alfabetizar. Nesse caso, percebemos que há 

conteúdos que podem ser apropriados em um tempo curto e outros em um período 

mais longo. De qualquer modo, todos os conteúdos específicos da alfabetização 

devem ser apropriados e aprofundados pelos alunos, atentando-se para os 

diferentes tempos de experiência e diferentes níveis de apropriação. 
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 No que concerne à seleção dos conteúdos, Silva (2012) destaca alguns 

procedimentos pertinentes à organização do trabalho cotidiano. O primeiro deles 

trata-se de definir quais são os conteúdos a serem ensinados e de que forma eles 

devem ser organizados por meio de atividades. Esse procedimento tem como foco a 

seleção dos conteúdos da alfabetização e sua organização por meio de atividades. 

Aqui é preciso considerar as metas definidas para a aprendizagem dos 

alfabetizandos, aquelas alcançadas em um mês, ao longo dos bimestres, dos 

semestres e do ano.  

 O segundo procedimento, definir as formas de realização das atividades pelos 

alunos, refere-se à tipologia das atividades, necessária para o desenvolvimento de 

um ensino que proporcione a aquisição pelos alfabetizandos das habilidades de 

leitura e escrita. Para o terceiro procedimento, definir as relações entre professor e 

aluno para a organização do planejamento diário, a autora sugere que o professor 

deve se orientar pelas necessidades de aprendizagem dos alfabetizandos, levando 

em consideração suas aquisições e possibilidades para realizar as atividades 

propostas.   

 

 Competências e habilidades do alfabetizando a serem desenvolvidas 

em cada momento do processo 

 

 Com vistas a promover uma alfabetização na perspectiva do letramento, é 

preciso que o professor proporcione a construção de competências e habilidades 

dos alunos, em relação aos aspectos textuais e ao sistema alfabético de 

representação. Essa necessidade encontra-se presente na fala de Aurelina, quando 

afirma que o professor “precisa saber quais as competências e habilidades que o 

aluno precisa para se alfabetizar. Conhecendo isso, vai saber colocar em prática 

para a turma”. 

 Para garantir as aprendizagens básicas para cada momento do Ciclo de 

Alfabetização, faz-se necessário, antes, entendermos os Direitos de Aprendizagem: 

   

 [...] 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 
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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). (GRIFOS NOSSOS) 

  

 Conforme mencionamos anteriormente, são os Direitos de Aprendizagem que 

asseguram a alfabetização na perspectiva do letramento, como discutido neste 

estudo. Esses Direitos se originam de um conjunto de documentos, dentre os quais 

ressaltamos, 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). 

          Esse documento estabelece 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 começo da Educação Básica, garantindo aos alunos o acesso 

aos gêneros discursivos de circulação social e a situações de interação em que as 

crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias.  

         Sob essa ótica, os alunos se apropriam dos conhecimentos oriundos das 

diferentes áreas, de modo que eles possam ouvir, falar, ler e escrever sobre temas 

diversos e agir na sociedade. Para que esses princípios sejam materializados em 

sala de aula, é necessário que a ludicidade e o cuidado sejam aliados, considerados 

condições básicas nos processos de ensino e de aprendizagem. 

          No Ciclo de Alfabetização, os Direitos de Aprendizagem de Língua Portuguesa 

estão divididos por eixos (eixo da leitura; eixo da oralidade; eixo da produção textual 

e eixo da análise linguística), de acordo com as habilidades que os alunos precisam 

desenvolver para se tornarem plenamente alfabetizados e letrados.  

          Na voz de Aurelina, ficou evidenciada a falta de unidade ao se referir a 

adequada e efetiva utilização dos Direitos de Aprendizagem, enquanto elementos 

norteadores da prática pedagógica de alfabetizar letrando. Percebida como uma 

necessidade da formação, compreendemos que, para superá-la, a equipe 

pedagógica, juntamente com as professoras, deverá promover estudos que tratem 

da relação teoria/prática, com o aprofundamento de documentos oficiais norteadores 

que confiram mais clareza ao planejamento e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas embasadas nos Direitos de Aprendizagem. 
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 Avaliação e suas especificidades na alfabetização de crianças do 

Ciclo de Alfabetização/ EC 

 

 Assim como planejar para salas multisseriadas tem se mostrado uma tarefa 

complexa, avaliar o processo de alfabetização dos alunos é outra fase do 

planejamento que demonstra fragilidades. Perguntamos às professoras que critérios 

devem ser definidos para se considerar uma criança alfabetizada: 

 

(Arlete) - Lendo e escrevendo. 
 
(Aurelina) – Ela precisa ter alcançado as hipóteses que a 
psicogênese orienta, mas aí não para. Tem que saber interpretar, 
produzir. 
 
(Marinete) – Quando elas estão sabendo ler e escrever, produzindo 
textos, mesmo que não seja tudo correto. Nas séries iniciais não 
pode ser tudo correto, mas que já tenham noção de produzir um 
texto, de saberem escrever os nomes dos familiares. Isso precisa, 
eles aprendem a identidade deles. Saber produzir e criar um texto, já 
dominando a criação deles. “Tia, vamos produzir um texto?” “Vamos 
lá, escrevam sobre um animal de estimação”. É ideia deles. Não é 
totalmente alfabetizado porque ninguém nunca está completamente 
alfabetizado, porque sempre vem mais, mais e mais, mas já é um 
segmento bom para a alfabetização. 

 

 As falas das professoras para avaliar se seus alunos estão alfabetizados se 

coadunam com as observações realizadas nas três turmas, nas quais presenciamos 

ainda práticas de atividades que exigiam a leitura e a escrita de letras, sílabas,  

palavras, frases e textos trabalhados. Nessas situações, elas avaliavam se os 

alunos estavam alfabetizados quando estes respondiam corretamente, caso 

contrário, a avaliação era de que não haviam memorizado/aprendido o ensinado. 

Em relação ao processo avaliativo, as professoras responderam que os 

professores alfabetizadores com quem elas trabalham sentem dificuldades na 

avaliação de seus alunos alfabetizandos, elencando algumas delas: 

 
(Arlete) – Sim, no nível de aprendizagem que eles se encontram... 
Dificuldades no nível de escrita para fazer intervenção. 
(Aurelina) – Com certeza, eu acho que essa questão que é de saber 
ler e estar alfabetizado, o professor tem que conhecer bem para 
saber avaliar.  
 
(Marinete) – Sentem. Porque as dificuldades que eles falam é saber 
como está o seu aluno. É porque também os alunos são muito 
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desligados. Os professores até perguntam: “Ei, o seu aluno é 
desligado? Eles obedecem bem?”. A gente tem que está ali, lutando 
com eles para alfabetizá-los. Isso é o que atrapalha muito para 
alfabetizar. Tem momentos que eles não ficam ligados com o que o 
professor está falando, ficam com a cabeça lá fora... Isso já tira o 
sentido deles. 

 

 As falas evidenciam o quão complexo é o processo avaliativo, sobretudo em 

se tratando de salas multisseriadas. Identificar os diversos níveis de aprendizagem 

na leitura e na escrita de cada aluno numa turma que reúne dois ou três anos 

escolares (1º, 2º, 3º ou 2º, 3º) tem se mostrado uma prática bastante difícil, conforme 

constatamos enquanto observávamos as práticas das professoras. Não há como 

fazê-lo sem levar em conta uma avaliação numa perspectiva inclusiva, implicando a 

compreensão do professor sobre os princípios subjacentes a essa prática. 

 Nesse contexto, Leal e Guedes-Pinto (2013) destacam três princípios para 

favorecer uma aprendizagem satisfatória, sobretudo para alfabetizar letrando, quais 

sejam: o primeiro princípio é o da inclusão, na qual o professor precisa entender os 

conhecimentos prévios dos seus alunos sobre determinado tema, ou se eles ainda 

não têm conhecimentos a esse respeito; o segundo diz respeito a avaliar, 

assegurando que as aprendizagens ainda não consolidadas sejam garantidas em 

etapa posterior de escolaridade; e o terceiro princípio reside no fato de que não é 

apenas o aluno que deve ser avaliado.    

 
[...] avaliar as próprias estratégias didáticas é fundamental para que 
possamos redimensionar o ensino, tendo como norte a avaliação do 
que os alunos fazem e dizem. Ou seja, ouvir o aluno e tentar 
entender as respostas que eles nos dão a partir dos instrumentos de 
avaliação é o primeiro passo para pensar sobre os procedimentos 
didáticos que usamos no nosso cotidiano. (LEAL; GUEDES-PINTO, 
2013, p. 23).   

  

 Avaliar a alfabetização dos alunos nesse contexto inclusivo dará outra 

dimensão às estratégias didáticas e posturas assumidas pelos professores. Assim, é 

possível que, ao incluir todos os alunos no processo avaliativo, o professor leve-os a 

assumir compromissos com suas próprias aprendizagens, evitando o que declarou a 

professora Marinete “Tem momentos que eles não ficam ligados com o que o 

professor está falando, ficam com a cabeça lá fora... Isso já tira o sentido deles”. 

 Zabala (1998, p. 201) faz as seguintes recomendações para que o professor 

promova uma avaliação formativa: conhecer a situação de partida com objetivos 
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bem definidos; elaborar um planejamento fundamentado e flexível; adequar 

atividades, tarefas e conteúdos a serem trabalhados às necessidades que vão 

emergindo para chegar aos resultados finais, compreendendo como se dá o 

processo e intervindo quando necessário.  

 Nesse sentido, a avaliação deve ser realizada antes, durante e ao final dos 

projetos didáticos, das sequências didáticas, por um determinado momento, de 

forma que o professor possa investigar se as aprendizagens construídas estão 

sendo consolidadas ou não, se há a necessidade de retomar o que já foi trabalhado. 

 

 Paradigma Psicogenético de Alfabetização: como o aluno aprende? 

Como é preciso ensinar? 

  

 Os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, na década de 1980, 

apontaram novas posturas teóricas no processo de alfabetização a partir da Teoria 

da Psicogênese da Escrita, ao considerar a natureza da escrita como sistema 

notacional e o processo de construção da criança sobre esse sistema. Essa teoria 

provoca uma ruptura na concepção de escrita como código de transcrição. Nesse 

contexto, aprender sobre como funciona esse sistema tem sido um trabalho que 

requer muita habilidade cognitiva para compreender além das “propriedades 

particulares que demandam muito mais que simples habilidades de transcrição”. 

(VIEIRA, 2010, p. 91).  

 Ancorada na psicologia genética de Jean Piaget, que considera a perspectiva 

construtivista, e fundada nos estudos contemporâneos da psicolinguística, a 

concepção psicogenética da alfabetização aponta uma mudança conceitual do ponto 

de vista de sua abordagem, pois reveste o sujeito de um status cognoscente, 

daquele que aprende, que não é uma tábula rasa, mas como alguém que é 

“convidado” a demonstrar, na sua produção evolutiva, a verdadeira pré-história da 

linguagem escrita. (CAMPELO, 2001; VIEIRA, 2010).   

 Sob a ótica do paradigma psicogenético, tivemos a oportunidade de observar, 

nos contextos escolares rurais e urbanos de Espírito Santo/RN, que são muitas as 

dúvidas, desconhecimentos e equívocos evidenciados por professores, assessores, 

coordenadores e gestores sobre como desenvolver práticas pedagógicas na 

abordagem psicogenética. Isso posto, questionamos as professoras entrevistadas 
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acerca de possíveis dificuldades para professores alfabetizadores atuarem com esse 

referencial teórico-metodológico, cujas respostas foram:   

 
(Arlete) - Sim. Identificar o nível de aprendizagem da escrita deles. 

Têm uns alunos que até copiam bem, mas a pessoa falando uma 
palavra eles não conseguem escrevê-la. Têm uns que não conhecem 
nem as letras, esses que vieram do primeiro ano. Para copiar até 
copia...   
 
(Aurelina) – Tem muitas dificuldades, o professor precisa de muita 
leitura, muita compreensão. Tem que ler muito para compreender. 
 
(Marinete) – É muita dificuldade porque eles são pequenininhos.  
Veja bem, para escrever a palavra “sapo”, ficam perguntando: Como 
é que escreve? Ficam soletrando s-a-p-o, uma dificuldade para 
escrever.  Não é muito fácil, não, trabalhar com a psicogênese. Eu 
me sinto um pouco com dificuldade. Assim como tenho dificuldade 
em trabalhar com a multisseriada, tenho com a psicogênese.  

 

 Constatamos nas falas das professoras as dificuldades pedagógicas para 

alfabetizar letrando, tendo como referencial teórico-metodológico a psicogênese da 

língua escrita. Identificar o nível de aprendizagem da escrita do aluno em sala 

regular não tem sido fácil, sobretudo no contexto das salas multisseriadas de 

escolas rurais. As necessidades são muitas. Compreender a sua concepção e 

efetivação em sala de aula tem sido o grande desafio enfrentado por elas.  

Campelo (2015) sugere que na perspectiva do paradigma psicogenético de 

construção do conhecimento, o professor poderá planejar as suas intervenções a 

partir dos saberes já construídos e de como pensam seus alunos acerca da língua 

escrita, objeto de conhecimento do processo de alfabetização, visto que “sem um 

conhecimento, pelo menos básico, da Psicogênese da Língua Escrita, não é 

possível descobrir o que sabem e o que não sabem os alunos” (PROFA/MEC – 

BRASIL, 2001, p. 78).  

No entendimento das professoras entrevistadas, a teoria construída por 

Emília Ferreiro contribui para melhorar a prática pedagógica do professor 

alfabetizador, conforme declara Arlete: “Sim, contribui para buscarmos 

conhecimentos e procurar soluções de como resolver a situação daquela criança 

com dificuldade”, mostrando-se similar à resposta de Aurelina.  

Mesmo reconhecendo as contribuições da teoria psicogenética, nas vozes 

das professoras, fica evidenciada a necessidade de se apropriarem dos conceitos e 

das especificidades dessa abordagem. Campelo (2015) e Vieira (2010) revelam a 
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necessidade de o docente compreender e dar conta dessa abordagem em sua 

prática, imprescindível para aqueles que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nessa direção, indagamos: o que há de tão complexo nessa 

abordagem que provoca o distanciamento de um considerável contingente de 

professores no sentido de compreendê-la e efetivá-la em sala de aula?  

 

 Características dos níveis de conceitualização da língua escrita; 

hipóteses e respectivas escritas; características conceituais de cada 

tipo de escrita; dessemelhanças entre as escritas; conflitos cognitivos; 

construção nos eixos quantitativo e qualitativo das diversas hipóteses. 

 Especificidades da escrita pré-silábica 

 Construção das escritas fonetizadas 

 

Em relação à Psicogênese da língua escrita e suas contribuições à prática 

docente, as professoras entrevistadas reconheceram a importância dessa 

abordagem em suas práticas para alfabetizar letrando, considerando não ser apenas 

um modismo. A concepção psicogenética apresenta subjacentes concepções de 

aluno, de professor, de ensinar, de aprender, de língua escrita etc., que justificam a 

opção por esse referencial na nossa área. Mesmo sem a clareza necessária acerca 

do Paradigma Psicogenético de construção da escrita, professoras e assessoras 

pedagógicas identificam os níveis de escrita:  

 
(Arlete) - Quando vêm os níveis da escrita psicogenética é outro 
problema que não consigo relatar claramente, só através de contato 
de livro ou alguém me orientando. 
 
(Aurelina) - Os níveis da escrita são divididos em 4 níveis que nos 
levam a compreender o desenvolvimento da aprendizagem de cada 
aluno e assim podemos avaliá-los. 
 
(Marinete) - Por níveis de escrita: silábico, pré-silábico, silábico-
alfabético e alfabético. 
 
(Orquídea) - Nível de escrita: o pré-silábico, letras representadas 
através de riscos ou rabiscos; o silábico, a escrita representa o som 
da palavra e no alfabético-silábico, conhecimento do que está lendo 
e escrevendo. 
 
