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RESUMO 
 

Esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Contexto Educativo e Prática 
Docente e teve como objetivo verificar a relação entre a prática do professor 
alfabetizador e a aprendizagem da língua escrita pelas crianças alunas no 1º ano do 
ensino fundamental. Para tanto, investigamos duas professoras alfabetizadoras e a 
evolução de aprendizagem de seus alunos. Neste estudo, partimos do pressuposto 
de uma concepção de língua escrita baseada em uma perspectiva dialógica e 
interativa (Geraldi, 2003). O ensino deve dar-se de forma a priorizar atividades em 
que a língua escrita atenda a uma situação real de construção de sentidos que se 
estabelece na interação com o outro e com finalidade comunicativa. Soares (2004) 
destaca que é necessário que tanto atividades que promovam a aquisição do 
sistema de escrita como seu uso nas mais variadas situações sociais devem ser 
proporcionadas pelo professor alfabetizador. Essas atividades devem ocorrer de 
forma interdependente, indissociáveis e simultâneas. Os estudos de Ferreiro e 
Teberosky (1985) sobre a psicogênese da língua escrita possibilitaram a 
compreensão de que a aprendizagem da escrita é conceitual e, portanto, envolve 
aspectos cognitivos complexos. Morais (2012) também veio contribuir no sentido de 
alertar sobre a importância de desenvolver a consciência fonológica dos alunos. 
Esses estudos serviram de base teórica para a análise da prática pedagógica das 
duas professoras alfabetizadoras que fazem parte desta pesquisa. Realizamos uma 
investigação de abordagem qualitativa com base nos trabalhos de Lüdke e André 
(1986), os quais consideram fundamental o contato direto do pesquisador com a 
situação estudada ao retratar a perspectiva dos participantes da pesquisa. Foram 
realizadas: observações das práticas pedagógicas das duas professoras que 
ocorreram no mês de março e início de abril de 2012; entrevistas com as duas 
professoras com o objetivo de compreender o que elas pensam a respeito do ensino 
da língua escrita no 1º ano do Ensino Fundamental; e avaliações individuais dos 
alunos com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos em relação às 26 letras 
do alfabeto, de verificar a hipótese de escrita dos alunos, de avaliar a consciência 
fonológica em relação aos sons iniciais e finais das palavras. Para análise, os dados 
foram triangulados. Nesse processo, utilizamos, como unidades analíticas, as 
estratégias de ensino para a aprendizagem do sistema alfabético e de letramento, e 
consideramos os procedimentos utilizados pelas professoras em suas práticas 
pedagógicas. Todas essas atividades foram trianguladas com a aprendizagem das 
crianças em um período de oito meses (fevereiro a outubro de 2012). Esta pesquisa 
vem a revelar que tanto atividades voltadas à aquisição do sistema de escrita 
alfabética como atividades voltadas ao letramento são importantes, pois a 
professora que desenvolveu mais atividades de alfabetização (apropriação da 
escrita em si) foi a turma que conseguiu maior índice de alunos silábico-alfabético e 
alfabético no final do ano (80%). Já a professora que desenvolveu mais atividades 
voltadas ao letramento foi a turma que mais evoluiu nos seus conceitos de escrita, 
apesar de, no final do ano, ainda ter 35% dos seus alunos no nível silábico sem 
valor sonoro, e 65% dos alunos no nível silábico alfabético ou alfabético. Portanto, 
na prática do professor alfabetizador, fazem-se imprescindíveis atividades voltadas à 
apropriação e à compreensão do sistema de escrita alfabética para que o aluno 
possa alfabetizar-se de forma a poder ler e escrever com autonomia.      
 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização. Prática pedagógica. Aprendizagem dos alunos. 
Letramento. 
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ABSTRACT 
 
 
This research, which is linked to the line of research Educational Context and 
Teaching Practice, investigates the relationship between the practice of the literacy 
teacher and the learning of the written language by young learners in the 1st year of 
elementary school. We investigated two literacy teachers, and the learning evolution 
of their students. We started from the premise of a conception of written language 
based on an interactive and dialogical perspective (Geraldi, 2003). Teaching 
practices must prioritize activities in which the written language serves a real situation 
of construction of meaning that is established in the interaction with the other, for 
actual communicative purposes. Soares (2004) points out that it is necessary for both 
the activities that promote the acquisition of the written system, and its use in various 
social situations, to be provided by the literacy teacher. These activities should occur 
in an interdependent, inseparable and simultaneous way. Ferreiro and Teberosky’s 
(1985) studies on the psychogenesis of written language provides an understanding 
that learning written language is conceptual, and therefore involves complex 
cognitive aspects. Morais (2012) also has contributed to the field, warning of the 
importance of developing students' phonological awareness. These studies serve as 
a theoretical basis for the pedagogical practice analysis of the two literacy teachers 
who are part of this research. We conducted a qualitative study, based on the work of 
Lüdke and Andrew (1986) who consider direct contact of the researcher with the 
situation studied to be fundamental for portraying the perspective of the research 
participants. The following activities were carried out: observations of the teaching 
practices of the two teachers in March and early April 2012; interviews with both 
teachers, in order to understand what they think about the teaching of the written 
language in the 1st year of elementary school; and individual assessments of the 
students with the aim of evaluating the students' knowledge in relation to the twenty-
six letters of the alphabet, verifying the hypothesis of students’ writing, and assessing 
their phonological awareness of the initial and final sounds of words. Data 
triangulation was used for the analysis. In this process, we used, as analytical units, 
the strategies used to teach the alphabetic system and literacy, and we also 
considered the procedures used by the teachers in their teaching practices. All these 
activities were triangulated with the children's learning over a period of eight months 
(February-October 2012). This research reveals that both activities geared towards 
the acquisition of the alphabetic writing system, and activities focused on literacy, are 
important, as the group that achieved the highest rate of syllabic-alphabetic and 
alphabetic students at the end of the year (80%) was the one whose teacher 
developed more literacy activities (acquisition of the writing itself). On the other hand, 
the class that showed most development in their concepts of writing, despite having 
35% of the students in the syllabic level without sound value at the end of the year, 
and 65% of the students in syllabic-alphabetic or alphabetic level, was the one whose 
teacher developed more activities geared towards literacy. Therefore, in the literacy 
teacher practice, it is indispensable to include activities related to the acquisition and 
comprehension of the alphabetic writing system, so the student can be literate in 
order to be able to read and write with autonomy. 
 