(Girassol) - Níveis de escrita: escrita pré-silábica (escrita icônica e 
não icônica); silábica, inicia a fonetização; silábico-alfabética, 
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distinção dos fonemas da língua e alfabética, domina a escrita 
representando seus caracteres e fonemas.   
 
(Lírio) - Pré-silábico é a escrita do objeto; no silábico, percebe os 
sons da fala; no silábico-alfabético, a sílaba tem mais de uma letra; 
no alfabético, a criança já lê e escreve convencionalmente. 

 

A professora Arlete aponta claramente a sua dificuldade em compreender a 

concepção psicogenética. A professora Aurelina declara que são quatro níveis, mas 

não os identifica, ou os caracteriza, embora reconheça a necessidade de 

compreendê-los para melhor avaliar a leitura e a escrita dos seus alunos. Já a 

professora Marinete apenas nomeia os níveis, trocando o pré-silábico, primeiro nível, 

com o silábico. 

Entre as assessoras pedagógicas, que acompanham as salas pesquisadas, 

evidenciamos que os saberes são mais apurados, entretanto, também essas 

profissionais revelam suas fragilidades para dar conta desse complexo conteúdo 

específico para alfabetizar letrando, mas necessário.  

A falta de clareza e os equívocos das professoras e das assessoras 

pedagógicas, aqui revelados, demonstram que a escola precisa ensejar momentos 

de reflexão e discussão entre essas profissionais, com a mediação de alguém mais 

experiente na área, no sentido de elucidarem as inúmeras dúvidas que, certamente, 

têm prejudicado o avanço do processo de alfabetização/letramento dos seus alunos. 

Em nosso estudo, mesmo reconhecendo a importância do referencial ora 

discutido, percebemos algumas incompreensões, traduzidas em necessidades de 

formação, com relação a alguns pontos da Psicogênese da Língua Escrita. A 

assessora pedagógica Orquídea afirma que os professores ainda sentem 

dificuldades de trabalhar com esse referencial “São muitas as dificuldades 

encontradas nas salas multisseriadas – saber os conceitos da psicogênese da 

língua escrita; saber em que nível está cada criança e como orientá-la”. 

Campelo (2015, p. 3), esclarecendo alguns equívocos, explica que o processo 

psicogenético é constituído por três períodos, divididos em subníveis, cujas 

aquisições em cada período “favorecem a construção de hipóteses cognitivas, com 

base nas quais o alfabetizando concebe, produz e interpreta a língua escrita”. Para 

melhor compreensão desses níveis, a referida autora elaborou em parceria com a 

filha um fluxograma apresentando cada um dos níveis de conceitualização do 
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alfabetizando, realçando suas principais hipóteses e escritas, na figura intitulada 

“Evolução das conceitualizações sobre a escrita”, sob a ótica de Ferreiro (1990). 

 

 

Fig. 26 – Evolução das conceitualizações sobre a escrita 
Fonte: (CAMPELO, 2015, p. 196) 

 

Percebemos na figura acima que todas as escritas que ocorrem antes da 

escrita convencional do sistema de notação alfabético, na perspectiva psicogenética, 

podem ser reconhecidas como: pré-silábicas indiferenciadas; escritas pré-silábicas 

com diferenciações intra e interfigurais; escritas silábicas sem valor sonoro 

convencional e com valor sonoro convencional; escritas silábico-alfabéticas e 

alfabéticas. Nesse contexto, “as escritas não-convencionais que aparecem nos 

níveis de conceitualização, anteriores à escrita alfabética, não são aprendizagens 

prévias nem pré-requisitos, mas são partes integrantes do processo de 

alfabetização”. (CAMPELO, 2015, p. 189).    

As revelações das professoras e assessoras pedagógicas sobre os níveis de 

escrita se juntaram àquelas conversas travadas nos corredores escolares e na 

própria sede da SMEC, dando conta da caracterização desses níveis de escrita. 

Mesmo as assessoras estando à frente da formação do PNAIC, todas comungam 

com a ideia da complexidade desse paradigma, da dificuldade de compreenderem 

com profundidade e da dificuldade em transmitir aos professores.  

Em face desse contexto, ressaltamos que a temática da psicogênese da 

língua escrita foi abordada na formação do PNAIC, porém considerada incipiente 
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pelas professoras. Nesse sentido, compreendemos que os estudos referentes à 

evolução das conceptualizações acerca da escrita são difíceis para essas 

professoras, cujo desconhecimento implica a interpretação das escritas dos 

alfabetizandos que ainda “não estabelecem princípio algum de correspondência 

entre as grafias utilizadas e a pauta sonora das palavras que se quer escrever” 

(FERREIRO, 2001, p. 84). 

 Campelo (2015) enfatiza a necessidade do docente (principalmente os que 

atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e/ou na Alfabetização de Jovens e 

Adultos) compreender teórico-metodologicamente essa abordagem, o que 

possibilitará que a sua prática seja norteada por esse referencial, que se constitui 

um grande avanço nas descobertas acerca da alfabetização. Nessa perspectiva, 

fazemos uma indagação que tem nos afligido: o que há de tão complexo nessa 

abordagem que provoca o distanciamento de um considerável contingente de 

professores no sentido de compreendê-la e efetivá-la em sala de aula?  

 Conhecer a teoria subjacente à Psicogênese da Língua Escrita auxilia o 

professor a compreender os níveis de conceitualização, as hipóteses, a 

construção dos eixos quantitativos e qualitativos, os conflitos cognitivos e os 

erros construtivos vivenciados pelos alfabetizandos no decorrer do processo de 

tão importante aquisição.  

Para melhor entendermos a abordagem psicogenética, Ferreiro (1995) 

evidencia três grandes períodos – o 1º Período é caracterizado pela distinção entre o 

modo de representação icônica (desenho) e não icônica (escrita) e a constituição 

da escrita como objeto substituto, conforme visualizamos no quadro de Campelo 

(2015). Nesse 1º período, os alfabetizandos se encontram na hipótese pré-silábica, 

ou seja, ainda não estabelecem relações entre a escrita e a pauta sonora da palavra 

ou entre escrita e oralidade. 

No 2º período de conceitualização, os alfabetizandos continuam com a 

hipótese pré-silábica como principal hipótese que vai marcar as suas construções 

cognitivas. Aqui, porém, eles dedicam grande esforço intelectual na construção de 

formas de diferenciação: a princípio, no interior de cada palavra ou escrito; em 

seguida, entre os escritos. Nesse sentido, dizem Ferreiro e Teberosky (1985), 

inicialmente, a diferenciação é intrafigural e, posteriormente, interfigural. Em 

termos de especificidades, as sobreditas escritas se assemelham porque em ambas, 

se observam as variações no eixo quantitativo – com a hipótese da quantidade 
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mínima de caracteres ou letras – e no eixo qualitativo – com a hipótese da variedade 

de letras ou caracteres; variação interna: dentro da palavra, no caso da 

diferenciação intrafigural e variação externa: das palavras entre si, no caso da 

diferenciação interfigural. 

Ainda em termos de especificidades, as supracitadas escritas se assemelham 

em alguns pontos e se diferenciam em outros porque em ambas, observam-se 

variações no eixo quantitativo – com a hipótese da quantidade mínima de caracteres 

letras – e no eixo qualitativo – com a hipótese da variedade de caracteres (letras), 

variação interna necessária para que uma série de grafias possa ser interpretada); 

interfigural (diferenciação entre as escritas produzidas, ou seja, palavras diferentes 

têm que ser grafadas com sequência de letras diferentes entre si). Na produção das 

escritas pré-silábicas com diferenciação interfigural, os alfabetizandos exploram 

critérios – quantitativo, variando a quantidade de letras de uma escrita para outra; e 

no eixo qualitativo, variando o repertório de letras e a sua posição na palavra. 

Em relação à hipótese da quantidade mínima de caracteres, Ferreiro (1995, p. 

46) 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”, 
“números”, “palavras” ou “coisas”, não tem importância. O que 
importa é que a legibilidade de um texto aparece associada à 
quantidade.  

 

No 3º período, ocorre a fonetização da escrita, iniciando-se no nível silábico e 

terminando no nível alfabético (FERREIRO, 1995). O grande período de fonetização 

da escrita é marcado pelas hipóteses silábica, silábico-alfabética e alfabética, com a 

produção de escritas com esses mesmos nomes.  

Na hipótese silábica, não há mais a exigência mínima de três caracteres, de 

modo que a quantidade de caracteres de uma palavra para outra irá depender da 

quantidade de sílabas das palavras. É esse detalhe que vai marcar a construção no 

eixo quantitativo da hipótese silábica, com a produção das escritas silábicas sem 

valor sonoro convencional. Quanto ao eixo qualitativo, se caracteriza pela 

descoberta de que partes sonoras semelhantes entre as palavras começam a se 

exprimir por letras semelhantes, ou seja, a escrita silábica com valor sonoro 

convencional. Esse período é visto como o momento da viragem no processo de 
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alfabetização, uma vez que, a partir de então, a relação som/grafia não será mais 

indiferente ao alfabetizando, que passa a considerar as relações existentes entre a 

escrita e a pauta sonora da linguagem. (AZENHA, 1993).  

Apoiando-se na hipótese silábica, os alfabetizandos começam a experimentar 

uma nova hipótese: a silábico-alfabética, evidenciada pelo uso simultâneo das 

hipóteses silábica e alfabética. Desse modo, na escrita de uma palavra, 

simultaneamente, eles representam algumas sílabas com uma escrita silábica, e 

outras sílabas com uma escrita alfabética. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

A última hipótese do 3º período é a alfabética, na qual o alfabetizando nota 

que uma sílaba pode ser fragmentada em unidades sonoras menores – os fonemas 

– sendo esse o eixo quantitativo dessa hipótese. A descoberta de que a identidade 

de som não garante a identidade de letras, e vice-versa, caracteriza o eixo 

qualitativo dessa hipótese. Sendo assim, diferentes grafemas podem ter o mesmo 

som, dependendo do contexto em que eles se encontram, como, por exemplo, o 

grafema “x”, que apresenta sons diversos – dos grafemas “z” (exame), “ch” (caixa), 

“cs” (complexo). Ao descobrir isso, o alfabetizando passa a enfrentar os problemas 

de ordem ortográfica. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985). 

Percebemos, pela discussão, que o processo de apropriação da leitura e da 

escrita será sempre marcado por várias hipóteses, construções e reconstruções, 

conjecturas, conflitos cognitivos e erros construtivos, segundo Ferreiro (2008). Nesse 

contexto, a ideia de conflitos cognitivos surge quando um momento de perturbação 

acontece, por exemplo, quando o alfabetizando se depara com informações que não 

estão de acordo com seus conhecimentos prévios e que, assim, geram um desafio 

que fará com que ele reorganize seus pensamentos. Nesses momentos, podem 

ocorrer os erros construtivos. 

Na visão psicogenética, a respeito dos conflitos cognitivos, Ferreiro e 

Teberosky (1985, p. 32) ressaltam que o avanço no conhecimento, por parte da 

criança,  

 
[...] não será obtido se não através de um conflito cognitivo, isto é, 
quando a presença de um objeto (no sentido amplo de objeto de 
conhecimento) não-assimilável force o sujeito a modificar seus 
esquemas assimiladores, ou seja, a realizar um esforço de 
acomodação que tenda a incorporar o que resultava inassimilável (e 
que constitui, tecnicamente, uma perturbação).  
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Sendo assim, compreendemos que o aprendizado somente se interioriza 

quando o aluno, ao percorrer a zona de conflito cognitivo, consegue acomodar e 

reestruturar seus esquemas de assimilação e acomodação. Melhor dizendo, os 

conflitos cognitivos se configuram a partir dos “desequilíbrios” vivenciados pelo 

alfabetizando quando a sua hipótese cognitiva atual já se mostra insuficiente para 

produzir, por ele próprio, com convicção – escritas “sem quaisquer sombras de 

dúvidas”, ainda que sua produção não seja de escritas convencionais.   

Ao longo da nossa convivência com os sujeitos da pesquisa, ficou bastante 

evidente a necessidade da maioria das professoras de aprofundar conhecimentos 

com relação às referidas produções escritas. Assim sendo, nossos sujeitos precisam 

compreender o que caracteriza cada uma das escritas, as semelhanças e 

dessemelhanças entre elas, detalhes e explicações psicogenéticas que evidenciam 

cada construção.  

Para Teberosky e Colomer (2003), esse processo de construção da leitura e 

da escrita revela algumas regularidades entre as crianças: constroem hipóteses, 

resolvem problemas e elaboram conceituações sobre o escrito; essas hipóteses se 

desenvolvem quando estas interagem com o material escrito; constituem respostas 

aos problemas conceituais, em que o desenvolvimento de hipóteses se dá por 

reconstruções de conhecimentos anteriores, possibilitando novos conhecimentos. 

 

 Diagnóstico Psicogenético de Escritas: Planejamento; Execução; 

Encaminhamentos de procedimentos didático-pedagógicos de 

ultrapassagem dos níveis de escrita diagnosticados, rumo a escritas 

mais avançadas. 

 

A elaboração de um Diagnóstico Psicogenético de Escrita é essencial para 

que o professor identifique qual o nível de escrita dos seus alunos, além de permitir 

saber como o alfabetizando elabora suas hipóteses sobre o sistema de escrita. 

Campelo (2015, p. 15) afirma que o professor deve ter cuidado na realização desse 

instrumento, atentando para que a produção escrita do aluno seja uma “Produção 

Espontânea”, ou seja, “aquela que não é o resultado de uma cópia – imediata/atual 

ou posterior”, caracterizada como “aquela em que o alfabetizando escreve como 

sabe, escreve do seu jeito, o que não significa escrever de qualquer jeito”. 
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As professoras investigadas acreditam que o Diagnóstico de Escritas contribui 

para que elas percebam o nível de escrita dos seus alunos. No entanto, elas 

referenciam a dificuldade de compreender a elaboração e aplicação de tal 

instrumento. Na fala de Marinete, essa necessidade fica evidenciada ao abordarmos 

esse tipo de sondagem: “Contribui porque o professor vai fazer a sondagem na 

criança e vai descobrindo onde ela está precisando melhorar, na leitura, na escrita, 

se ela está silábica, pré-silábica, com valor sonoro, sem valor sonoro”. 

Para o professor, a necessidade da elaboração e aplicação de sondagens 

diagnósticas da escrita dos seus alunos e/ou crianças é parte fundamental na ação 

pedagógica, sobretudo quando se alfabetiza. Somente conhecendo o 

desenvolvimento psicogenético de construção da escrita e tomando alguns cuidados 

este poderá elaborar seus próprios instrumentos diagnósticos.  

Para tanto, é essencial planejar e executar o diagnóstico psicogenético 

amparado em um referencial teórico-metodológico que oriente o passo a passo na 

aplicação desse instrumento. Todavia, independentemente do instrumento por ele 

utilizado, o professor deve atentar fundamentalmente para que a produção escrita do 

alfabetizando seja uma produção espontânea, conforme já mencionado. 

Para a realização do Diagnóstico Psicogenético de Escritas, Barros (s.d. apud 

CAMPELO, 2016) sugere que o professor utilize uma relação de palavras e uma 

frase para a construção e a aplicação do Instrumento de „Sondagem Diagnóstica‟: 

 Organizar uma pequena LISTA de quatro palavras com as seguintes 

características: a 1ª palavra deve ser polissílaba; a 2ª trissílaba; a 3ª 

dissílaba e a 4ª monossílaba, evitando-se, logo no início da atividade, 

possíveis conflitos dos alfabetizandos com hipóteses anteriormente 

construídas e ainda vigentes.  

 Evitar repetição das letras nas palavras da Lista organizada, como 

precaução de conflitos com a hipótese da variedade de caracteres, que se 

configura como decorrência típica da construção no eixo qualitativo da 

hipótese pré-silábica. 

 Cuidar para que a frase a ser ditada contenha, pelo menos, uma das 

palavras da LISTA, para que se possa observar se há estabilidade na 

escrita da mesma palavra em diferentes contextos. 

 Entregar uma folha de papel em branco a cada participante. 
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 Solicitar a cada um deles que escreva como sabe – Produção Espontânea 

–, os nomes das palavras, à medida que você dita para eles. 

 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 a sua produção) leia – apontando na escrita – letras, sílabas e/ou 

palavras – o que deverá ser registrado por você. 

 Registrar a escrita e a leitura do alfabetizando e outras informações que 

considerar relevantes, numa folha de papel à parte. 

 Recolher todas as escritas. 

 Analisar comparativamente a produção escrita da criança e do jovem ou 

adulto, fundamentando a sua análise nos estudos da Psicogênese da 

Língua Escrita, realizados por Emília Ferreiro e colaboradores. (BARROS, 

s/d apud CAMPELO, 2016). 

Esse tipo de sondagem parte do pressuposto de que o conhecimento do aluno 

é construído na sua interação com o objeto de conhecimento, num processo 

mediado pelo outro – o professor e os demais alunos – e pelo signo linguístico. 

(CAMPELO, 2016). Nessa direção, Ferreiro (2011, p. 20) explicita que, “quando uma 

criança escreve tal como acredita que [...] deveria escrever certo conjunto de 

palavras, está nos oferecendo um valiosíssimo documento que necessita ser 

interpretado para poder ser avaliado”, portanto, suas produções espontâneas 

constituem-se em verdadeiros indicadores para a compreensão da escrita.  

Luria e Vygotsky (apud AZENHA, 1995, p. 16) entendem a linguagem de 

escrita como um sistema complexo de signos e mostram que o seu domínio 

depende de um longo desenvolvimento. Nessa direção, Vygotsky (apud AZENHA, 

1995, p. 16) expõe que esse é “um sistema particular de símbolos e signos cuja 

dominação prenuncia um ponto crítico em todo desenvolvimento cultural da criança”.  

Para Luria (2006, p. 145-146), o ato de escrever “pressupõe, portanto, a 

habilidade para usar alguma insinuação [...] como signo funcional auxiliar, sem 

qualquer sentido ou significado em si mesmo, mas apenas como uma operação 

auxiliar”, cuja escrita é “uma função que se realiza, culturalmente, por mediação”.  
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Por esse viés, Ferreiro e Teberosky (1985) colocam que a leitura e escrita são 

sistemas construídos gradativamente. As primeiras escritas feitas pelos educandos 

no início da aprendizagem devem ser consideradas como produções de grande 

valor. Desse modo, avaliar como a criança pensa sobre a escrita, suas hipóteses, 

ainda que esta não escreva de forma convencional ou compreenda as regras da 

linguística, da ortografia, é fundamental para o processo de alfabetização. 

 

 Inclusão de alfabetizandos com NEE em turmas multisseriadas da EC. 

 

 Esse indicador se constituiu uma lacuna na prática pedagógica das 

professoras entrevistadas, no entanto, consideramos de extrema necessidade 

discuti-lo na formação docente.  

 A Educação Especial tem avançado em termos de políticas públicas, mas 

esse avanço parece não atingir a Educação do Campo. É como se não existissem 

pessoas com deficiência nas comunidades quilombolas, caiçaras, indígenas, 

ribeirinhos, agricultores familiares, acampamentos e assentamentos da Reforma 

Agrária, entre outros.  

 Toda criança tem direito a ser incluída no ensino regular, independentemente 

do problema que tenha. No paradigma inclusivo, esse processo somente será 

efetivado com a renovação do sistema educacional, mais modernizado, 

desenvolvendo ações pedagógicas inclusivas, problematizando-as, em que os 

docentes devem fazer parte dessa mudança. Para tanto, a escola deve se adequar, 

formando continuamente seus professores, pois esta possui os meios mais capazes 

ao combate de atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e 

oferecendo uma educação para todos. 

 Nesse contexto inclusivo, defendemos que o professor deve intervir nas 

atividades que o aluno ainda não tem autonomia para desenvolver sozinho, 

ajudando-o a se sentir capaz de realizá-las, sobretudo nas situações que envolvem 

os processos de alfabetização e letramento. Isso posto, o professor necessita 

elaborar procedimentos de ensino e de apoio para compartilhar, confrontar e 

resolver conflitos cognitivos. 

Em relação às políticas de Educação do Campo, no Decreto n. 7.352/2010 

(BRASIL, 2010b), que dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária, percebemos a ausência da modalidade 
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de Educação Especial, como se no campo não existissem pessoas com deficiência 

que necessitem de escola e de atendimento especializado. Portanto, as escolas do 

campo precisam estar preparadas para atender o público-alvo da Educação 

Especial, conforme definido na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a). 

 

5.1.1.3 Princípios/Procedimentos teórico-metodológicos na Alfabetização/Letramento 

da Educação do Campo 

 

 Devido à complexidade do fenômeno da alfabetização, pretendemos analisar 

princípios e procedimentos teórico-metodológicos para alfabetizar letrando na 

Educação do Campo, buscando neles contribuições relevantes a fim de 

entendermos as necessidades formativas que emergem nas práticas desenvolvidas 

no cotidiano das salas multisseriadas.   

 Nessa perspectiva, na Tabela 4, listamos os princípios/procedimentos teórico-

metodológicos na alfabetização/letramento da Educação do Campo referendados 

pelas falas das professoras entrevistadas. Logo após a tabela, analisamos os 

referidos princípios/procedimentos, observando, quando possível, a sequência em 

que estão ordenados na tabela. 

 

 

TABELA 4 – Princípios/Procedimentos Teórico-Metodológicos na 

Alfabetização/Letramento da EC: INDICADORES 

 Articulação teoria-prática; 

 Docência Assistida do Aluno-Mestre; 

 Prática alicerçada no Princípio teórico-Metodológico da 

continuidade-superação (FREIRE, 1999); 

 Resgate e Valorização da cultura local; 

 Ludicidade como fio condutor da Prática Pedagógica com 

crianças;  

 Agrupamentos Produtivos; 

 Sequências didáticas; 

 Projetos de letramento. 
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 Articulação teoria-prática 
 

 Docência Assistida do Aluno-Mestre 
 

No âmbito da articulação teoria-prática, considerando as dificuldades e as 

necessidades formativas das professoras entrevistadas, perguntamos sobre o que 

deveria ser contemplado na programação dos cursos de formação para professores 

alfabetizadores. As unidades mencionadas por elas foram as seguintes: 

 

(Arlete) - Um curso, o foco principalmente era como alfabetizar, 

metodologias diferentes, como eles poderiam propor pra gente, como 
é... Metodologias diferentes, alfabetizar com metodologias diferentes, 
diferenciadas. 
 
(Aurelina) – Eu acho que esse lado das leis mesmo devia ser mais 

trabalhado. Porque quando o professor fica para pesquisar só, ele 
sente mais dificuldade. Eu acho que tem essa necessidade de 
conhecer bem. Quando a gente faz uma faculdade, a gente vê um 
pouco, pesquisa e volta só para isso. O professor tem que se voltar 
para isso, para pesquisar. 

  

Na fala da professora Arlete, revela-se a necessidade de uma formação 

docente que leve em consideração os saberes específicos do processo de 

alfabetizar letrando. Constatamos que esse é um dos maiores desafios enfrentados 

pelas professoras em suas práticas de alfabetizar. No contexto da formação 

docente, um dos objetivos primordiais implica romper com a desarticulação teoria e 

prática, avançando na perspectiva de unidade na produção do conhecimento. 

A professora Aurelina revela como importante a figura do professor-

pesquisador, ao mencionar que, em relação às leis da Educação do Campo, 

“Quando a gente faz uma faculdade, a gente vê um pouco, pesquisa e volta só para 

isso. O professor tem que se voltar para isso, para pesquisar as leis”. Ela observa 

que não são apenas os conhecimentos teóricos que se constituem como referência 

na sua formação, mas também os saberes que ela constrói em sua prática 

pedagógica. Por essa razão, precisa conhecer o que está posto na lei com vistas a 

melhor atuar em sala de aula. 

Nesse sentido, teoria e prática se constituem processos indissociáveis. 

“Separá-los é arriscar, demasiadamente, a perda da própria possibilidade de 

reflexão e compreensão”. Como atividade humana, “a prática compreende – um 
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sujeito da ação; um determinado contexto social e histórico onde acontecem a ação 

humana e o sentido da ação”. (VIEIRA, 2010, p. 178).  

Para Freire (2001), a reflexão teórica sobre a prática se torna uma exigência 

da reflexão teoria/prática. Concordamos com o autor, quando afirma que é no 

processo de transformação da professora alfabetizadora em professora-

pesquisadora que se estabelece um movimento prática/teoria/prática como critério 

de verdade. “É no cotidiano da sala de aula que a teoria é validada, iluminando a 

prática e fazendo-a avançar, confirmando-se ou sendo negada pelas evidências 

empíricas, o que desafia a construção de novas explicações”. (VIEIRA, 2010, p. 

178).  

A esse respeito, Campelo (2001, p. 144) expõe: 

 
É evidente, pois, que teoria e prática se complementam, se 
interpenetram e a priori não antecede nem sucede uma à outra, pois 
não são momentos específicos dentro do currículo em formação. 
Além disso, o próprio trabalho pedagógico, pelo seu potencial de 
descobertas e de formulações teóricas, é, em si, um elemento de 
ensino. 

 

 A autora deixa claro que o professor necessita de oportunidades para 

vivenciar processos de reflexão sobre sua prática, à medida que, nesses processos, 

teoria e prática caminham juntas. 

Na voz da professora Marinete, “Uma formação que fosse duas vezes por 

semana, mais perto e houvesse mais apresentações. Puxar mais para o lado do 

professor, pois, na troca de experiências, um ajuda o outro”. Ao se referir aos cursos 

de formação continuada dos quais participou, Marinete revelou que essas formações 

não se ajustaram nem corresponderam às suas necessidades, na medida em que 

não se articulavam entre si e com a sua prática pedagógica. De alguma forma, esse 

fato evidencia que a ausência de formadores profissionalmente preparados constitui-

se um obstáculo à implantação de um sistema de formação mais eficaz. “[...] 

apresentando-se como um domínio a requerer investigação e estudo mais 

aprofundados, como meio de nos libertarmos da reprodução acrítica dos modelos 

mais artesanais” (RODRIGUES, 2006, p. 62). 

Neste estudo, partimos do princípio de que a escola é um lugar importante 

para a realização da formação docente em serviço, espaço privilegiado para o qual 

devem se voltar as demais instâncias, com o objetivo de fortalecer o processo 
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teoria/prática. Nesse sentido, poderá ser “[...] possibilitada aos professores a 

reflexão sobre sua atuação, na relação dos problemas enfrentados, despertando 

para a necessidade de instrumentalização naqueles conhecimentos imprescindíveis 

ao redimensionamento de sua prática”, como refere Kramer (2004b, p. 81). Diante 

do exposto, defendemos que a escola é compreendida como espaço/tempo 

complexo de criação, produção de conhecimentos e possibilidades de mudança. 

 

 Prática alicerçada no Princípio teórico-Metodológico da continuidade-

superação (FREIRE, 1999) 

 

Em face desse cenário, acreditamos que a mediação do professor, como 

aquele que sistematiza o ensino, assume um papel fundamental no processo de 

alfabetizar letrando em turmas multisseriadas, levando-se em consideração o fato de 

esse ser o coordenador das atividades que deverão ensejar a aprendizagem dos 

seus alunos.  

“Mas nem tudo depende do professor; ele não pode tudo, o que não significa 

dizer que ele nada pode”, pontua Campelo (2001, p. 151). Certamente, ele pode, 

mesmo enfrentando “as adversidades que têm marcado a vida dos seus alunos e a 

sua própria vida pessoal e profissional”. No contexto das escolas rurais, para 

alfabetizar na perspectiva do letramento, as adversidades e necessidades são 

inúmeras, especialmente naqueles espaços onde atuam as professoras Arlete, 

Aurelina e Marinete, que lutam pela alfabetização, mediante a superação de 

barreiras de ordem material, psicológica, pedagógica, moral e de muitas outras 

ordens que possamos imaginar. 

 

(Arlete) – [...] Eu acho que lá na cidade tem mais recursos, mais 
coisas, mais condições do que aqui, porque sempre aqui a gente tem 
necessidade de vídeo, assistir um filme, a gente não tem como 
passar. A gente vê que na cidade sempre tem datashow, televisão 

grande, a TV que tem aqui é da outra sala, pequena, tem dia que 
pega, dia que não pega.   

 
(Marinete) – São tantos problemas, as dificuldades são grandes. 

Essa escola aqui é pobre, não tem o suporte. Aí vêm os jogos 
pedagógicos, mas são tão pouquinhos, para três ou quatro 
componentes. Se viesse um jogo para todos era melhor, um joga e 
outro fica desabrigado. Só tem o quadro e o giz. O professor quando 
inventa é assim, eu trago de casa garrafa pet, ali eu coloco o nome, a 
gente faz boliche e vai jogar ali. Falta um datashow, não tem um 
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vídeo para passar, isso tudo atrapalha. Fico só mostrando no livro, as 
fotos. Quando eles veem acham melhor. Teve um estagiário aqui que 
falou de bullying, deu uma aula com datashow, os alunos nunca 
esqueceram. Os recursos fazem a diferença. 

 

As falas das professoras Arlete e Marinete revelam dificuldades para exercer 

uma prática pedagógica exitosa, listando necessidades materiais e pedagógicas 

que, na sua concepção, têm contribuído para o insucesso escolar. No entanto, 

deixam registro de estratégias de superação para minimizar os problemas em sala 

de aula. Elas reconhecem suas necessidades e seus limites. Suas falas expressam 

os conflitos vividos por elas, em suas realidades, mostrando-se desejosas de uma 

ação educativa que permita superar a visão menos crítica que possam ter de sua 

prática e engajá-las em ações transformadoras.  

A busca por uma visão mais crítica na superação dos conflitos pode estar 

presente em uma prática pedagógica libertadora, fundamentada na relação dialógica 

entre professor e alunos. A fala da professora Arlete nos remete à concepção 

libertadora freireana, na qual o sujeito compreende sua vocação ontológica e 

histórica de “ser mais”. Para Freire (2001, p. 55): “Desde o começo mesmo da luta 

pela humanização, pela superação da contradição opressor-oprimido, é preciso que 

eles se convençam de que esta luta exige deles, a partir do momento em que a 

aceitam, a sua responsabilidade total [...]”. A fala da professora - “mas tenho de 

procurar mais conhecimentos, mais estratégias” - vislumbra a responsabilidade 

aceita ao assumir sua turma multisseriada, ao mesmo tempo em que deseja “ser 

mais”, ir além do que é, buscar mais, tornar-se mais. 

 Sob essa ótica, indagamos: o que sabemos/entendemos de uma educação 

libertadora? Como entendê-la no contexto multisseriado? De acordo com Freire 

(2001), trata-se daquela educação que supera as barreiras instransponíveis para 

que, coletivamente, sejam atingidos os objetivos propostos e desejáveis, 

promovendo ressignificação e transformação da prática pedagógica e visando 

mudanças em formas de pensar e agir.  

 Nessa perspectiva, a prática precisa ser alicerçada no princípio teórico-

metodológico da continuidade-superação de Freire (2001), que direciona as ações e 

reflexões exercidas em sala de aula. Evidenciamos esse princípio na fala da 

professora Marinete, ao listar especificidades para alfabetizar crianças do campo “A 

rua tem trânsito, tem movimento, mas se botasse aquele movimento aqui eles ficam 
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um pouco acanhados e se levasse atividades daqui para a criança da cidade ela 

precisaria de explicações sobre o campo, as plantações, a vivência do campo...”.   