KEYWORDS: Literacy. Pedagogical practices. Students’ learning.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Vivemos em uma sociedade grafocêntrica em que a escrita é altamente 

valorizada como fonte de prestígio e poder. Nossa cultura é permeada por materiais 

escritos e, desde o momento em que nascemos, a escrita é-nos apresentada das 

mais diversas formas. Ao andar pela rua, nos produtos que consumimos, ao assistir 

à televisão, a escrita está presente. A criança desde pequena, inserida nesse meio 

cultural, percebe a escrita como parte de seu cotidiano.  

Desde a mais tenra idade, as crianças começam a imitar práticas sociais de 

leitura e escrita nos seus brinquedos. Segundo Ferreiro (2009), a criança, ao tentar 

escrever convencionalmente, elabora várias hipóteses a respeito da escrita, a qual 

evolui mediante os desafios e os conflitos de novas informações. Embora a escrita 

faça parte do cotidiano, nem todas as pessoas sabem ler e escrever. A língua escrita 

necessita, assim, de uma pessoa alfabetizada para mediar a aprendizagem de todo 

o sistema escrito, ou seja, é necessária alguma forma de ensino. Por isso, 

encontramos, ainda, pessoas adultas não alfabetizadas. 

Ferreira (2007) considera “a aprendizagem da linguagem escrita um direito de 

toda criança”, embora seja contrária a alguns exageros relacionados ao valor 

predominante dessa forma de linguagem, como se essa fosse a única linguagem 

que faz parte da vida das crianças. 

Oferecer um ensino da língua escrita que respeite as características das 

crianças é fundamental. Para tanto, o aluno precisa ser visto como um sujeito ativo, 

participativo e reflexivo de seu processo de aprendizagem. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999).  

Vigotsky (2007) acrescenta que a linguagem escrita possibilita ao indivíduo 

reproduzir melhor e acumular informações, agindo como potencializadora da mente 

humana, ou seja, transforma o próprio sujeito. Para Vigotsky (2007, p. 126), a escrita 

é “[...] um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação prenuncia um 

ponto crítico em todo o desenvolvimento da criança”. Para Vigotsky, o sistema de 

escrita é um simbolismo de segunda ordem. Ele ressalta:  

 

Isso significa que a linguagem escrita é constituída por um sistema de 
signos que designam os sons e as palavras da linguagem falada, os quais, 
por sua vez, são signos das relações e entidades reais. Gradualmente, esse 
elo intermediário (a linguagem falada) desaparece e a linguagem escrita 
converte-se num sistema de signos que simboliza diretamente as entidades 



13 

 

reais e as relações entre elas. Parece claro que o domínio de um sistema 
complexo de signos não pode ser alcançado de maneira puramente 
mecânica e externa; em vez disso, esse domínio é o culminar, na criança, 
de um longo processo de desenvolvimento de funções comportamentais 
complexas. (VIGOTSKY, 2007, p. 126). 

 
 

Desde 1985, quando iniciei minha trajetória como professora alfabetizadora, 

minha paixão pelas questões da alfabetização sempre se revelaram através de 

preocupações e angústias em querer entender a alfabetização que melhor 

proporcionasse uma formação na língua escrita às crianças alunas do 1º ano do 

Ensino Fundamental.  

Para que a escola possa cumprir com seu papel, há a necessidade de 

olharmos com atenção para a prática pedagógica que acontece nas salas de aula, 

pois, segundo Colello (2007), o ensino da leitura e escrita deve estar voltado ao 

ensino da língua viva, isto é, a língua tal e qual se apresenta na nossa sociedade. 

Para tanto, é necessário uma prática contextualizada em que a leitura e a escrita 

tenham sentido para o aluno e as capacidades de leitura e escrita sejam 

desenvolvidas, no sentido de não somente decodificar e codificar textos, mas 

ensinar a interpretar, a dialogar com o texto, compreendê-lo, a produzir textos 

coerentes e coesos, levando-se em consideração a situação e o leitor a que se 

destina o texto. 

Assim sendo, e por considerarmos a alfabetização um processo complexo e 

abrangente, tanto para o professor, quanto para o aluno, adotar uma prática 

alfabetizadora eficaz é importante, pois ensinar e aprender a língua escrita é 

requisito fundamental para o aluno avançar em seu percurso escolar e ser inserido 

na sociedade de forma mais plena e participativa. Portanto saber mais a respeito de 

uma prática alfabetizadora adequada para a formação de leitores e escritores 

competentes sempre me mobilizou. 

Com os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) a respeito da psicogênese da 

língua escrita, possibilitou-a ser entendida não mais como um produto escolar, mas 

sim como objeto cultural de uso social, concebida como um sistema de 

representação e de aprendizagem conceitual.  

No Brasil, os estudos de Soares (2010) sobre o letramento também trouxeram 

importantes contribuições para a prática pedagógica da alfabetização ao chamar a 

atenção para a importância de ensinar a língua escrita associada às suas práticas 

sociais, tal como aparecem em nossa sociedade com seus diversos gêneros 
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textuais. Ao se priorizar o ensino da leitura e da escrita com função social, a 

aprendizagem da língua escrita passa a ter mais significado para o aluno, pois 

responde a finalidades e a situações específicas.  

Dessa forma, apesar de as autoras citadas discordarem sobre o grau de 

amplitude da alfabetização, ambas entendem a alfabetização na sua dimensão 

social. Segundo Colello (2010), Soares preocupou-se em garantir a especificidade 

do ensino da língua escrita na sua dimensão social e compreende a alfabetização e 

letramento como dois processos distintos e indissociáveis. Já Ferreiro destaca a 

compreensão ampla e integrada da aquisição da língua escrita e entende que a 

alfabetização engloba esses dois termos em uma dimensão única. (COLELLO, 

2010).  

Meu interesse com este trabalho de pesquisa é poder usufruir das 

contribuições, tanto dos estudos de Ferreiro como o de Soares, para o 

amadurecimento da postura educativa em prol de um ensino da língua escrita mais 

crítico e fundamentado pelo professor alfabetizador.  

Conceber a língua escrita como um objeto de conhecimento de uso social e 

que seu ensino precisa se dar de forma contextualizada e dialógica é entender a 

língua escrita como objeto de comunicação e interação, o que é defendido por 

Soares e Ferreiro, no sentido de entenderem a escrita pelo sentido social de 

aprender a língua. (COLELLO, 2010). 

  Dessa forma, minha inquietação em querer saber por que temos salas de 

alfabetização em que os alunos chegam ao final do ano todos alfabetizados ou pelo 

menos alfabéticos, enquanto em outras salas isso não acontece, mobilizou-me a 

esta pesquisa. O problema central, portanto, é responder a esta pergunta: Qual a 

relação entre a prática pedagógica do professor alfabetizador e a aprendizagem dos 

alunos do 1º ano?  