Marinete entende que em contextos distintos os sujeitos agem de maneira 

diferente, mas necessitam de conhecimentos mínimos sobre a nova realidade. Essa 

tomada de consciência do conhecimento que já existe e daquele que ainda não é 

conhecido pode provocar a busca por novos conhecimentos, o que, na ótica de 

Freire (1976, p. 99), explicaria o próprio conhecimento já adquirido, uma vez que, 

como processo, “o conhecimento que hoje existe foi viabilidade e logo depois 

conhecimento novo, com relação ao conhecimento existente ontem e assim 

sucessivamente”. 

 

 Resgate e Valorização da cultura local 
 

Sob o ponto de vista antropológico, ao afirmar que uma parte do contexto 

constitui o planeta, Augé (1999) considera os cenários complexos como implicados 

pelo conjunto da cultura, entendida como coextensiva ao social como representação. 

Segundo esse autor (1999, p. 73), “a pessoa completa só se realiza na dimensão 

social, econômica e política que assinala seus limites, ela não é toda a cultura, mas 

toda cultura, no sentido complexo e completo do termo”.  

As ações escolares ocupam lugar nesse “cenário” maior e mais complexo, um 

conjunto de relações subsiadas pelos “valores, crenças, identidade, alteridade 

(polarização entre si mesmo e o outro), ambivalência (julgamentos contrários e 

pertinentes) e ambiguidade (transitoriedade)”. (AUGÉ, 1999, p. 74). 

Silva (2012) aponta que a relação de proximidade do professor com o lugar, 

com as famílias e com os alunos facilita o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica que valorize a cultural local. A ausência de articulação entre esses 

grupos e a realidade na qual estão inseridos é uma situação vivenciada em 

contextos rurais e urbanos.  

Snyders (1998) ressalta que precisamos avançar no debate e na práxis 

educativa, levando em consideração a cultura do aluno. Nesse entendimento, 

Snyders propõe o princípio teórico-metodológico da continuidade-ruptura que deve 

ser desenvolvido na mesma perspectiva do princípio teórico-metodológico da 

continuidade-superação de Paulo Freire (1999), discutido anteriormente.   
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Nesse contexto, defendemos uma formação continuada docente que 

considere as necessidades de resgatar e valorizar a comunidade local, efetivada no 

chão da própria escola, como um espaço de construção do inventário do universo 

rural, na superação de discriminações e preconceitos.   

 

 Ludicidade como fio condutor da Prática Pedagógica com crianças 

 

Em suas falas sobre as metodologias aplicadas para alfabetizar seus alunos, 

as professoras indicam a ludicidade como eixo norteador de suas práticas, 

enfatizando que nessas situações os alunos demonstram interesse e prazer em 

participar dos jogos e brincadeiras realizadas com o objetivo de que eles aprendam 

os conteúdos específicos para alfabetizar letrando. 

 
(Marinete) – Eu faço uma atividade lúdica e depois vou produzir uma 

leitura. O lúdico é muito bom para abrir uma atividade. Uma 
brincadeira de roda, depois trabalhar a música, vamos procurar 
quantas sílabas, quantas vogais...  

 

 A fala da professora revela que o lúdico, quando bem aproveitado, com 

objetivos definidos, pode ser uma prática aliada ao processo de alfabetizar. Nas 

turmas investigadas, tivemos a oportunidade de observar algumas dessas atividades 

lúdicas. Na sala da professora Arlete, observamos a realização de bingos da letra 

inicial com os jogos da caixa do CEEL, ditado doce e parlendas. Na da professora 

Aurelina, a construção de um poema com rimas entre os nomes dos alunos da sala 

e nomes de objetos. Na da professora Marinete, a construção de uma paródia sobre 

o meio ambiente, após a contação de história sobre esse tema. 

Através da atividade lúdica, as crianças desenvolvem várias capacidades, 

explorando e refletindo a respeito da realidade cultural, na qual estão inseridas, 

incorporando e, ao mesmo tempo, questionando regras e papéis sociais. Podemos 

mencionar que, nas atividades lúdicas, as crianças ultrapassam a imaginação, de 

modo que o que importa não é apenas o produto da atividade, ou seja, o que dela 

resulta, mas a própria ação, o momento vivido, em que mais importante do que o 

tipo de atividade é a forma como é orientada, como é experienciada e o porquê de 

estar sendo realizada. 

O lúdico é um instrumento indispensável na aprendizagem, no 

desenvolvimento e na vida das crianças, mostrando-se evidente que os professores 
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devem e precisam saber da importância dos jogos como recurso que ajudará no 

desenvolvimento e na aprendizagem da criança. (MACEDO, 1995). Nesse contexto, 

Leal (2005) sugere que o professor construa uma rotina com atividades planejadas, 

permanentes e esporádicas, com o trabalho com jogos, envolvendo ludicamente as 

crianças em sua realidade, de modo que, concomitantemente, favoreça o 

planejamento e acompanhamento sistemático do ensino e das aprendizagens. 

O lúdico se torna um instrumento essencial nas práticas de leitura e escrita, 

pois, com os jogos ou brincadeiras, as crianças desenvolvem o seu conhecimento, a 

sua socialização, englobando aspectos cognitivos e afetivos. Por esse viés, Chartier 

(2002) aponta que, além da finalidade didática, os jogos cumprem um papel 

pedagógico na organização da ação docente, no sentido de que podem ser 

realizados por crianças que estão no nível alfabético sem o auxílio do professor, 

oferecendo-lhe a possibilidade de assistir outros grupos de alunos não alfabéticos. 

 

 Agrupamentos Produtivos 

 

 Diante de dificuldades já relatadas pelas entrevistadas em sala de aula, a 

metodologia encontrada e sugerida para superar essas dificuldades na leitura e na 

escrita foi o trabalho com os grupos produtivos. 

 
(Marinete) – Promovo o agrupamento em sala de aula. 
  
(Girassol) – A diversificação de atividades e de formas de 
agrupamentos das crianças em turmas multisseriadas favorece 
o avanço dos seus conhecimentos. 

 

 No intuito de superar dificuldades para ler e escrever em sala de aula, o uso 

de agrupamentos produtivos em salas de alfabetização pode promover/propiciar o 

desenvolvimento do aluno a partir da reflexão com o outro. Para que isso ocorra, o 

professor pode planejar situações organizando duplas, por exemplo, que tenham 

conhecimentos que não sejam tão próximos nem tão distantes.  

 Ao longo das observações, percebemos que as estratégias de agrupamento 

utilizadas pelas professoras atendiam, em parte, à demanda diferenciada de 

desenvolvimento das atividades dos subgrupos, manifestada pelos alunos de escrita 

alfabética. Nesse caso, na turma da professora Marinete, os alunos do 3º ano 

ajudavam na leitura e atividades de escrita de alunos dos níveis silábico-alfabéticos 
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e alfabéticos do 2º ano, enquanto esta atendia o grupo do 1º ano. É muito importante 

que o professor alfabetizador supere as necessidades de formação no que se refere 

aos agrupamentos produtivos, compreendendo seus possíveis benefícios, tendo em 

vista que superando/esclarecendo essas necessidades as práticas de alfabetização 

irão melhorar consideravelmente, promovendo maior avanço dos alunos.  

 No que diz respeito à diversificação do trabalho pedagógico, pudemos 

observar que, nas sessões das aulas observadas, as professoras organizaram de 2 

a 5 momentos diários de atividades diversificadas nas aulas de Língua Portuguesa. 

Nessas sessões, verificamos situações de diversificação das atividades, resultando 

em uma média de 3 a 4 momentos com atividades distintas por dia. Nessas 

situações, foram identificadas duas estratégias docentes para lidar com a 

heterogeneidade de aprendizagem das crianças: atividades diferenciadas realizadas 

coletivamente e atividades diferenciadas realizadas em grupo ou em duplas. 

Dessa maneira, a troca de experiências e a valorização do indivíduo e de sua 

cultura são consideradas relevantes no processo pedagógico. Na concepção de 

Morin (2001, p. 39), a complexidade está presente em cada ser e em sua interação 

social, reafirmando que, por mais que se busque a homogeneidade por níveis de 

aprendizagem, a diversidade estará presente. Em face desse contexto, constatamos 

que a diversificação de atividades e de formas de agrupamento das crianças em 

turmas multisseriadas realmente se constitui estratégias necessárias no tratamento 

da heterogeneidade de aprendizagens, no sentido de favorecer o avanço dos 

conhecimentos dos alunos em leitura e escrita. 

 

 Sequências didáticas 

 

Uma das necessidades mais evidentes das professoras investigadas diz 

respeito ao uso de novas metodologias para uma prática bem-sucedida na 

alfabetização dos seus alunos.   

 
(Arlete) - Bem, o professor tem que procurar sempre coisas novas, 
para aprimorar os seus conhecimentos e também colocar em prática, 
porque sempre os alunos não querem aquela coisa só escrita, só 
escrita, tem que estar sempre renovando e procurando novos 
métodos de ensino, novas metodologias que chamem a atenção 
deles. 
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(Marinete) – Eu queria ter uma capacitação que me ensinasse a 
trabalhar com multisseriada, porque eu trabalho, mas eu nunca fui 
capacitada. Eu trabalho e faço acontecer, mas só que não tenho uma 
capacitação para dizer, é assim, assim, não sei explicar a alguém... 
Eu faço acontecer o meu trabalho, porque é uma luta, eu tenho que 
pedir força a Deus, seguir em frente, para no fim do ano alcançar o 
objetivo com minha turma.  

 

A professora Arlete reconhece suas limitações e relata claramente que não 

basta apenas oferecer aos alunos as mesmas atividades, sempre de escrita, como 

transcrever do quadro para o caderno palavras, frases e pequenos textos, conforme 

observado por nós. Em suas palavras, é preciso renovar, buscar outras 

metodologias. A professora Marinete clama por uma capacitação que a ajude a 

ensinar com qualidade na sua turma multisseriada. Sua fala revela uma súplica “Eu 

trabalho e faço acontecer, mas só que não tenho uma capacitação para dizer, é 

assim, assim, não sei explicar a alguém...”, em um pedido implícito de novas 

práticas, novas metodologias. 

Nesse sentido, perguntamos às professoras qual a melhor forma para que o 

professor alfabetizador ensine a ler e a escrever. Seguem suas respostas:   

 
(Arlete) – Junto do aluno, tá perto do aluno, se o aluno tá 
perguntando, tá ali ajudando, perto dele. 
 
(Aurelina) – Eu gosto, não sei se é isso, de usar uma sequência 
didática, eu posso procurar o que vai atrair eles, gosto da 
participação deles... 

 

Essas falas ratificam a necessidade que as professoras têm de adquirir novos 

conhecimentos sobre práticas inovadoras a fim de alfabetizar seus alunos na 

perspectiva do letramento. Anteriormente, a professora Marinete já referendava que 

a melhor maneira seria ensinar na concepção tradicional, posto que reconhecia sua 

carência para alfabetizar com novas metodologias. Assim, um caminho possível 

para as professoras trabalharem em suas salas multisseriadas seria uma prática 

pedagógica organizada por sequências didáticas. E o que vem a ser sequência 

didática? 

Lima, Leal e Mesquita (2012, p. 26) conceituam as sequências didáticas como 

“formas de organização do trabalho pedagógico que vêm sendo adotadas por 

professores de diferentes partes do mundo, com objetivos bastante diversificados”. 

As autoras alertam para o fato de que não existe uma definição única do que seja 
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uma sequência didática, salientando como característica principal a sequencialidade, 

considerando que uma atividade está atrelada à outra, também chamadas de 

atividades sequenciais por alguns professores.  

No entanto, para utilizar as sequências didáticas na prática pedagógica, faz-

se necessário que o professor detenha conhecimentos sobre os objetivos de 

aprendizagem que espera buscar por meio das atividades propostas. Além dele, os 

alunos precisam entender com clareza os objetivos propostos para que se sintam 

responsáveis pelo seu alcance. Zabala (1998 apud LIMA; LEAL; MESQUITA, 2012) 

define sequências didáticas como um conjunto de atividades organizadas, 

estruturadas e articuladas, com um princípio e um fim, com vistas ao alcance de 

determinados objetivos, pelo professor e pelos alunos. 

Para organizar a sequência didática a ser realizada, o professor deve seguir 

as recomendações de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), no sentido de sequenciar 

as atividades, com base na avaliação do que as crianças sabem ou não sabem 

acerca de determinado conteúdo ou do que elas sabem ou não sabem fazer. Nessa 

perspectiva, as sequências didáticas precisam ser pensadas, planejadas e 

elaboradas pelos professores como atividades que se estruturam em uma 

sequência, tendo como foco aprendizagens específicas, com a possibilidade de ir 

para além do que se pretende ensinar/aprender.  

 

 Projetos de letramento 

 

 Atualmente, temos observado em muitas escolas a disseminação de projetos 

de trabalho na perspectiva de que essa prática enriqueça o currículo, com a 

possibilidade de tornar os conhecimentos escolares mais claros e desafiadores para 

os alunos. Além disso, com a prática, viabiliza-se a articulação entre os conteúdos 

curriculares e as áreas do conhecimento, evitando-se a fragmentação. 

A voz da professora Marinete ilustra essa necessidade quando coloca que “É 

importante os professores trabalharem os conhecimentos prévios dos alunos. 

Porque assim estão trabalhando atividades que oferecem conhecimentos de forma 

interdisciplinar e contextualizada”. 

 Especificamente, nas escolas do campo, Leal, Lima e Mesquita (2012) 

corroboram essa ideia, quando afirmam que muitas propostas de temas/projetos 

podem ser desenvolvidas, interligando os mais diferentes componentes curriculares, 
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articulando a aprendizagem de conteúdos às demandas oriundas da comunidade. 

Os temas, expõem os autores, podem emergir das conversas com os alunos, ou 

pessoas da comunidade, de situações vivenciadas nas escolas, de problemas 

presentes no cotidiano escolar, etc. Isso posto, enquanto estávamos observando as 

aulas, tivemos a oportunidade de presenciar três situações que dariam bons projetos 

de trabalho/pesquisa, uma em cada escola: o aparecimento de um cágado; o canto 

de vários pássaros na janela da sala de aula; e a chegada de uma rã, dentre outras 

situações percebidas. Em todas as situações, comentamos dessa possibilidade, de 

projetos, no entanto, não visualizamos interesse, o que revelou a necessidade de 

formação também dessa temática.  

 Essa é uma lacuna na formação docente, apreensão de conhecimentos 

específicos sobre projetos de trabalho, com embasamento teórico. Embora 

tenhamos presenciado algumas atividades articuladas com o Projeto Meio Ambiente, 

ainda se faz necessário discutir de maneira mais enfática o trabalho com projetos. 

Com a finalidade de se elaborar um bom projeto de trabalho, Nery (2007, p. 119) 

recomenda um “[...] planejamento com objetivos claros, dimensionamento do tempo, 

divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em função do que se pretendia”. Vale 

enfatizar que todas as etapas da sua organização devem ser compartilhadas com os 

alunos, como responsabilidade coletiva, essencial no desenvolvimento do trabalho. 

Barbosa e Horn (2008 apud LEAL; LIMA; MESQUITA, 2012) ressaltam ainda 

que trabalhar com projetos implica levar em conta os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca do tema a ser pesquisado. Nesse sentido, “a perspectiva de 

participação daqueles membros da comunidade que gozam de admiração e respeito 

das crianças pode se revelar fundamental para sua motivação”.  (BARBOSA; HORN, 

2008 apud LEAL; LIMA; MESQUISTA, 2012, p. 22). 

No contexto da escola do campo, Caldart (2004) esclarece que o trabalho não 

deve ser voltado apenas à realidade do campo, mas a partir dele, contextualizando 

com os conteúdos da base nacional curricular, dando sentido ao conhecimento que 

se deseja construir. Para tanto, a autora sugere trazer para dentro da escola as 

matrizes pedagógicas ligadas às práticas sociais; combinar estudos com trabalho, 

com cultura, com organização coletiva, com postura de transformar o mundo.  

Partindo desses princípios e concepções, Caldart (2004) se refere à prática 

da alfabetização e do letramento como processos de aquisição da leitura e da 



184 

 

escrita quanto seus usos nas práticas sociais, em concordância com Soares (2003, 

p. 20), ao assegurar que:  

 
Só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social 
em que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também 
saber fazer uso do ler e escrever, saber responder às exigências de 
leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. 

  

Corroborando o pensamento de Caldart (2004) e Soares (2003), constatamos 

que os alunos das escolas rurais pesquisadas, em casa, têm pouco contato com 

materiais escritos, na maioria das vezes, com rótulos, ou por meio da televisão e do 

celular. Reconhecemos, no entanto, que eles convivem bastante com a oralidade, 

aprendendo as tarefas ao observarem seus familiares, ensinando-os a partir da 

prática, de brincadeiras, de contação de histórias, de músicas e de parlendas. Isso 

nos mostra que a criança do campo possui uma bagagem de conhecimentos, além 

de fazer inferências sobre a linguagem oral e escrita. 

Ao longo deste capítulo, na revelação dos dados construídos, evidenciamos 

uma possibilidade de conter necessidades e lacunas da formação inicial/continuada 

das professoras para alfabetizar seus alunos na perspectiva do letramento. 

Defendemos, por meio de discussões, na escola, das dificuldades reveladas, a 

(re)construção de uma nova formação continuada, visando uma educação com 

qualidade social, na qual teoria e prática dialoguem e se completem, favorecendo a 

apropriação do sistema de notação alfabética, pelos alunos, bem como sua 

inserção, com autonomia, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. 

Ao final desse exercício reflexivo, gostaríamos de registrar que a convivência 

com aquelas professoras, gestoras, funcionários(as) e alunos(as) das Escolas 

pesquisadas, com a Secretária de Educação e sua equipe administrativo-

pedagógica; as interações naquele contexto, as nossas vivências no curso de 

Mestrado em Educação e a elaboração final desta Dissertação se constituíram em 

relevantes fatores de formação, cujas repercussões em nossa vida pessoal e 

profissional estão „para além‟ do que somos capazes de registrar e relatar. 

 No próximo e último capítulo, a cancela vai se encostando... 
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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6 ENCOSTANDO A CANCELA: CONSIDERAÇÕES FINAIS NA/DA 

NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PERCURSO 

 

Investigar e analisar as necessidades formativas das professoras Arlete, 

Aurelina e Marinete, que atuam em salas multisseriadas do Ciclo de Alfabetização, 

se constituiu um grande desafio durante o percurso do estudo e, especialmente, na 

elaboração dessa Dissertação. Essas duas produções, a pesquisa e o texto que a 

sistematiza, as decisões tomadas e os passos seguidos, foram norteados pela tríade 

investigativa, cuja Questão de Pesquisa ficou, assim, configurada: “Que 

Necessidades de Formação Docente têm sido reveladas no desenvolvimento da 

prática pedagógica de alfabetizar letrando crianças de turmas multisseriadas da 

Educação do Campo?”.   

 No capítulo introdutório deste trabalho, narramos algumas experiências 

profissionais que nos levaram à gênese do nosso objeto de estudo. Tais 

experiências, alicerçadas por inquietações voltadas para a alfabetização de 

crianças/formação do professor alfabetizador, foram de suma importância na 

construção da nossa tríade investigativa (questão, objeto de estudo e objetivos), 

elaborada com elementos constitutivos reais, porque decorrentes de situações 

concretas do cotidiano das classes multisseriadas da Educação do Campo. 

Quanto à formação do professor, compreendemos que a mesma pode estar 

intensamente ligada ao (in)sucesso escolar, embora destaquemos que são múltiplos 

os fatores determinantes da não-alfabetização, tanto de crianças, como de jovens e 

adultos. 

No segundo capítulo, nos reportamos às ideias de vários estudiosos 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993; RODRIGUES, 2006; GARCIA, 1999; NUÑES; 

RAMALHO, 2005/2007; IMBÉRNON, 2003; NÓVOA, 1998; MENEZES, 2008; 

VIEIRA, 2010; GOMES, 2016; SOUZA, 2015) sobre necessidades formativas, 

formação docente, inicial e continuada. Esse referencial teórico foi fundamental para 

que compreendêssemos com mais profundidade o nosso objeto de estudo - 

Necessidades da formação docente de professores. Apreendemos, por exemplo, 

segundo Rodrigues e Esteves (1993), que a palavra necessidade é polissêmica e 

marcada pela ambiguidade. Com base nesse referencial, elaboramos nossa 

concepção de necessidade, fundamentada numa abordagem construtivista, onde se 
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destaca que as necessidades emergem por meio da palavra, ou seja, são 

construídas; não estão, ali, prontas para serem percebidas e compreendidas. 

Norteada por esses conhecimentos, bem como pela tríade investigativa do 

trabalho, elaboramos os procedimentos metodológicos que guiaram nosso estudo - o 

questionário, a entrevista, a observação da prática pedagógica das professoras, a 

análise documental e a técnica balanço do saber - que nos possibilitaram 

compreender as sobreditas necessidades da formação e o seu processo de 

necessidades de formação. 

  Para isso, utilizamos a metodologia do estudo de caso do tipo etnográfico, 

que nos permitiu conhecer, com mais profundidade, o campo empírico, os sujeitos 

do estudo e suas necessidades formativas, as salas de aula multisseriadas e a 

Educação do Campo.  

Na convivência diária com professoras, alunos, famílias, gestoras, 

funcionários da Secretaria de Educação e comunidade em geral, gradativamente, 

foram ficando mais evidentes as necessidades formativas das docentes para 

alfabetizar letrando crianças, nas salas multisseriadas da educação do campo. Esse 

contexto, para nós, também se mostrou desafiador; daí, termos permanecido no 

campo por volta de oito meses, nos primeiros quatro meses, observando o cotidiano 

escolar das três instituições; nos quatro últimos meses, efetivamente, entrevistando 

e observando a prática pedagógica para alfabetizar letrando, em sala de aula.    

Para melhor compreensão do contexto da Educação do Campo, procuramos 

dialogar com Antunes-Rocha e Hage (2010), Arroyo, Caldart e Molina (2004), 

Fernandes et al (2004), Azevedo e Queiroz (2010), dentre outros, além de nos 

orientarmos por documentos oficiais que tratam dessa modalidade de ensino.  

A Educação do Campo surgiu dos movimentos sociais pela terra, que 

necessitavam da implantação de políticas educacionais para os assentamentos 

rurais, partindo do pressuposto de que a Educação na Reforma Agrária é parte da 

Educação do Campo, compreendida como um processo em construção, essencial 

para o desenvolvimento do campo. (FERNANDES et al., 2004).  

Temos, assim, a tríade “Campo - Política – Educação” que, na concepção de 

Caldart (2008, p. 73), são elementos indissociáveis, pois “pensar, em separado, os 

termos (dessa tríade) significa, na prática, promover uma desconfiguração política e 

pedagógica de fundo da Educação do Campo”.  
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É assim que a autora (2008, p. 73) se refere à especificidade dessa 

modalidade de ensino, “O que nos parece fundamental entender para não nos 

desviarmos da discussão de origem é que a especificidade de que trata a Educação 

do Campo é do campo, dos seus sujeitos e dos processos formadores em que estão 

socialmente envolvidos”. Assumimos com Caldart esta postura, de compreender o 

campo como um espaço singular, no qual/do qual brota vida e oferece possibilidades 

para o desabrochar natural do homem, considerando as particularidades que 

marcam a realidade do campo.   

Dados do portal „Todos pela Educação‟ (2018) informam que nas salas 

multisseriadas estão cerca de 60% dos estudantes do campo. Segundo o Censo 

Escolar 2017, existem 97,5 mil turmas do Ensino Fundamental; nessa situação em 

todo o País, número que permanece inalterado nos últimos dez anos. Outra 

informação importante diz respeito à ação docente, a dificuldade para trabalhar em 

uma sala extremamente heterogênea, contemplando todos os alunos, independente 

do nível de conhecimento de cada um, cujas maiores dificuldades estão no 

atendimento aos alunos e no planejamento das aulas para várias séries/anos iniciais 

do Ensino Fundamental para uma mesma turma. A falta de material didático e 

bibliotecas no ambiente rural também é um entrave rotineiro na realidade das 

classes multisseriadas, o que não é diferente das escolas pesquisadas neste estudo. 

Constatamos no estudo que são inúmeras as particularidades na educação 

oferecida nessas escolas: as leis garantem às crianças do campo o direito de 

estudar em sua comunidade; as salas multisseriadas se constituem uma conquista 

para as escolas do campo, com número reduzido de alunos; os alunos precisam ter 

assegurados os seus Direitos de Aprendizagem, alfabetizando-se no contexto de 

letramento, até os oito anos de idade (de acordo com a implementação da 

BNCC/2017, até os sete anos).   

Com tantos direitos assegurados, mas que ainda expropriam/excluem alunos 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, partimos para investigar necessidades 

formativas de professores, que atuam no Ciclo de Alfabetização, em escolas rurais; 

eles devem alfabetizar seus alunos em salas multisseriadas, no contexto de 

letramento. Na observação da ação pedagógica das três salas de aula, constatamos 

que as práticas das docentes são assistemáticas, em sua maioria, em detrimento 

das atividades que priorizavam leitura e produção de textos e contemplavam muito 
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pouco atividades relacionadas à apropriação do SEA. (ALBUQUERQUE; 

FERREIRA; MORAIS, 2005). 

Ao analisarmos as práticas das professoras, que consideramos lacunares, 

inferimos que poderiam ter sido propostas atividades que, ensejando atividades de 

reflexão sobre as partes que compõem as palavras, atividades de reflexão 

fonológica objetivassem a apropriação do sistema de escrita alfabética, bem como 

atividades que ajudassem certos alunos, em níveis mais avançados de escrita, a 

sistematizar as correspondências som-grafia das palavras. Outra observação foi 

sobre o aproveitamento dos alunos das duas/três turmas, a distribuição e uso do 

tempo, para cada jornada. Observamos que, muitas vezes, os alunos passavam 

muito tempo desenvolvendo uma mesma atividade, e aqueles que a concluíam 

primeiro ficavam dispersos, brincando num canto da sala de aula, não interferindo na 

concentração dos colegas que tinham mais dificuldade em realizar a tarefa. 

Constatamos, na observação, que as práticas dessas professoras refletiam a 

necessidade de criação de estratégias para alfabetizar. Entendemos que essas 

eram construídas de acordo com as experiências vividas por cada docente, no 

contexto em que sua escola ou sala de aula estavam inseridas. Com práticas 

vivenciadas em sala de aula, distantes do discurso das professoras, percebemos 

que aquelas estavam diretamente relacionadas não só a suas concepções e aos 

saberes construídos ao longo das trajetórias, mas levavam em conta as injunções e 

restrições da instituição onde atuavam. 

Posteriormente, na triangulação das diferentes fontes do estudo 

(observações, análise documental, entrevistas e Balanço do Saber), categorizamos 

os dados em três quadros, seguindo os princípios da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2010) e Amado (2000/2014), contemplando indicadores sobre necessidades de 

formação relacionadas às temáticas transversais para alfabetizar letrando, às 

temáticas específicas da alfabetização e aos procedimentos teórico-metodológicos 

para alfabetizar na perspectiva do letramento. 

  Nos indicadores sobre as temáticas transversais (documentos oficiais da EC; 

concepção de criança/infância e ética na docência com crianças), constatamos que 

as professoras reconhecem como necessidade a apropriação desses conhecimentos 

para melhor direcionar sua prática pedagógica para alfabetizar letrando. Nesse 

sentido, observamos que há uma demonstração da falta de clareza e/ou 

desconhecimento sobre as referidas temáticas, confirmando as palavras de 
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Rodrigues (2006) ao dizer que nem sempre o sujeito é capaz de identificar 

conscientemente suas necessidades. 

Isso também foi constatado nos indicadores referentes às temáticas 

específicas à prática de alfabetizar letrando (as abordagens mecanicista e 

psicogenética; os processos de alfabetização e de letramento, suas especificidades; 

sobre planejar os conteúdos e atividades, desenvolvê-los e avaliá-los nessa 

perspectiva; características dos níveis de conceitualização da língua escrita; 

hipóteses e respectivas escritas; características conceituais de cada tipo de escrita; 

dessemelhanças entre as escritas; conflitos cognitivos; construção nos eixos 

quantitativo e qualitativo das diversas hipóteses; especificidades da escrita pré-

silábica; construção das escritas fonetizadas; diagnóstico psicogenético de escritas e 

a inclusão de alfabetizandos com NEE em turmas multisseriadas da EC).  

Nesses indicadores, percebemos, mais uma vez, que nem sempre o sujeito 

consegue compreender suas necessidades de formação. Entendemos que isso 

ocorre não por irresponsabilidade ou negligência dos docentes, mas pela falta de 

conhecimento de “como colocar em prática a tríade ação-reflexão-ação”, tão 

necessária ao exercício da profissão docente. Tardif (2002, p. 11), situando a 

questão dos saberes docentes, destaca que o “saber dos professores é o saber 

deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência 

de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em 

sala de aula e com outros atores da escola.”, ou seja, é um saber que precisa ser 

compreendido na ação, um saber do e no trabalho. 

Os demais indicadores que compõem o último quadro categorial (articulação 

teoria-prática; docência assistida do aluno-mestre; prática alicerçada no princípio 

teórico-metodológico da continuidade-superação (FREIRE, 1999); resgate e 

valorização da cultura local; ludicidade; agrupamentos produtivos; sequências 

didáticas e projetos de letramento), nos permitiram verificar outras necessidades de 

formação voltadas a essas temáticas, cujos conhecimentos são imprescindíveis para 

o professor alfabetizador – a exemplo dos conceitos e especificidades da 

alfabetização/letramento e da psicogênese da língua escrita.  

Nesse sentido, investigar as necessidades formativas das professoras 

participantes deste estudo possibilitou-nos formular seis indicadores para o 

planejamento de projetos futuros de formação continuada, quais sejam: o primeiro 

indicador sinaliza que a análise de necessidades formativas se constitui como um 



191 

 

instrumento eficaz para o levantamento de dados para o desenvolvimento de ações 

formativas destinadas à formação continuada dos docentes.  

O segundo indicador aponta que a formação continuada de professores deve 

levar em consideração as necessidades referentes a cada fase profissional docente. 

O terceiro, valoriza a presença de professores na elaboração, implementação e 

avaliação de ações voltadas à sua própria formação, no sentido de favorecer a 

construção de projetos educacionais mais próximos da ideologia dos docentes. 

O quarto indicador se refere ao ambiente de trabalho, um espaço de formação 

e de profissionalização, sendo este ideal para o desenvolvimento de ações 

formativas. O quinto trata da articulação entre a situação funcional dos docentes, 

com as suas condições de trabalho e com a sua formação continuada, 

imprescindível para a compreensão das suas necessidades. Por último, o sexto 

indicador destaca que a formação continuada sustentada na análise de 

necessidades formativas possibilita aos professores a compreensão das suas 

próprias necessidades, contribuindo para a sua prática pedagógica.  

Sob essa ótica, inferimos que os indicadores aqui analisados revelam 

parcialmente o contexto no qual se deu o estudo. Considerando a natureza sócio-

histórica das necessidades, como referendado neste estudo, acreditamos ser 

importante que os professores estejam envolvidos na construção dos processos 

formativos direcionados ao seu desenvolvimento profissional.  