Considerando os aspectos anteriormente descritos, esta pesquisa tem como 

objetivo geral compreender a prática pedagógica de duas professoras 

alfabetizadoras e como essas práticas impactam na aprendizagem dos seus alunos. 

Isto é, como a prática do professor alfabetizador, através das atividades que propõe 

e na forma como são proporcionadas contribui com a aprendizagem de seus alunos.    

Com o intuito de nortear os caminhos dessa investigação, alguns objetivos 

específicos foram escolhidos: 
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 descrever a prática pedagógica das professoras alfabetizadoras; 

 avaliar a evolução dos conceitos de língua escrita das crianças pesquisadas; 

 verificar o conhecimento de consciência fonológica e das letras do alfabeto; 

 relacionar as práticas pedagógicas das alfabetizadoras e as  aprendizagens 

obtidas pelas crianças. 

 

Esta pesquisa, portanto, tem como intenção contribuir com a reflexão sobre o 

ensino da língua escrita para que tenhamos práticas pedagógicas de alfabetização 

mais adequadas à aprendizagem das crianças alunas do primeiro ano do ensino 

fundamental.  

A concepção de língua escrita, como objeto de conhecimento, defendida 

neste estudo, é baseada em uma perspectiva dialógica, de construção de sentidos, 

como instrumento de comunicação e de interação, com propósitos sociais 

referenciados em Geraldi (2003).        

Assim sendo, o capítulo seguinte, referencial teórico deste trabalho, abordará 

as questões relacionadas à concepção de língua escrita. O terceiro capítulo tratará 

da aprendizagem da língua escrita, levando-se em consideração tanto os estudos de 

Ferreiro e Teberosky, a respeito da psicogênese da língua escrita, e os estudos de 

Morais, a respeito da consciência fonológica. O quarto capítulo abordará a questão 

do ensino relacionado à compreensão do sistema alfabético de escrita em um 

contexto de letramento, envolvendo o ambiente alfabetizador. O quinto capítulo 

explicará os caminhos percorridos por esta pesquisa; e o sexto, a análise dos dados, 

seguido pelas considerações finais relacionadas a todo esse conjunto. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para a formação dos 

professores para além das questões teóricas, pois, apesar de a concepção 

tradicional de ensino da língua escrita que enfatizava as habilidades perceptuais das 

crianças como condições necessárias para que pudessem se alfabetizar terem sido 

contestadas e superadas, mediante os estudos de Ferreiro e Teberosky, no qual foi 

possível compreender como a criança aprende, ou seja, os aspectos cognitivos 

envolvidos na construção da escrita pelo aluno, os problemas relativos à 

alfabetização permanecem. Segundo dados do Ministério da Educação (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2011), relativos à Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de 

Alfabetização (prova ABC), uma parceria do Todos Pela Educação com o Instituto 

Paulo Montenegro/Ibope, Fundação Cesgranrio e Inep, mostrou que apenas metade 
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das crianças que concluíram o 3º ano (2ª série) aprendeu o que era esperado no 

período. Assim sendo, há urgência no sentido de refletirmos sobre a prática do 

professor alfabetizador. O que está acontecendo em sala de aula que muitas das 

crianças não estão se alfabetizando?  

Há a necessidade de maior responsabilidade do professor em relação à 

aprendizagem de todos os alunos e isso perpassa por um ensino mais adequado as 

suas reais necessidades. Além disso, é importante que a escola esteja realmente 

comprometida em fazer a sua parte no que diz respeito à formação de leitores e de 

escritores competentes. 

Dessa forma, é importante pensar a escola como local de promoção da língua 

escrita, permitindo que o aluno utilize a leitura e a escrita em situações reais para 

sentir a necessidade de ler e escrever. Como também lhe oferecer os meios 

adequados para que possa pensar sobre a escrita e a leitura, de modo que possa 

avançar em seus conhecimentos.  

Garantir que nossas crianças tenham direito a uma alfabetização de 

qualidade significa garantir que ela aprenda a ler e escrever de forma competente, 

que se torne leitor e produtor de textos, para que possa participar da vida social e 

cultural da nossa sociedade, e este direito não pode ser-lhe sonegado. 
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2 CONCEPÇÃO DE LÍNGUA ESCRITA 
 
 
A língua escrita é um instrumento de comunicação que faz parte das 

interações sociais das quais o ser humano participa, e aprendê-la é conceber a 

possibilidade de poder exercer o papel de cidadão apto a compreender o mundo e a 

agir sobre ele de forma autônoma e emancipatória. Baseando-se na ideias de 

Bakhtin, Geraldi nos fala da importância de a escola assumir a concepção de língua 

dentro de uma perspectiva dialógica com propósitos sociais, que se transforma e se 

modifica no decorrer do tempo, varia de acordo com os espaços e hierarquia social, 

como também varia em função do contexto em que ocorrem as interações. 

A língua escrita torna-se significativa por meio de seus discursos os quais são 

produzidos na interação entre sujeitos. Nessas interações, produzem-se sentidos 

aos discursos produzidos. Dessa forma, entende-se a aprendizagem da língua 

escrita através de um ato reflexivo sobre a própria linguagem, por meio da interação 

e diálogo com o outro, mediante a compreensão da fala do outro e do fazer-se 

compreender pelo outro.   

 
Se entendermos a linguagem como mero código, e a compreensão como 
decodificação mecânica, a reflexão pode ser dispensada; se a entendermos 
como uma sistematização aberta de recursos expressivos cuja concretude 
significativa se dá na singularidade dos acontecimentos interativos, a 
compreensão já não é mera decodificação e a reflexão sobre os próprios 
recursos utilizados é uma constante em cada processo. (GERALDI, 2003, 
p.18) 

 
 

A língua escrita, portanto, não pode ser definida como um sistema de signos 

ou somente como a transmissão de ideias, pois o sentido não está pronto, não está 

dado, mas precisa ser construído. A língua escrita precisa ser entendida como um 

processo que se dá na interação com o outro, de forma dialógica e que, dependendo 

da intenção, dos conhecimentos prévios sobre o assunto e do contexto na qual a 

linguagem acontece, pode adquirir sentidos diferentes. Dessa forma, a língua escrita 

é considerada como uma atividade social, de interação entre sujeitos, que ocorre em 

um determinado contexto social e histórico de comunicação, em que os discursos 

adquirem sentidos.  
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A língua é uma sistematização estruturada simultaneamente nos planos 
gramatical, semântica, cognitivo e discursivo, sujeito a ação e as condições 
dos falantes e, portanto, muda no tempo e varia no espaço e na hierarquia 
social. É um fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso. (VAL; VIEIRA, 2005, p. 35). 