Nesse sentido, os resultados do nosso estudo comprovam a necessidade de 

uma formação continuada que considere dificuldades, carências, expectativas e 

necessidades de formação reveladas pelas professoras e/ou percebidas por nós. 

Diante do exposto, acreditamos que o presente estudo possa contribuir de alguma 

forma para um melhor entendimento sobre questões referentes à formação de 

professores alfabetizadores de crianças no contexto de salas multisseriadas. 

Esperamos mais - que o nosso trabalho sirva de instrumento para que outros 

professores alfabetizadores possam perceber, por meio das necessidades 

construídas pelas falas das professoras Arlete, Aurelina, Marinete e das assessoras  

Orquídea, Girassol e Lírio, dificuldades/necessidades suas que, até então, não eram 

evidentes, ressignificando, dessa forma, a própria formação desses professores. 

Importante registrar que, nos sites da ANPED e PPGEd/UFRN, observamos a 

escassez de pesquisas sobre a formação docente de professores alfabetizadores 

da/na Educação do Campo, com pouquíssimos trabalhos que tratam de salas 
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multisseriadas, por exemplo. Isso vem ratificar os resultados de estudos realizados 

pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo na Amazônia-

GEPERUAZ, conduzido pelo professor Salomão Hage, ao conclamar que “as 

escolas multisseriadas precisam sair do anonimato e serem inseridas nas agendas 

dos órgãos públicos sem prerrogativas” (GEPERUAZ, 2010, p.11).  

Nesse sentido, este estudo pretendeu responder a esse chamado – dar 

visibilidade às salas multisseriadas, investigando e analisando as necessidades 

formativas reveladas das professoras em sua prática pedagógica para alfabetizar 

letrando, assumindo o compromisso de romper o estado de silenciamento e até 

desinteresse pelo rural nas pesquisas, pois “[...] somente 2% das pesquisas dizem 

respeito às questões do campo, não chegando a 1% as que tratam especificamente 

da Educação escolar no meio rural”. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 8). 

Diante do contexto pesquisado, defendemos que a análise das necessidades 

formativas dos professores, no campo da formação continuada, se constitui uma 

possibilidade que pode contribuir para a implementação de políticas públicas 

eficientes que atendam à demanda de necessidades reveladas pelos docentes e, 

por isso, mais significativas ao seu desenvolvimento profissional. 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.  

Dito isto, concluímos que esse estudo não se encerra aqui, nessas 

considerações finais. A nossa expectativa é de que ele proporcione novos 

questionamentos, novas provocações e, por que não dizer, novos (re)começos.  
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Alfabetizar letrando alunos de turmas 

multisseriadas da educação do campo: que necessidades da formação docente?, que tem 

como pesquisador responsável Telma Maria de Freitas Araújo. 

Esta pesquisa pretende investigar as necessidades de formação continuada de professores 

alfabetizadores que atuam em salas multisseriadas, na perspectiva de alfabetizar letrando. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que o mesmo constitui-se em uma área de 

pesquisa fértil, além de valorizar a perspectiva dos professores que, na qualidade de sujeitos e não 

de objetos da pesquisa, são convidados a refletirem sobre a própria prática pedagógica e a nos 

dizerem acerca de suas necessidades de formação docente. Para além desse argumento favorável à 

investigação, os resultados deste estudo podem se constituir em subsídios para que o município 

pesquisado elabore políticas de formação continuada sintonizadas com dificuldades e necessidades 

formativas dos seus docentes.  

Caso você decida participar, você deverá responder um questionário misto que procura 

identificar o perfil do professor a partir dos seguintes aspectos: sexo, idade, estado civil, tempo de 

serviço no Magistério, tempo de serviço no nível de ensino em que atuam os docentes, além de 

dados sobre a formação acadêmica, profissional e condições de trabalho. Este instrumento pode ser 

entregue em até dois dias depois de aplicado, além de uma análise documental, referente aos planos 

de aula, diário de classe, cadernos, relatórios e planejamentos. Outro instrumento a ser aplicado será 

a entrevista semidiretiva, contendo cerca de 40 (quarenta) questões previstas no roteiro, com 

gravação de voz, conforme sua autorização, com o direito de responder aquelas que não causem 

qualquer tipo de constrangimento.  

Durante a realização do questionário e da entrevista semidiretiva a previsão de riscos é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é de possível desconforto profissional. Para evitar tal 

situação, basta interromper em qualquer momento a aplicação do(s) instrumento(s). 

Pode acontecer algum desconforto na esfera profissional no sentido de relatar/apontar 

determinadas condições de trabalho que contribuam para que a ação pedagógica não ocorra como 

planejada e desejada, sobretudo no momento da observação da prática em sala de aula, que será 
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minimizado com uma conversa franca e aberta sobre possíveis fatores que causam o chamado 

“fracasso escolar” nas práticas de alfabetizar e letrar no Ciclo de Alfabetização. Como benefício do 

estudo você poderá contribuir com a educação de Espírito Santo/RN ao possibilitar uma análise das 

necessidades de formação docente de professores alfabetizadores na perspectiva de alfabetizar 

letrando, colaborando para a elaboração de uma proposta de formação docente que leve em 

consideração as dificuldades, necessidades e possibilidades desses docentes que atuam em turmas 

multisseriadas.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Telma Maria 

de Freitas Araújo no celular 98835-2337. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o CEP/HUOL, no 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620, 1º Andar do Prédio Administrativo. Espaço João Machado, 

Petrópolis, Natal/RN. Telefone (84) 3342-5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável, Telma Maria de Freitas Araújo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Alfabetizar 

letrando alunos de turmas multisseriadas da educação do campo: que necessidades da 

formação docente?, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 Natal, _____ de ____________ de 2018. 

 

_____________________________________________ 

             Assinatura do participante da pesquisa 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Alfabetizar letrando alunos de turmas 

multisseriadas da educação do campo: que necessidades da formação docente?, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ______ de _______________ de 2018. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ________________________ 

                            (rubrica do Participante)                                                        (rubrica do Pesquisador) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ___________________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Alfabetizar letrando alunos de turmas 

multisseriadas da educação do campo: que necessidades da formação docente?” poderá trazer 

e entender, especialmente, os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Telma Maria de Freitas Araújo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa, Telma Maria de Freitas araújo, e após esse período, serão destruídos e, 

            6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ______  de  ______________  de 2018. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________    

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO/RN 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informada verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas da educação do 

campo: que necessidades da formação docente?, coordenada por Telma Maria de Freitas Araújo, 

concordo em autorizar a realização da(s) etapa(s) entrevista, questionário, observação e recolha de 

dados nesta Instituição que represento. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal 

segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima citada por um 

Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações éticas propostas na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS e suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de retirar minha anuência 

a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Espírito Santo, _____ de ___________ de 2017. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, AUTORIZO a Profa Telma Maria de Freitas 

Araújo, coordenadora da pesquisa intitulada: Alfabetizar letrando alunos de turmas multisseriadas da 

educação do campo: que necessidades da formação docente?, a fixar, armazenar e exibir a minha 

imagem por meio de foto ou vídeo com o fim específico de inseri-la nas informações que serão 

geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

A pesquisadora responsável Telma Maria de Freitas Araújo, assegurou-me que os dados 

serão armazenados em meio digital e impresso, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal, 19 de setembro de 2018. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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Fonte: Acervo da Autora (2018). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
Caro(a) Professor(a), 
A elaboração e aplicação deste QUESTIONÁRIO se constituem em um procedimento piloto 
de recolha de dados, como parte de um Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Este Procedimento Piloto objetiva 
testar o referido Questionário antes de sua aplicação junto ao público-alvo da pesquisa, na 
perspectiva de detectar e corrigir eventuais termos/questões e/ou dificuldades geradoras de 
incompreensão, por parte dos sujeitos da pesquisa. Porquanto, acredita-se que uma 
cuidadosa testagem de instrumentos poderá contribuir para a melhoria da elaboração dos 
procedimentos de recolha de dados da pesquisa, principalmente sobre a sua clareza, 
precisão de termos, ordem, formato e desmembramento de questões. Nesse sentido, 
solicita-se que você responda as questões abaixo com sinceridade, fazendo os comentários 
que achar necessários. A sua colaboração é imprescindível neste trabalho e, desde já, sou 
grata por você dedicar parte do seu valioso tempo a este trabalho.        
 
 
DADOS PESSOAIS 

1- Com que nome você gostaria de ser identificado(a) nesse estudo? ____________ 
2- Sexo:     (  ) Masculino (  ) Feminino 
3- Sua faixa etária:  (  )15 a 25   (  )26 a 35   (  )37 a 47  (  )48 a 57  (  ) acima de 58 anos  
4- Seu estado civil:   (  )Solteiro(a)     (  )Casado(a)    (  )Divorciado(a)    (  ) Viúvo(a)  
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
5- Instrução: 
 

 
Nível 

 
Curso 

 
Instituição 

Ano 
Início       Término 

Ens. Médio    

Graduação    

Especialização    

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
6- Sobre a sua docência: 
A. Tempo de serviço como professor(a): _____ 
B. Tempo de serviço na Escola atual: _____ 
C. Turno(s) em que leciona na Escola: _____ 
D. Séries/Anos do Ensino Fundamental em que já lecionou:_____  
E. Se atuou em turmas de alfabetização, tempo de experiência: _____ 
F. Se atuou em turmas de alfabetização de turmas multisseriadas, tempo de experiência: __ 
 
7- Vínculo Empregatício: 

Estado                        Município                                Outros vínculos: 
(  )Efetivo                   (  )Efetivo                                (  )Efetivo 
(  )Serviço Prestado  (  )Serviço Prestado                (  )Serviço Prestado 
(  )Outro                     (  )Outro                                  (  )Outro  
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8- Atualmente, em que ano/turma escolar você atua?  
(  )1º ano    (  )2º ano    (  )3º ano   (  )4º ano     (  )5º ano    (  )Ciclo de Alfabetização    
(  )Multisseriada _______ 
 
9- Qual o número de alunos na sua sala de aula? 
(  ) menos de 25    (  ) de 25 a 35     (  ) de 36 a 40      (  ) mais de 40 
 
10- Horas dedicadas por você ao Planejamento das atividades pedagógicas. 
(  ) 1 hora (  ) 2 horas (  ) 3 horas (  ) 4 horas  (  ) mais do que 4 horas 
 
11- Esse número de horas é suficiente para planejar? 
(  ) Sim. Por quê? _____________________________________________________  
(  ) Não. Por quê? _____________________________________________________ 
 
12- Indique se você realiza alguma das seguintes atividades e com que frequência: 
 

Tipo de atividade Frequência 
Sempre     Às vezes     Nunca 

Participa de seminários, palestras e congressos.    

Lê revistas especializadas em educação.    

Lê materiais de estudo ou formação.    

Lê livros não didáticos.    

Estuda.     

 
13- Na sua opinião, qual o papel do(a) professor(a)? ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
14- Dentre os conhecimentos e as capacidades específicas do eixo da Leitura (abaixo 
relacionados) na área de Língua Portuguesa, como estão postos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental, na perspectiva dos Direitos Gerais de Aprendizagem, 
assinale aqueles trabalhados por você em sala de aula. 
 
 

Conhecimentos e capacidades específicas Sim, 
sempre  

Sim, às 
vezes  

Nunca 

Leitura de textos não-verbais, em diferentes suportes 
(poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre 
outros), com autonomia. 

   

Compreensão de textos lidos por outras pessoas, de 
diferentes gêneros e com diferentes propósitos.  

   

Antecipação de sentidos e ativação de conhecimentos prévios 
relativos aos textos a serem lidos pelo(a) professor(a) ou 
pelas crianças. 

   

Leitura em voz alta, com fluência, em diferentes situações.    

Localização de informações explícitas em diferentes gêneros 
textuais, lidos pelo(a) professor(a) ou por outro leitor. 

   

Realização de inferências em textos de diferentes gêneros e 
temáticas, lidos com autonomia. 

   

Estabelecimento de relações lógicas entre partes de textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia. 

   

Apreensão de assuntos/temas tratados em textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo(a) professor(a). 

   

Interpretação de frases e expressões em textos de diferentes    



218 

 

gêneros e temáticas, lidos pelo(a) professor(a) ou outro leitor 
experiente. 

Estabelecimento de relações de intertextualidade entre textos.    

Procura no dicionário dos significados das palavras e a 
acepção mais adequada ao contexto de uso. 

   

 
15- Indique o grau de dificuldade que você possui ao trabalhar, em sala de aula, os 
conhecimentos e as capacidades específicas abaixo listados:  
 

Conhecimentos e capacidades específicas  Fácil    Regular   Difícil  

Leitura de textos não-verbais, em diferentes suportes 
(poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre 
outros), com autonomia. 

   

Compreensão de textos lidos por outras pessoas, de 
diferentes gêneros e com diferentes propósitos.  

   

Antecipação de sentidos e ativação de conhecimentos prévios 
relativos aos textos a serem lidos pelo(a) professor(a) ou 
pelas crianças. 

   

Leitura em voz alta, com fluência, em diferentes situações.    

Localização de informações explícitas em diferentes gêneros 
textuais, lidos pelo(a) professor(a) ou por outro leitor. 

   

Realização de inferências em textos de diferentes gêneros e 
temáticas, lidos com autonomia. 

   

Estabelecimento de relações lógicas entre partes de textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia. 

   

Apreensão de assuntos/temas tratados em textos de 
diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo(a) professor(a). 

   

Interpretação de frases e expressões em textos de diferentes 
gêneros e temáticas, lidos pelo(a) professor(a) ou outro leitor 
experiente. 

   

Estabelecimento de relações de intertextualidade entre textos.    

Procura no dicionário dos significados das palavras e a 
acepção mais adequada ao contexto de uso. 

   

 
16- Dentre os conhecimentos e as capacidades específicas do eixo da Produção de Textos 
Escritos (abaixo relacionados) na área de Língua Portuguesa, como estão postos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental na perspectiva dos Direitos de 
Aprendizagem, assinale aqueles trabalhados por você em sala de aula. 
 

Conhecimentos e capacidades específicas Sim, 
sempre  

Sim, às 
vezes  

Nunca 

Produção de textos de diferentes gêneros, atendendo a 
diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba. 

   

Produção de textos de diferentes gêneros com autonomia, 
atendendo a diferentes finalidades. 

   

Organização do texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.    

Pontuação dos textos, favorecendo a compreensão do leitor.    

Utilização do vocabulário diversificado e adequado ao gênero 
e às finalidades propostas. 

   

Revisão coletiva dos textos durante o processo de escrita em 
que o(a) professor(a) é escriba, retomando as partes já 
escritas e planejando os trechos seguintes. 

   

Revisão autônoma dos textos durante o processo de escrita, 
retomando as partes já escritas e planejando os trechos 

   



219 

 

seguintes. 

Revisão dos textos após diferentes versões, reescrevendo-os 
de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas. 

   

  
17- Indique o grau de dificuldade que você possui ao trabalhar, em sala de aula, os 
conhecimentos e as capacidades específicas abaixo listados:  
 

Conhecimentos e capacidades específicas  Fácil    Regular   Difícil  

Produção de textos de diferentes gêneros, atendendo a 
diferentes finalidades, por meio da atividade de um escriba. 

   

Produção de textos de diferentes gêneros com autonomia, 
atendendo a diferentes finalidades. 

   

Organização do texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos.    

Pontuação dos textos, favorecendo a compreensão do leitor.    

Utilização do vocabulário diversificado e adequado ao gênero 
e às finalidades propostas. 

   

Revisão coletiva dos textos durante o processo de escrita em 
que o(a) professor(a) é escriba, retomando as partes já 
escritas e planejando os trechos seguintes. 

   

Revisão autônoma dos textos durante o processo de escrita, 
retomando as partes já escritas e planejando os trechos 
seguintes. 

   

Revisão dos textos após diferentes versões, reescrevendo-os 
de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas. 

   

 
18- Dentre os conhecimentos e as capacidades específicas do eixo da Oralidade (abaixo 
relacionados) na área de Língua Portuguesa, como estão postos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental na perspectiva dos Direitos de Aprendizagem, assinale 
aqueles trabalhados por você em sala de aula. 
 

Conhecimentos e capacidades específicas Sim, 
sempre  

Sim, às 
vezes  

Nunca 

Participação de interações orais em sala de aula, 
questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os 
turnos de fala. 

   

Escuta com atenção de textos de diferentes gêneros, 
sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, 
analisando-os criticamente. 

   

Planejamento de intervenções orais em situações públicas: 
exposição oral, debate, contação de história. 

   

Reconhecimento da diversidade linguística, valorizando as 
diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de 
faixa etária, de gênero, entre outras. 

   

Relação entre a fala e a escrita, tendo em vista a apropriação 
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes 
gêneros textuais. 

   

Valorização dos textos de tradição oral, reconhecendo-os 
como manifestações culturais. 

   

 
19- Indique o grau de dificuldade que você possui ao trabalhar, em sala de aula, os 
conhecimentos e as capacidades específicas listados:  
 

Conhecimentos e capacidades específicas Fácil    Regular   Difícil  

Participação de interações orais em sala de aula, questionando,    
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sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala. 

Escuta com atenção de textos de diferentes gêneros, sobretudo 
os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os 
criticamente. 

   

Planejamento de intervenções orais em situações públicas: 
exposição oral, debate, contação de história. 

   

Reconhecimento da diversidade linguística, valorizando as 
diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa 
etária, de gênero, entre outras. 

   

Relação entre a fala e a escrita, tendo em vista a apropriação 
do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes 
gêneros textuais. 

   

Valorização dos textos de tradição oral, reconhecendo-os como 
manifestações culturais. 

   

 
20- Dentre os conhecimentos e as capacidades específicas do eixo da Análise Linguística 
(abaixo relacionados) na área de Língua Portuguesa, como estão postos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental na perspectiva dos Direitos de 
Aprendizagem, assinale aqueles trabalhados por você em sala de aula. 
 

Conhecimentos e capacidades específicas Sim, 
sempre  

Sim, às 
vezes  

Nunca 

Reconhecimento de gêneros textuais e seus contextos de 
produção. 

   

Conhecimento e uso das grafias de palavras com 
correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (P, 
B, T, D, F, V). 

   

Conhecimento e uso das grafias de palavras com 
correspondências regulares entre letras ou grupos de letras e 
seu valor sonoro (C/QU; G/GU; R/RR/; SA/SO/SU em início 
de palavras; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U / E ou I em sílaba 
final; M e N nasalizando final de sílaba/ NH; Ã e ÃO em final 
de substantivos e adjetivos). 

   

Identificação e uso da letra maiúscula e minúscula nos textos 
produzidos, segundo as convenções. 

   

Escrita do próprio nome.    

Reconhecimento e nomeação das letras do alfabeto.    

Diferenciação entre letras, números e outros símbolos.    

Conhecimento da ordem alfabética e os diferentes gêneros.    

Reconhecimento de diferentes tipos de letras em textos de 
diferentes gêneros e suportes textuais. 

   

Usos diferentes de tipos de letras em situações de escrita de 
palavras e textos. 

   

Percepção de palavras diferentes que variam quanto ao 
número, repertório e ordem de letras. 

   

Leitura, ajustando a pauta sonora ao escrito.    

Apropriação das correspondências entre letras ou grupos de 
letras e seu valor sonoro, escrevendo palavras e textos. 

   

 
21- Indique o grau de dificuldade que você possui ao trabalhar, em sala de aula, os 
conhecimentos e as capacidades específicas abaixo listados:  
 

Conhecimentos e capacidades específicas Fácil    Regular   Difícil  

Reconhecimento de gêneros textuais e seus contextos de    
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produção. 

Conhecimento e uso das grafias de palavras com 
correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (P, 
B, T, D, F, V). 

   

Conhecimento e uso das grafias de palavras com 
correspondências regulares contextuais entre letras ou grupos 
de letras e seu valor sonoro (C/QU; G/GU; R/RR/; SA/SO/SU 
em início de palavras; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U / E ou I em 
sílaba final; M e N nasalizando final de sílaba/ NH; Ã e ÃO em 
final de substantivos e adjetivos). 

   

Identificação e uso da letra maiúscula e minúscula nos textos 
produzidos, segundo as convenções. 

   

Escrita do próprio nome.    

Reconhecimento e nomeação das letras do alfabeto.    

Diferenciação entre letras, números e outros símbolos.    

Conhecimento da ordem alfabética e seus usos em diferentes 
gêneros. 

   

Reconhecimento de diferentes tipos de letras em textos de 
diferentes gêneros e suportes textuais. 

   

Usos diferentes de tipos de letras em situações de escrita de 
palavras e textos. 

   

Percepção de palavras diferentes que variam quanto ao 
número, repertório e ordem de letras. 

   

Leitura, ajustando a pauta sonora ao escrito.    

Apropriação das correspondências entre letras ou grupos de 
letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos. 

   

 
22- Cite três conhecimentos e capacidades específicas que você julga como sendo os 
mais importantes a serem trabalhados nos programas de formação continuada, 
considerando suas necessidades formativas como docente (por grau de importância): 
1º _____________________________________________________________________ 
2º _____________________________________________________________________ 
3º _____________________________________________________________________ 
 
23- Diariamente, os professores enfrentam uma multiplicidade de situações nas escolas. Da 
lista abaixo, indique quais representam um problema para você em seu trabalho diário e 
quais não: 
 

Situação  É um problema Não é um 
problema 

Manter a disciplina em sala de aula.   

Deter o domínio de novos conhecimentos.   

Lidar com alunos com deficiência.    

Lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem.   

Interagir, de forma harmoniosa.     

Compartilhar o trabalho com os colegas professores.   

Definir objetivos e conteúdos de aprendizagem.   

Organizar o trabalho em sala de aula.   

Avaliar o trabalho em sala de aula.   

Alfabetizar os alunos.   

Manter boas relações com os gestores (diretores, 
coordenadores e supervisores). 
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24- Na sua opinião, o conhecimento que você tem a respeito de documentos e programas 
de políticas públicas  para a educação podem ser listados abaixo como: 
 

Documentos e Programas  Suficiente Regular Insuficiente  

LDB n. 9.394/96    

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental de 9 anos. 

   

Diretrizes Operacionais da Educação Básica das 
Escolas do Campo. 

   

Plano Municipal de Educação de Espírito Santo/RN.     

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-
PNAIC – Currículo para uma educação do campo. 

   

Direitos Gerais de Aprendizagem no Ciclo de 
Alfabetização. 

   

 
 
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
25- Nos últimos dois anos você frequentou cursos de formação? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
26- Cite e comente sobre cursos já realizados por você que se destacaram por trazer 
contribuições à sua prática pedagógica:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
27- Partimos do princípio de que há incentivos que contribuem para o êxito da formação 
continuada. Dos incentivos listados abaixo, escolha dois que você considera serem os mais 
importantes:  
( ) Estímulos salariais ( ) Uso do tempo de trabalho para a formação ( ) Promoção na 
carreira docente ( ) Diplomas e certificados formais ( ) Distribuição da carga horária do curso 
 
28- Na sua opinião, como devem ser organizados os cursos de formação continuada?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
29- Na sua opinião, como devem ser executados os cursos de formação continuada? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
30- Pensando em sua experiência nas ações de formação continuada em geral, construa 
uma lista com pontos positivos e negativos sobre essa formação: 
 

Pontos positivos Pontos negativos 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

GUIÃO DA PRIMEIRA ENTREVISTA COLETIVA SEMIDIRETIVA 

DIRECIONADA AOS PROFESSORES DE TURMAS MULTISSERIADAS DO 

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Temas:  

 Caracterização das dificuldades inerentes à organização de uma prática 

pedagógica de alfabetização na perspectiva do letramento.   

 Identificação de necessidades relativas à organização de uma prática de 

alfabetização na perspectiva do letramento. 

 

Objetivos: 

 Caracterizar as dificuldades inerentes à organização de uma prática 

pedagógica de alfabetização na perspectiva do letramento. 

 Identificar as dificuldades/necessidades relativas à organização de uma 

prática de alfabetização na perspectiva do letramento. 

 

Lugares:  

Identificação do entrevistador:  

Data: ________________________  Hora: ________________________  

Recursos:  

 

1- Como se caracteriza ou como trabalha um bom professor alfabetizador? 

2- E um mau professor alfabetizador – que características ele apresenta? 

3- O professor pode atrapalhar a alfabetização dos seus alunos? Se SIM, como? E 

de que forma ajuda na alfabetização? 

4- Que conhecimentos e “saber-fazeres”, gerais e específicos, em sua opinião, são 

fundamentais para que o professor alfabetizador seja bem sucedido em sua prática? 

5- Imaginemos a seguinte situação: Uma instituição de ensino, muito bem 

conceituada, está realizando um concurso para docência em uma sala de 

alfabetização de crianças. O que você acha que os professores candidatos deveriam 

saber para trabalhar com a alfabetização desses alunos? 

6- É possível alfabetizar na Escola em que você atua? Se SIM, que alfabetização é 

possível trabalhar? Que ensino é possível praticar? 

7- Qual a especificidade da alfabetização de alunos de escolas rurais? 
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8- Em se tratando da Educação do campo, que saberes o professor precisa saber 

para alfabetizar os alunos? 

9- Em termos de conhecimentos dos alunos, o que você considera importante que o 

professor trabalhe com eles numa sala de alfabetização? E como trabalhar isso? 

10- Mais especificamente em relação às atividades, quais as que podem ser 

desenvolvidas com os alunos para que se alfabetizem?  

11- Quais as maiores dificuldades que os professores têm encontrado para 

alfabetizar na perspectiva do letramento? 

12- 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? 

13- 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? 

14- Como esses professores conceituam alfabetização? 

15- E letramento – como é explicado por eles? 

16- Como eles explicam a prática pedagógica de alfabetizar letrando?  

17- Em sua opinião, que saberes um professor precisa desenvolver para obter um 

bom desempenho nos processos de alfabetização e letramento de seus alunos?  

18- Com relação à alfabetização/letramento, você acredita que existem questões 

que os estudiosos da área ainda não responderam ou que não deram conta? Quais? 

19- Como é organizado o planejamento das práticas de alfabetização realizadas nas 

escolas da rede municipal? 

20- Existem princípios teóricos que orientam o planejamento das práticas 

alfabetizadoras? Se sim, quais são esses princípios? 

21- As escolas seguem alguma proposta oficial de alfabetização? 

22- Quais os critérios que devem ser definidos para se considerar uma criança 

alfabetizada? 

23- Na sua opinião, as teorias estudadas nos cursos de formação têm contribuído 

para melhorar a sua prática na alfabetização? 

24- Os cursos de formação como o PROFA, PRÓ-LETRAMENTO, PCNs 

EM AÇÃO, PNAIC, têm contribuído para melhorar a prática de vocês? 

25- De que cursos voltados para a formação do professor alfabetizador, esses 

professores e você própria têm participado recentemente? 
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26- Que necessidades formativas para alfabetizar/letrar têm sido apresentadas pelos 

professores responsáveis mais diretamente pela alfabetização de alunos? 

27- Considerando as dificuldades e as necessidades formativas desses professores, 

o que deveria ser contemplado na programação dos cursos de formação para 

professores alfabetizadores? 

28- Que autores/leituras têm contribuído para a formação de professores que 

trabalham com a alfabetização de alunos?  

29- Você percebe se os professores sentem dificuldades para alfabetizar seus 

alunos? (Se SIM – Que dificuldades eles apresentam?) 

30- Que fatores você aponta como causa das dificuldades do professor na 

alfabetização de alunos? 

31- Você observa se os professores alfabetizadores – com quem você trabalha – 

sentem dificuldades na avaliação de seus alunos alfabetizandos? Que dificuldades? 

32- Que conteúdos e atividades têm sido trabalhados nas práticas pedagógicas de 

alfabetização? 

33- Que tipo de atividades escolares tem favorecido o processo de alfabetização de 

seus alunos? 

34- Que metodologias são usadas nas práticas pedagógicas de alfabetização? 

35- Quais as dificuldades demonstradas pela professora e/ou pelos alunos, em uma 

prática alfabetizadora não exitosa?  

36- Para o professor alfabetizador, qual a melhor forma de ensinar a ler e a 

escrever? 

37- Com relação à Psicogênese da língua escrita, há alguma dificuldade dos 

professores em trabalhar com esse referencial teórico-metodológico? Se SIM, que 

dificuldades são estas? 

38- No âmbito da Psicogênese da língua escrita, que aspectos são trabalhados com 

mais facilidade pelos professores alfabetizadores? Descreva esse trabalho. 

39- Os professores gostam ou reclamam do referencial psicogenético construído por 

Emilia Ferreiro? 

40- Essa teoria (construída por Emilia Ferreiro) contribui para melhorar a prática 

pedagógica do professor alfabetizador? Se SIM, de que maneira melhora a prática? 

42- Há alguma questão sobre alfabetização de alunos que você considera 

importante e que não tenha sido abordada aqui? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
Cara Professora, 
A elaboração e aplicação deste QUESTIONÁRIO se constituem parte de um Projeto de 
Pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFRN. Nesse sentido, solicito que você responda as questões abaixo com sinceridade, 
fazendo os comentários que achar necessários. A sua colaboração é imprescindível neste 
trabalho e, desde já, sou grata por você dedicar parte do seu valioso tempo a este trabalho.        
 
 

DADOS PESSOAIS 
 
 
1- Com que nome você gostaria de ser identificada nesse estudo? ____________ 
2- Sexo:     ( ) Masculino ( ) Feminino 
3- Faixa etária: ( ) 15 a 20   ( ) 21 a 30  ( ) 31 a 40   ( ) 41 a 50   ( ) acima de 51 anos  
4- Estado civil:  ( ) Solteira     ( ) Casada    ( ) Divorciada   ( ) Viúva  
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
5- Instrução: 

 
Nível 

 
Curso 

 
Instituição 

Ano 
Início       Término 

Ens. Médio    

Graduação    

Especialização    

 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
6- Sobre a sua docência: 
A. Tempo de serviço como professora: ________________ 
B. Tempo de serviço na Escola atual: _________________ 
C. Turno(s) em que leciona na Escola: ________________ 
D. Séries/Anos do Ensino Fundamental em que já lecionou:_______________ 
E. Se atuou em turmas de alfabetização, tempo de experiência: ____________ 
F. Se atuou em turmas de alfabetização multisseriadas, tempo de experiência: ____ 
G. Turma de alfabetização multisseriada em que você atua: ________________   
 
7- Vínculo Empregatício: 

Estado                        Município                                Outros vínculos: 
(  )Efetivo                   (  )Efetivo                                (  )Efetivo 
(  )Serviço Prestado  (  )Serviço Prestado                (  )Serviço Prestado 
(  )Outro                     (  )Outro                                  (  )Outro  
 
8- Qual o número de alunos na sua sala de aula? 
(  ) menos de 25    (  ) de 25 a 35     (  ) de 36 a 40      (  ) mais de 40 
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9- Horas dedicadas por você ao Planejamento das atividades pedagógicas. 
(  ) 1 hora (  ) 2 horas (  ) 3 horas (  ) 4 horas  (  ) mais do que 4 horas 
 
10- Esse número de horas é suficiente para planejar? 
(  ) Sim. Por quê? _____________________________________________________  
(  ) Não. Por quê? _____________________________________________________ 
 
11- Na sua opinião, o conhecimento que você tem a respeito de documentos e programas 
de políticas públicas  para a educação podem ser listados abaixo como: 
 

Documentos e Programas  Suficie
nte 

Regular Insufici
ente  

LDB n. 9.394/96    

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 
de 9 anos. 