 
 

  Por conseguinte, é na interação que se atribuem sentidos e significados à 

linguagem verbal e à escrita, de acordo com o contexto no qual estão inseridas. Não 

é possível compreender a natureza da língua isolando-a da sua função social e 

ignorando que esse sistema serviu historicamente para a compreensão humana. 

É baseada nessa perspectiva de língua escrita que a prática pedagógica deve 

ser concebida pelo professor alfabetizador desde os anos iniciais, apesar de os 

alunos do 1º ano, em sua maioria, ainda não compreenderem como funciona o 

sistema alfabético de escrita e o que ele representa. Propor situações de ensino 

dentro dessa perspectiva é facilitar a compreensão da verdadeira função da língua 

escrita.  

Consequentemente, as atividades de compreensão do sistema de escrita 

alfabético precisam dar-se atreladas às situações de uso da leitura e da escrita. 

“Encarar a aprendizagem do código como uma etapa técnica e independente do 

ingresso à cultura letrada é um equívoco.” (WEISZ, 2012, p. 37). 

 
 
A necessidade de superar a tradicional separação entre “alfabetizar em 
sentido estrito” e “alfabetização em sentido amplo” ou, para dizê-lo com 
nossas palavras, entre “apropriação do sistema de escrita” e 
“desenvolvimento da leitura e escrita”. Essa separação é um dos fatores 
responsáveis pelo fato da educação no ensino fundamental centrar-se na 
sonorização desvinculada do significado, e da compreensão do texto ser 
exigida nos níveis posteriores de ensino sem que haja tido uma preparação 
dos alunos para isso, já que a compreensão é avaliada, mas raramente 
tomada como objeto de ensino. Essa separação levou também a supor que 
o manejo do sistema alfabético é um requisito prévio para a utilização da 
linguagem escrita como tal, para a interpretação e produção de textos 
escritos correspondentes aos diferentes gêneros que circulam na 
sociedade. (LERNER, 2002, p. 40). 
 
 

 Tanto a leitura entendida como construção de sentidos, em uma atitude 

reflexiva dos alunos em relação à língua escrita, que atenda a uma finalidade e a 

objetivos pré-estabelecidos, como a escrita com a função de comunicar, que atenda 

a uma situação real e às necessidades dos alunos devem ser priorizadas e 

promovidas pelo professor alfabetizador em consonância às atividades de 

compreensão do sistema alfabético de escrita. Dessa forma, o ensino da língua 
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escrita desde o 1º ano do Ensino Fundamental estará sendo proporcionado aos 

alunos de forma a lhes permitirem a compreensão do verdadeiro papel que a leitura 

e a escrita desempenham na nossa sociedade. Para Ferreiro (apud COLELLO; 

LEITE; ARANTES, 2010, p. 190): “Se a escola não alfabetiza para a vida e para o 

trabalho, para que e para quem alfabetiza?”.  

Entender a concepção de língua escrita em uma perspectiva dialógica e 

comunicativa, voltada a uma prática pedagógica que valorize e oportunize, em sala 

de aula, a vivência da leitura e da escrita em situações de uso, isto é, com função 

social, atreladas a atividades que permitam ao aluno refletir sobre a escrita de forma 

a lhes possibilitar a compreensão do sistema alfabético, é respeitar o aluno como 

sujeito ativo, é compreender os processos conceituais envolvidos na conquista da 

língua escrita, é possibilitar a formação de leitores e escritores competentes.   
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3 A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA  
 
 
Permitir que as crianças sejam alfabetizadas a partir dos 6 anos, já que 

possuem as capacidades para dominar uma combinação arbitrária de sinais e 

significados, é possibilitar a todos a conquista ao exercício da cidadania. Conforme 

Soares (2010, p. 58), “[...] não há, em sociedades grafocêntricas, possibilidade de 

cidadania sem o amplo acesso à leitura e à escrita, quer em seu papel funcional [...] 

quer em seu uso cultural, como forma de prazer e lazer”. Reafirmando a posição de 

Soares, Gallart (2004, p. 41) defende que: “As pessoas devem ser capazes de se 

desenvolver perfeitamente no domínio da leitura e da compreensão das informações 

escritas que lhes vão sendo apresentadas, para não ficarem excluídas da 

sociedade”.   

Para tanto, segundo Colello (2004), práticas alfabetizadoras que 

compreendam a complexidade do processo de alfabetização, que tenham um 

profundo conhecimento dos alunos e dos seus processos cognitivos é muito 

importante. Além disso, um ambiente facilitador à aprendizagem, sobretudo no 

estímulo à curiosidade do ser humano, permite ao aluno a aquisição da língua 

escrita com significado, de forma a atender seus interesses e suas necessidades.     

Dessa forma, à aprendizagem da língua escrita supõem-se duas 

aprendizagens importantes em se tratando de conceito e que estão estreitamente 

relacionadas: a compreensão do sistema alfabético e a consciência fonológica - 

assuntos a serem abordados na sequência. 

 
 

3.1 COMPREENSÃO DA ELABORAÇÃO CONCEITUAL DO SISTEMA DE 
ESCRITA ALFABÉTICA 
 
 

 Durante muito tempo, acreditava-se que, para a criança aprender a língua 

escrita, era necessário desenvolver nos educandos habilidades psicomotoras, de 

lateralidade, de estruturação espaço-temporal ou de seriação. Esse ponto de vista 

foi revisto, sobretudo, por Ferreiro (2009) que demonstrou a evolução da 

representação escrita pela criança na construção da escrita alfabética e que essa 

aprendizagem dá-se mediante a interação com materiais escritos e na resolução de 

conflitos e de contradições, que, em nosso entendimento, devem ser consideradas 

nas práticas alfabetizadoras. 
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 Segundo Ferreiro (2009), para que a criança possa aprender o sistema de 

escrita alfabética, é necessário que ela compreenda o que a escrita representa e 

como que as letras funcionam para criar tais representações. De acordo com 

Teberosky e Colomer (2003), no início do processo de interpretação da linguagem 

escrita, a criança entende que somente pode ler nomes. Mais tarde, ela aceita que 

palavras que representam ações possam ser lidas, e, somente posteriormente, 

acredita que as palavras com funções gramaticais também possam ser lidas, tais 

como: artigos, conjunções e pronomes. 

 
Essa distinção entre o “escrito” e “o que se lê” dá-se pela perturbação que 
os espaços em branco, existentes entre as palavras de uma frase escrita, 
provocam nas crianças, em função das tentativas de homologarem as 
separações gráficas entre as palavras e as segmentações no enunciado. 
(TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 52). 
 

 
Inicialmente, as crianças não entendem a função dos espaços em branco, por 

isso, quando iniciam a escrever seus textos, escrevem tudo junto. Aprender a 

separar o texto em palavras é um conhecimento procedimental, adquirido aos 

poucos. Segundo estudos referentes à psicogênese da língua escrita, realizado por 

Ferreiro (2009), os quais tratam de explicar a origem das formas da criança 

compreender o sistema de escrita alfabético, verificou-se que a criança passa por 

uma evolução na forma em que representa a escrita. Assim sendo, sua 

compreensão não surge do exterior, pela transmissão da informação, mas pela 

transformação dos conhecimentos prévios que a criança já possui do sistema de 

escrita alfabética, mediante os desafios e conflitos de novas informações. Segundo a 

concepção piagetiana, “[...] um progresso no conhecimento não será obtido senão 

através de um conflito cognitivo, isto é, quando a presença de um objeto [...] não 

assimilável force o sujeito a modificar seus esquemas assimiladores”. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999, p. 34).   

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1985), a evolução da escrita pela 

criança perpassa por modos de resolução relativos a duas características que se 

sobressaem: “[...] a coerência rigorosa que as crianças exigem de si mesmas e a 

lógica interna da progressão seguida”. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 282). 

Para Ferreiro (2009), a escrita é um objeto conceitual e aprender a linguagem 

escrita requer vários aspectos cognitivos (a coordenação entre o todo e as partes, a 

seriação, a busca da correspondência um a um) para poder compreender como 
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esse sistema funciona e o que ele representa. Para poder evoluir na alfabetização, é 

necessário que a criança supere as contradições inerentes ao processo de 

aprendizagem. Esse processo dá-se mediante conflitos, em que os erros fazem 

parte desse processo de construção. Assim, é a partir das respostas dadas pelas 

crianças que o professor deve intervir. Portanto, é relevante o professor saber o 

conhecimento que os alunos possuem a respeito da escrita para poder planejar 

meios de intervenção adequados, conforme a necessidade das crianças.  

Ferreiro (2010) destaca três grandes períodos no processo evolutivo da 

representação escrita: 

 

a) distinção entre o modo de representação icônico e o não icônico; 

b) construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações 

sobre os eixos qualitativo e quantitativo); 

c) fonetização da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no 

período alfabético). 

 

No primeiro período, a distinção entre o desenho e a escrita é de fundamental 

importância, pois essa diferenciação é o início do reconhecimento de que desenhar 

é diferente de escrever nas suas formas e funções. Sobre isso, Ferreiro afirma: 

 
Ao desenhar se está no domínio do icônico, as formas dos grafismos 
importam porque reproduzem a forma dos objetos. Ao escrever se está fora 
do icônico, as formas dos grafismos não reproduzem a forma dos objetos, 
nem sua ordenação espacial reproduz o contorno dos mesmos. Por isso, 
tanto a arbitrariedade das formas utilizadas como a ordenação linear das 
mesmas são as primeiras características manifestas da escrita pré-escolar. 
Arbitrariedade não significa convencionalidade. No entanto, também as 
formas convencionais costumam fazer a sua aparição com muita 
precocidade. (FERREIRO, 2010, p. 22). 

 
 

O segundo período é caracterizado pelas formas de diferenciação entre as 

escritas construídas pelas crianças. Essas diferenciações são, inicialmente, 

intrafigurais e consistem na construção de um texto escrito de forma que seja 

interpretável. Para tanto, dois critérios são considerados: o eixo quantitativo, com 

base no princípio da quantidade mínima de letras (no mínimo três); e o princípio da 

variação interna, isto é, uma mesma série de letras não pode ser repetida para que a 

escrita possa ter significado. O passo seguinte consiste no interfigural, o qual se 

caracteriza pela diferenciação da escrita de cada palavra, precisamente para que se 
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possa atribuir significados diferentes para uma palavra e outra. Dessa forma, a 

criança explora formas diferentes de grafar as palavras, de maneira a permitir que, 

às vezes, varie a quantidade de letras (eixo quantitativo) para diferenciar uma 

palavra da outra, e, em outros momentos, varia o repertório de letras, a posição 

delas (eixo qualitativo) para escrever palavras diferentes. “A coordenação dos dois 

momentos de diferenciação (quantitativos e qualitativos) é tão difícil aqui como em 

qualquer domínio da atividade cognitiva.” (FERREIRO, 2010, p. 27). O professor 

reconhece que a criança pertence a esse nível de escrita quando assiste ao 

desenvolvimento da produção e observa o procedimento da criança na construção 

da escrita. 

Nos dois primeiros períodos, a criança, ao escrever, não leva em conta a 

pauta sonora das palavras. É no terceiro período, da fonetização da escrita, que a 

criança começa a considerar as propriedades sonoras da palavra. “Neste momento, 

começa a surgir uma relação de correspondência termo a termo entre as partes 

gráficas e as partes do nome, por meio do procedimento de segmentar 

silabicamente o nome que está sendo escrito” (TEBEROSKY, 2001, p. 88).  A 

criança começa a estabelecer uma relação com aspectos sonoros da linguagem, em 

que para cada sílaba da palavra correspondente a um som, o qual é representado 

por escrito pela criança por uma letra. Dessa forma, inicia-se o período silábico. 

Essa hipótese silábica é importante, pois regula a ação da criança em relação à 

variação da quantidade de letras ligadas às variações sonoras.  “Não é, portanto, a 

segmentação silábica em si o que ajuda na aprendizagem da escrita, mas a 

segmentação silábica suportada pela escrita” (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 

115). A hipótese silábica pode levar a seguinte contradição: 

 
Contradição entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras que 
uma escrita deve possuir para ser “interpretável” (por exemplo, o 
monossílabo deveria se escrever com uma única letra, mas se coloca uma 
letra só, o escrito não se pode ler, ou seja, não é interpretável); além disso, 
contradição entre a interpretação silábica e as escritas produzidas pelos 
adultos (que sempre terão mais letras do que as que a hipótese silábica 
permite antecipar). (FERREIRO, 2010, p. 27). 

 
 

Outra forma de conflito é quando o aluno passa a representar cada sílaba por 

uma letra que passa a adquirir valores sonoros relativamente estáveis, 

correspondente ao eixo qualitativo. 
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As crianças, a partir do conflito entre a hipótese silábica e a escrita 

convencional ou outras hipóteses criadas por elas, buscam a superação dessas 

contradições, através da compreensão da função social da escrita, o como se 

escreve e que letras usar.  Quando ela descobre que para escrever cada pauta 

sonora da palavra é necessário um arranjo diferente do que uma letra por sílaba, ela 

atinge o nível alfabético da escrita. Entre o nível silábico e o alfabético, a criança 

passa por um período de transição denominado silábico-alfabético. Para isso, é 

necessário que a criança conheça as letras. 