   

Diretrizes Operacionais da Educação Básica das Escolas 
do Campo. 

   

Plano Municipal de Educação de Espírito Santo/RN.     

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC – 
Currículo para uma educação do campo. 

   

Direitos Gerais de Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização.    

Base Nacional Comum Curricular – Competências e 
Habilidades no Ciclo de Alfabetização 

   

 
 
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
12- Nos últimos dois anos você frequentou cursos de formação? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
 
13- Cite e comente sobre cursos de formação continuada já realizados por você que se 
destacaram por trazer contribuições a sua prática pedagógica:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
14- Para você, como devem ser organizados/executados os cursos de formação 
continuada?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
15- Pensando em sua experiência nas ações de formação continuada em geral, construa 
uma lista com pontos positivos e negativos sobre essa formação: 
 

Pontos positivos Pontos negativos 

  

  

  

 

Obrigada! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
Cara Assessora Pedagógica da SMEC, 
 
A elaboração e aplicação deste QUESTIONÁRIO se constituem parte de um Projeto de 
Pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFRN. Nesse sentido, solicita-se que você responda as questões abaixo com sinceridade, 
fazendo os comentários que achar necessários. A sua colaboração é imprescindível neste 
trabalho e, desde já, sou grata por você dedicar parte do seu valioso tempo a este trabalho.        
 
 

DADOS PESSOAIS 
 
1- Com que nome você gostaria de ser identificada nesse estudo? ____________ 
 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
2- Instrução: 
 

Nível 
 

Curso 
 

Instituição 
Ano 

Início       Término 

Ens. Médio    

Graduação    

Especialização    

 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
3- Sobre a sua atuação como Coordenadora/Assessora: 
A. Tempo de serviço: ________________ 
B. Se coordenou/atuou em turmas de alfabetização, tempo de experiência: _______ 
C. Se coordenou/atuou com turmas de alfabetização multisseriadas, tempo de experiência: 
________________________ 
 
 
4- Vínculo Empregatício: 

      Estado                        Município                       Outros vínculos: 
(  )Efetivo                  (  )Efetivo                               (  )Efetivo 
(  )Serviço Prestado  (  )Serviço Prestado              (  )Serviço Prestado 
(  )Outro                    (  )Outro                                 (  )Outro  
 
 
5- Na sua opinião, qual o papel do Coordenador/Assessor Pedagógico que acompanha o 
Ciclo de Alfabetização? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
6- Diariamente, os professores enfrentam uma multiplicidade de situações nas escolas. Da 
lista abaixo, como coordenador(a)/assessor(a) pedagógico(a), indique quais os  mais 
vivenciados pelos docentes e quais não: 
 

Situação  É um 
problema 

Não é um 
problema 

Manter a disciplina em sala de aula.   

Deter o domínio de novos conhecimentos.   

Lidar com alunos com deficiência.    

Lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem.   

Interagir, de forma harmoniosa.     

Compartilhar o trabalho com os colegas professores.   

Definir objetivos e conteúdos de aprendizagem.   

Organizar o trabalho em sala de aula.   

Avaliar o trabalho em sala de aula.   

Alfabetizar os alunos.   

Manter boas relações com os gestores (diretores, 
coordenadores e supervisores). 

  

 
 
7- Na sua opinião, o conhecimento que você tem a respeito de documentos e programas de 
políticas públicas  para a educação podem ser listados abaixo como: 
 

Documentos e Programas  Suficiente Regular Insuficiente  

LDB n. 9.394/96    

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental de 9 anos. 

   

Diretrizes Operacionais da Educação Básica das 
Escolas do Campo. 

   

Plano Municipal de Educação de Espírito Santo/RN.     

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-
PNAIC – Currículo para uma educação do campo. 

   

Direitos Gerais de Aprendizagem no Ciclo de 
Alfabetização. 

   

 
 

Obrigada! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 
Cara Gestora, 
A elaboração e aplicação deste instrumento se constituem parte de um Projeto de Pesquisa 
desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Nesse 
sentido, solicitamos a sua colaboração no sentido de responder as questões abaixo para 
iniciarmos a caracterização do campo empírico da pesquisa. As informações repassadas da 
Escola serão devidamente documentadas. A sua participação é imprescindível neste 
trabalho e, desde já, sou grata por você dedicar parte do seu valioso tempo a este trabalho.        
 

 

1- Nome completo da unidade escolar: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2- Endereço:_______________________________________________________________ 

 

3- Natureza da Unidade Escolar: _______________________________________________ 

 

4- Data de fundação: ________________________________________________________ 

 

5- Funcionamento/turnos:_____________________________________________________ 

 

6- Níveis de Ensino: _________________________________________________________ 

 

7- Estrutura física: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8- Equipamentos: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9- Recursos humanos:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
10- Formação acadêmica dos educadores: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

11- Recursos financeiros recebidos:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

12- Posição da Escola alcançada nos últimos três IDEB (2011/2013/2015): _____________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

13- A Escola tem o Projeto Político Pedagógico? Em que situação se encontra? _________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
14- A Escola trabalha com projetos? Justifique sua resposta._________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

15- Como se caracteriza a orientação técnico-administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura junto à Escola? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16- Que atividades pedagógicas complementares são desenvolvidas pela Escola em suas 

práticas pedagógicas? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17- Como a Escola se relaciona com a comunidade em seu entorno? __________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

18- Como você acompanha a prática pedagógica da Escola? Como avalia seus resultados? 

Poderia comentá-los? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

19- Você percebe necessidades formativas dos professores? Poderia apontar/descrever em 

que áreas são mais acentuadas? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

20- Que outras informações você julga importantes acrescentar aqui para melhor descrever 

o campo empírico? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada! 
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GUIÃO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIDIRETIVA DIRECIONADA AOS 

PROFESSORES DE TURMAS MULTISSERIADAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Temas:  

 Caracterização da formação profissional  

 Caracterização das dificuldades relativas à organização de uma prática de 
alfabetização na perspectiva do letramento em turmas multisseriadas do Ciclo de 
Alfabetização. 

 
Objetivos: 

 Caracterizar a formação profissional dos professores. 

 Caracterizar as dificuldades inerentes à organização de uma prática pedagógica de 
alfabetização na perspectiva do letramento. 

 

Lugar:  
Identificação do entrevistador:  
Data: Hora:  
Recursos:  
 

BLOCO A 

 

 Explicitação do problema em estudo e dos objetivos da entrevista. 

 Explicação do percurso da pesquisa. 

 Motivação do entrevistado. 

 Discussão sobre a posição do pesquisador e do professor no contexto da pesquisa. 
 

 

BLOCO B 

 

1- Que conhecimentos e “saber-fazeres”, gerais e específicos, em sua opinião, são 

fundamentais para que o professor alfabetizador seja bem sucedido em sua prática? 

 
2- É possível alfabetizar na Escola em que você atua? Se SIM, que alfabetização é possível 
trabalhar?  
 
3- Você que convive com professores alfabetizadores e/ou que é um deles – você considera 
que eles têm clareza acerca dos conceitos de alfabetização, de letramento e de alfabetizar 
letrando? 
 
4- 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? 
5- Para o professor alfabetizador, qual a melhor forma de ensinar a ler e a escrever? 
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6- Você percebe se os professores sentem dificuldades para alfabetizar seus alunos? (Se 
SIM – Que dificuldades eles apresentam?) 
 
7- Quais as maiores dificuldades que os professores têm encontrado para alfabetizar na 
perspectiva do letramento? 
 
8- Que fatores você aponta como causa das dificuldades do professor na alfabetização de 
alunos? 
 
9- Com relação à alfabetização/letramento, você acredita que existem questões que os 
estudiosos da área ainda não responderam ou que não deram conta? Quais? 
 
10- Como é organizado o planejamento das práticas de alfabetização realizadas nas escolas 
da rede municipal? 
 
11- Existem princípios teóricos que orientam o planejamento das práticas alfabetizadoras? 
Se sim, quais são esses princípios? 
 
12- As escolas seguem alguma proposta oficial de alfabetização? 
 
13- Quais os critérios que devem ser definidos para se considerar uma criança alfabetizada? 
 
14- Você observa se os professores alfabetizadores – com quem você trabalha – sentem 
dificuldades na avaliação de seus alunos alfabetizandos? Que dificuldades? 
 
15- Que conteúdos e atividades têm sido trabalhados nas práticas pedagógicas de 
alfabetização? 
 
16- Que tipo de atividades escolares tem favorecido o processo de alfabetização de seus 
alunos? 
 
17- Que metodologias são usadas nas práticas pedagógicas de alfabetização? 
 
18- Com relação à Psicogênese da língua escrita, há alguma dificuldade dos professores em 
trabalhar com esse referencial teórico-metodológico? Se SIM, que dificuldades são estas? 
 
19- Essa teoria (construída por Emilia Ferreiro) contribui para melhorar a prática pedagógica 
do professor alfabetizador? Se SIM, de que maneira melhora a prática? 
 
20- Há alguma questão sobre alfabetização de alunos que você considera importante e que 
não tenha sido abordada aqui? 
 
 
BLOCO C 
 
21- Na sua opinião, as teorias estudadas nos cursos de formação têm contribuído para 
melhorar a sua prática na alfabetização? Sim. 
 
22- Os cursos de formação como o PROFA, PRÓ-LETRAMENTO, PCNs 
EM AÇÃO, PNAIC, têm contribuído para melhorar a prática de vocês? Sim 
 
23- Que recomendações você faria às instituições responsáveis pela formação docente de 
professores alfabetizadores? 
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24- Que necessidades formativas para alfabetizar/letrar têm sido apresentadas pelos 
professores que, atualmente, são responsáveis mais diretamente pela alfabetização de 
alunos? 
 
25- Considerando as dificuldades e as necessidades formativas desses professores, o que 
deveria ser contemplado na programação dos cursos de formação para professores 
alfabetizadores? 
 
26- Que autores/leituras têm contribuído para a formação de professores que trabalham com 
a alfabetização de alunos?  
 
27- Quais as dificuldades demonstradas pela professora e/ou pelos alunos, em uma prática 
alfabetizadora não exitosa?  
 
 
BLOCO D 
 
28- Por que você ensina nesta escola, numa turma do ciclo de alfabetização multisseriada? 
 
29- Você já participou de alguma formação sobre o ciclo de alfabetização do/no campo? 
 
30- O que diferencia a educação da criança do/no campo da educação da criança urbana? 
Quais? 
 
31- Como você concebe a criança da zona rural/sítio? 
 
32- Que especificidades da alfabetização de alunos de escolas rurais você listaria? 
 
33- Em se tratando da Educação do Campo, que saberes o professor precisa saber para 
alfabetizar os alunos? 
 
34- Quais são as características da criança que frequenta uma turma de alfabetização 
multisseriada?  
 
35- Em termos de conhecimentos dos alunos, o que você considera importante que o 
professor trabalhe com eles numa sala de alfabetização multisseriada? E como trabalhar 
isso? 
 
36- Mais especificamente em relação às atividades, quais as que podem ser desenvolvidas 
com os alunos para que se alfabetizem em turmas multisseriadas?  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO N. ______ 

AULA DA PROFA ________________________ 

ESC. MUN. _________________________________________ 

 

Data: ____________________ 
Início: _____________  Término: ____________  N. de crianças na sala: ________ 
 
Objetivo(s) da aula: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Conteúdo(s) e metodologias utilizados: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Recursos didáticos utilizados: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Características ambientais: 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Características dos alunos: 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Desenvolvimento da aula: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Perfil da prática observada:   
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

ESC. MUN. _________________________________________ 

 

 

1 Caracterização da Instituição em relação à Educação Básica: (estruturação e 

condições de espaço físico, área externa, localização, área coberta, qualidade e 

quantidade da construção e dependências, acervo bibliográfico - se tiver, como é 

utilizado, material pedagógico etc.). 

2 Caracterização do corpo técnico-administrativo: (formação e quantidade). 

3 Caracterização do(a) professor(a) da turma: formação. Experiência profissional. 

Relacionamento com os alunos. Criatividade. 

4 Planejamento: Existe? Como ele é realizado, diariamente, semanalmente, 

anualmente? Em nível de unidade, municipal/secretaria de educação ou do(a) 

professor(a)? Qual é o referencial? Projeto Político-Pedagógico?  

5 Caracterização da turma: Número de alunos, faixa etária.  

6 Como está organizado e estruturado o espaço físico dos alunos na sala de 

aula: Qual o material didático-pedagógico existente para os alunos, TV, 

retroprojetor, tamanho da sala. 

7 Alternativas: Quais são as alternativas que os professores buscam para resolver 

as questões dos limites em relação a espaço físico, falta de material pedagógico e 

número excessivo de alunos? 

8 Rotina: Descrever todos os momentos de uma aula ou período de aula. 
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ENTREVISTA COLETIVA SEMIESTRUTURADA – TÉCNICA BALANÇO DO 

SABER 

 

Data:                           Horário:                  Local:  

 

Legitimar a entrevista e Motivar o Entrevistado: 

Nossa pesquisa tem como objetivo investigar Necessidades da Formação Docente 

de professores alfabetizadores para alfabetizar letrando crianças do Ciclo de 

Alfabetização em turmas multisseriadas da Educação do Campo. 

Para isto, tomamos como referência uma situação-problema criada no diálogo com a 

nossa Professora Orientadora a partir de Cartas enviadas ao Ministério da Educação 

escritas por professores alfabetizadores que atuam em turmas multisseriadas na 

Educação do Campo em vários municípios brasileiros relatando sobre suas 

necessidades e dificuldades em alfabetizar as crianças na perspectiva do 

letramento, levando em consideração como estas compreendem os níveis de escrita 

em que se encontram. 

De posse dessas Cartas, o Ministério da Educação envia uma Técnica em Assuntos 

Educacionais ao município de Espírito Santo/RN, na busca de auscultar e conhecer 

mais de perto as Necessidades da Formação Docente de professores reais que 

trabalham com alfabetização de crianças em turmas multisseriadas do Ciclo de 

Alfabetização na Educação do Campo. Na tentativa de elaborar uma ação formativa 

que de fato esteja em sintonia com a formação para Professores alfabetizadores 

dessas turmas, a Técnica 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 Técnica do MEC e vocês – nossas entrevistadas – serão as porta-vozes 

das Necessidades de Formação dos professores alfabetizadores das mais 

longínquas escolas do nosso país. 

Dessa forma, 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 
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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. 

Assim, após observar fragilidades para uma formação mais consistente e conversar 

sobre algumas dessas necessidades e dificuldades, vocês são convidadas pela 

Técnica a escrever uma Carta no sentido de contribuir para a elaboração da referida 

Ação Formativa para alfabetizadores de turmas multisseriadas da Educação do 

Campo, tomando como referência os seguintes pontos: 

 Conceitos de alfabetização, letramento, alfabetizar letrando e os níveis da 

escrita psicogenética. 

 Dificuldades docentes para alfabetizar em turmas multisseriadas do Ciclo 

de Alfabetização. 

 Causas das dificuldades para alfabetizar nessas turmas. 

 Estratégias de superação dessas dificuldades. 

 Necessidades de formação docente frente às dificuldades apontadas. 

 Sugestão de uma Proposta de Formação levando em conta as 

dificuldades e necessidades docentes de professores alfabetizadores para 

atuarem em turmas multisseriadas da Educação do Campo, considerando: 

concepção mecanicista ou psicogenética; conteúdos programáticos; 

procedimentos teórico-metodológicos; local de realização do curso, dentro 

ou fora da escola; frequência, como o curso deve ocorrer e as referências 

bibliográficas. 
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