No nível silábico-alfabético, a escrita e a leitura são realizadas com 

antecipação da quantidade de sons emitidos, há uma estabilização entre o valor 

sonoro e algumas letras que compõem a palavra. Há uma correspondência entre 

fonema e grafema, porém, somente de algumas letras.     

O nível alfabético é o ponto mais alto de compreensão da criança do sistema 

alfabético de escrita. Nessa fase, ela compreende que para escrever ela precisa 

relacionar a grafia das palavras com os fonemas correspondentes. A criança, nesse 

nível, ainda não compreende a questão ortográfica convencional.   

A pesquisa de Ferreiro e Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita, 

portanto, veio contribuir para a compreensão de que a aquisição da escrita, como 

um sistema de representação, não se dá por meio de uma técnica, mas, ao invés 

disso, por meio de uma construção conceitual, a qual acontece por etapas, através 

da superação de um nível por outro até chegar ao entendimento do sistema 

alfabético de escrita. 

 
 

3.2 O PAPEL DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 
ESCRITA 
 
 

Compreender como se processa a aprendizagem da língua escrita pelas 

crianças perpassa por entender as relações que ocorrem entre a linguagem falada e 

a linguagem escrita no nosso sistema de escrita, o qual é alfabético.  

 
Para compreender a aprendizagem do sistema alfabético, é preciso saber 
exatamente o que é o alfabeto, como ele se tornou capaz de representar a 
linguagem no nível dos fonemas, de que capacidade nós precisamos para 
apreender essa relação, e como a representação alfabética pode ser 
modulada por convenções ortográficas. (MORAIS, 1996, p. 50). 
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 Para compreensão da escrita alfabética, é necessária a capacidade de 

análise da língua em fonemas e de síntese dos fonemas para aprender a língua 

escrita, portanto, para uma leitura alfabética, supõe-se a descoberta do fonema, que 

compreende uma memória das correspondências e uma habilidade de síntese. Para 

Morais (1996, p. 163), “[...] aprender o alfabeto é também aprender um código de 

fala. Segue-se necessariamente que, para aprender a ler, é crucial aprender o 

código alfabético e conseguir automatizar o processo de conversão grafofonológica”. 

Muitos autores fazem uma distinção entre consciência fonêmica e fonológica. 

Para o conhecimento dos fonemas, utiliza-se o termo consciência fonêmica, já o 

termo consciência fonológica é mais abrangente e envolve não apenas a capacidade 

de analisar e manipular fonemas, mas também unidades sonoras como sílabas e 

rimas. 

Para que o aluno possa desenvolver a capacidade de estabelecer relações 

entre aspectos gráficos e sonoros da língua, é preciso realizar atividades que 

desenvolvam a consciência fonológica, que, segundo Morais (2012), constitui um 

conjunto de habilidades necessárias para que o aluno possa alfabetizar-se: a 

identificação de rimas ou de aliterações; a contagem de fonemas ou sílabas das 

palavras; a segmentação de palavras em fonemas ou sílabas; a adição; a subtração 

ou a substituição de sons; a comparação de palavras quanto ao número de sílabas 

ou de fonemas. Como se pode observar, trata-se de habilidades distintas: identificar, 

produzir, contar, segmentar, adicionar, subtrair, substituir, comparar; com diferentes 

níveis de complexidade, que envolvem, também, distintas unidades linguísticas 

(sílabas, unidades intrassilábicas e fonemas). 

Outro aspecto importante que precisa ser considerado para uma melhor 

compreensão dos alunos a respeito das unidades sonoras das palavras, isto é, do 

desenvolvimento da consciência fonológica, é a presença da escrita das letras das 

palavras.  

 
O registro das unidades gráficas (letras) seria fundamental para que as 
crianças possam vir a tratar como “unidades” mais estáveis aquelas coisas 
tão abstratas e pouco tangíveis como são os “sons pequenininhos” que os 
estudiosos chamam de fonemas. (MORAIS, 2012, p. 92).  
 
 

Para Solé (1998), ler não é decodificar, mas para ler é preciso saber 

decodificar.  
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Aprender a decodificar pressupõe aprender as correspondências que 
existem entre os sons da linguagem e os signos ou os conjuntos de signos 
gráficos - as letras e conjuntos de letras - que os representam. Um primeiro 
aspecto a tratar, portanto, deve ser o das dificuldades implícitas no fato de 
isolar e identificar os sons da linguagem. (SOLÉ, 1998, p. 52). 
 
 

 Vários trabalhos indicam que as crianças têm mais facilidade na identificação 

das sílabas do que dos fonemas, e que a consciência fonêmica parece ser mais 

difícil que a consciência fonológica.  

Solé (1998) considera importante que a criança desenvolva uma consciência 

metalinguística relacionada ao desenvolvimento da consciência fonológica para 

poder representar a linguagem definida pelo sistema alfabético. Para aprender o 

código, é necessário manipulá-lo e refletir sobre ele, o que permite, dessa forma, 

pensar em uma palavra, em um som, isolá-lo e diferenciá-lo. A autora salienta, 

ainda, que o acesso ao código deve ser inserido sempre em contextos significativos, 

para que as crianças possam entender desde cedo que a língua escrita tem a 

função de comunicar. O bom leitor e escritor, portanto, é aquele que utiliza 

simultaneamente os indicadores contextuais, textuais e grafofônicos para construir 

significado. 

No capítulo seguinte, vamos discutir como o ensino da língua escrita em 

relação às atividades e aos procedimentos deve ser proposto pelo professor 

alfabetizador para que se favoreça a compreensão do sistema de escrita alfabético e 

seu uso em suas funções sociais. Para tanto, o capítulo foi subdividido em dois itens 

que irão tratar sobre o ensino da compreensão do sistema de escrita em um 

contexto de letramento e como deve ser o ambiente alfabetizador das salas de 

alfabetização. 
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4 O ENSINO DA LÍNGUA ESCRITA NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
A língua escrita é um instrumento de comunicação utilizada para interpretar e 

produzir textos. Sua aprendizagem é facilitada em um contexto de interação entre as 

pessoas. Diferentemente da linguagem oral, a linguagem escrita não se aprende 

espontaneamente, por mera imersão na cultura escrita, mas através de um ensino 

intencional e explícito. Ensinar a ler e a escrever são tarefas da escola e requerem 

construir procedimentos de compreensão leitora e desenvolver capacidades 

comunicativas que necessitam do uso correto da língua escrita.  

 
Ler e escrever passa por um processo cognitivo no qual os meninos e as 
meninas vão tomando consciência de aspectos convencionais da escrita, da 
segmentação das palavras, do valor sonoro que atribuímos a cada 
representação gráfica em forma de letra, etc. O processo cognitivo de ler 
não é um processo natural, mas propiciado pelas interações com pessoas 
mais experientes no mundo letrado e que contribui para as formas de 
comunicação em nossa sociedade. As crianças devem ser capazes de 
interpretar códigos e letras, decifrar mensagens e ter ferramentas para 
produzir textos novos. Não podemos nos conformar com que as meninas e 
os meninos saibam o nome das letras, mas que também saibam utilizá-los. 
(GALLART, 2004, p. 46-47). 
 

 

Reafirmando o exposto acima, para Tolchinsky (2006), a linguagem escrita 

representa tanto as suas propriedades formais de escrita, isto é, a escrita em si, 

como a utilização da língua escrita, ou seja, como meio de comunicação. A presença 

desses dois princípios na escola, por meio da participação ativa dos alunos, é 

importante para que ocorra a construção dos conhecimentos sobre a língua escrita 

pela criança.  

A língua escrita, quando utilizada em situações reais, com sentido e 

significado, torna-se algo mais concreto e de mais fácil assimilação para os alunos. 

É importante, portanto, como orienta Tolschinsky (2001, p. 143), “[...] mesmo em 

situações de extrema dificuldade, continuaremos insistindo em que a direção da 

aprendizagem é o uso em situações com sentido para o conhecimento do sistema”.     

O ensino da língua escrita deve estar baseado no texto, pois é através do 

texto oral ou escrito que a linguagem manifesta-se. Para Jolibert e Jacob (2006, p. 

180): “A unidade de funcionamento da linguagem escrita é o texto [...] Os textos são 

organizados em tipos de textos (receitas, histórias, etc.) que correspondem a 

situações reais de uso, a variadas situações de vida”.  
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Para o processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita, o texto (oral 
ou escrito) é concebido como o produto linguístico da atividade interacional 
de que os sujeitos participam, estando o seu significado não na soma dos 
sentidos emitidos pelas palavras que o compõem, nem no conjunto de 
enunciados que o constituem, mas na articulação dos elementos e 
características que o formam, uma vez que ele é resultado das condições 
em que foi produzido (VAL; VIEIRA, 2005, p. 37). 

 
 

Soares (2010) defende que, para a criança poder alfabetizar-se, é necessário 

que tanto a premissa relacionada à aquisição da escrita como instrumento quanto à 

utilização da linguagem escrita com função social devem ser priorizadas pela escola. 

Portanto, tanto o que e o para que da escrita devem ser considerados no ensino da 

língua escrita.  

Geraldi (2003) defende que a escrita deva ter o que dizer, uma razão para 

dizer, que se tenha para quem dizer, o autor do texto precisa assumir-se como 

locutor daquilo que escreve e possuir as estratégias adequadas a sua finalidade 

comunicativa.  

 
Uma teoria coerente de alfabetização deverá basear-se em um conceito 
desse processo suficientemente abrangente para incluir a abordagem 
“mecânica” do ler/escrever, o enfoque da língua escrita como um meio de 
expressão/compreensão, com especificidade e autonomia em relação à 
língua oral, e, ainda, os determinantes sociais das funções e afins da 
aprendizagem da língua escrita. (SOARES, 2010, p. 18). 

 
 

 Soares (2004) entende o fracasso na fase inicial da alfabetização, nas duas 

últimas décadas, como sendo de responsabilidade pela forma como a alfabetização 

está ocorrendo em sala de aula. A autora aponta que um dos fatores é que, apesar 

de a concepção construtivista ter contribuído para a compreensão da trajetória da 

criança na construção da escrita na direção do sistema alfabético, há alguns 

equívocos e falsas inferências que ela explica como sendo a desinvenção da 

alfabetização, pois, segundo a autora, passou-se a subestimar a natureza do objeto, 

que é fundamentalmente um objeto linguístico. 

Soares (2004) destaca que é necessário que tanto atividades que promovam 

a aquisição do sistema alfabético de escrita, como o seu uso nas mais variadas 

situações sociais devem ser proporcionadas pelo professor alfabetizador. Para a 

aprendizagem da escrita, é necessário que se desenvolvam atividades relacionadas 

à consciência fonológica, de decodificação e de codificação da língua escrita por 

meio de um ensino direto, explícito e sistemático. Para o entendimento do para que 
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a escrita é utilizada, relacionada à sua função social, fazem-se necessárias 

atividades que possibilitem as crianças a imersão na cultura escrita, na participação 

em experiências variadas com leitura e escrita, conhecimento e interação com 

diferentes tipos e gêneros de material escrito. 

Faz-se necessário, portanto, que se possibilite aos alunos tanto atividades 

que levem a aquisição da escrita, que está relacionada ao “o que é” a escrita, como 

atividades que proporcionem aos alunos o uso da linguagem escrita com função 

social, o que está relacionado ao “para que” se utiliza a escrita. Essas atividades 

devem ocorrer, segundo Soares (2004), de formas interdependentes, indissociáveis 

e simultâneas.  

As pesquisas nos últimos cinco anos apontam alguns aspectos para que 

ocorra uma alfabetização bem sucedida.  Dentre as quais, de forma bem sucinta, 

podemos destacar: a importância de entender a lógica da criança e de respeitar 

seus direitos (VALENÇA, 2011; RESENDE, 2010); o brincar como necessidade da 

criança e como mobilizador de seus interesses (MAREGA; SFORNI, 2011; GEBIEN, 

2011); a importância de alfabetizar letrando (SOARES, 2004; CRUZ; 

ALBUQUERQUE, 2007; PACÍFICO; ROMÃO, 2007); o trabalho sistemático de 

reflexão da escrita e da dimensão sonora das palavras (ALBUQUERQUE; MORAIS; 

FERREIRA, 2008); proporcionar atividades diversificadas de acordo com a 

necessidade da criança (RIZZO, 2006); a importância da interação do professor 

(GOMES, 2006); a intencionalidade das atividades (SOUZA, 2007); a relação entre a 

afetividade e cognição (ÁREA, 2006; DELL’AGLI, 2008); a importância do trabalho 

com a consciência fonológica (FERREIRA, 2002; CALIL; LOPES; FELIPETO, 2006; 

MOREIRA, 2009); e a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos (CARMO; 

CHAVES, 2001).  

Em relação ao ensino, sabemos que as questões a serem observadas como: 

as atividades desafios, que levem à compreensão da escrita alfabética, do 

desenvolvimento da consciência fonológica e do reconhecimento das letras do 

alfabeto, integradas às atividades de leitura e produção textual que tenham 

significado aos alunos, bem como o ambiente alfabetizador em um contexto de 

letramento, de forma a respeitar as características da criança de 6 anos, precisam 

ser valorizadas e assumidas pelo professor alfabetizador na sua prática pedagógica. 
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4.1 COMPREENSÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO EM UM CONTEXTO DE 
LETRAMENTO 

 
 

Juntamente com as atividades de linguagem escrita com função social é 

importante destacar o ensino sistematizado e planejado da escrita alfabética.  

 
Importante ressaltar que a frequência e a sistematização das atividades que 
estimulam a reflexão sobre a composição grafo/fonológica da palavra são 
fatores que contribuem para que a criança venha a compreender como se 
constitui a palavra escrita. Isto requer um planejamento mais consciente da 
importância destes fatores para a aquisição da língua escrita. (FERREIRA, 
2002, p. 94). 

   
 

Segundo Morais (2012), é necessário ensinar de forma sistemática como a 

escrita alfabética funciona e suas convenções, por meio de atividades que permitam 

aos alunos perceberem a relação entre o oral e o escrito, isto é, de desenvolvimento 

da consciência fonológica, para que o aluno possa se alfabetizar. O professor, ao 

desenvolver atividades de reflexão sobre os segmentos sonoros como sílabas e 

rimas, precisa levar em consideração a faixa etária que será proposta nessas 

atividades. Por se tratar de crianças de 6 anos, o jogo é uma estratégia de ensino 

que interfere positivamente na capacidade de aprendizagem das crianças.  

Para a aprendizagem da escrita é importante, também, possibilitar o 

conhecimento das 26 letras do alfabeto. Para tanto, o professor deve ensinar as 

letras e associar nomes que iniciam com as letras, pois, segundo Cagliari (1999), 

associar as letras do alfabeto a palavras que iniciam com essas letras é “[...] muito 

precioso para a criança porque ensina duas coisas importantes: o nome das letras e 

seu valor fonético através do princípio acrofônico”. (CAGLIARI, 1999, p.118). 

 
Do ponto de vista construtivista, a segmentação silábica, que serve para 
escrever, vê-se apoiada pela notação externa da escrita e é reforçada pela 
denominação das letras e pela própria atividade de escrever. Não é, 
portanto, a segmentação silábica em si o que ajuda na aprendizagem da 
escrita, mas a segmentação silábica suportada pela escrita. (TEBEROSKY; 
COLOMER, 2003, p. 115). 

 
 

É importante possibilitar, assim, a aprendizagem da língua escrita sem cair 

nos antigos métodos silábicos ou fônicos, pois os métodos tradicionais de ensino 

têm como pressuposto teórico que a escrita é um código de transcrição da língua 

oral para o escrito e que as crianças já o possuem naturalmente em suas mentes 
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como unidades internas das palavras, sem a necessidade de compreensão do 

sistema alfabético. Essa visão simplista entende que o ensino possa ser transmitido 

aos alunos de forma pronta e gradativa e que as informações sobre as 

correspondências som-grafia serão acumuladas pelos aprendizes para 

gradativamente decodificarem e codificarem as palavras. Essa forma de ensinar, 

além de não levar em consideração como se processa a aprendizagem no aluno, 

não atende as necessidades deste, acarretando, em muitos casos, no fracasso da 

aprendizagem da língua escrita. 

 O trabalho sistemático com a escrita deve ocorrer em uma prática de 

alfabetização que promova a reflexão do sistema de escrita alfabética. Esse trabalho 

de reflexão da escrita pode ser favorecido quando, segundo Morais (2012), é 

proposto pelo professor por intermédio de atividades que partam de textos de 

memória (cantigas, parlendas, quadrinhas) que fazem parte da cultura do brincar 

infantil, por meio de jogos que possibilitem a reflexão fonológica, da exploração de 

palavras estáveis, isto é, palavras que são reconhecidas de memória, por possibilitar 

aos alunos descobrir determinadas propriedades de nosso sistema de escrita, 

servindo de análise para escrita de palavras novas. E, também, por meio de 

atividades que permitam a montagem e desmontagem de palavras com alfabeto 

móvel, o que possibilita ao aprendiz tratar a letra como unidade, possibilitando uma 

série de decisões sobre como escrever ao focar a atenção nas letras que vai 

escolher e em que ordem vai colocá-las. Ainda, segundo Morais (2012), após a 

escrita das palavras com as letras móveis, é interessante propor as crianças que as 

copiem em seus cadernos por dar o sentido de preservação que a escrita de próprio 

punho permite.    

   
Temos de apresentar a leitura e a escrita como um desafio cognitivo, e não 
como uma aprendizagem mecânica de uma técnica. Temos de tomar como 
ponto de partida as conceitualizações elaboradas pelas crianças para 
apresentar conflitos cognitivos, ou seja, problemas significativos para elas, 
os quais lhes permitam progredir no conhecimento do escrito pelo 
questionamento das hipóteses que construíram. (PÉREZ; GARCIA, 2001, p. 
23). 
 
 

O professor, portanto, ao propor atividades de desenvolvimento da 

consciência fonológica, da identificação das letras do alfabeto e da reflexão da 

escrita das palavras, intervindo de forma adequada, possibilita aos alunos 

avançarem em seus conceitos sobre a escrita e sobre a compreensão do sistema de 
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escrita alfabética. Essas atividades integradas ao uso da língua escrita com 

significado favorece a capacidade de aprendizagem dos alunos.  

Portanto, nessa perspectiva, é importante o professor oferecer um ambiente 

alfabetizador com atividades tanto relacionadas à aprendizagem do sistema 

alfabético de escrita, como também de atividades voltadas ao letramento de forma 

conjunta e indissociável. 

 As atividades de letramento consistem em situar a língua escrita em seus 

mais variados usos, isto é, com função social. Para tanto é importante o aluno 

conhecer os diversos gêneros textuais que circulam socialmente bem como 

compreender como se escreve, quais conteúdos, como funciona e as características 

textuais que possuem.  

Dessa forma, ao propor atividades voltadas ao letramento, é importante o 

professor exercer o papel de leitor e de produtor de textos de forma compartilhada, 

pois, assim, permite a reflexão e a análise da língua escrita utilizada para ler e 

escrever, por meio da participação dos alunos nessas situações, o que possibilita a 

aprendizagem significativa da língua escrita. Assim sendo, oferecer um contexto em 

sala de aula em que a produção escrita tenha a função de interação autor/leitor, com 

uma funcionalidade, é fundamental para a aprendizagem da língua escrita, como 

nos alerta Soares (2010).  

Nesse contexto, o professor ao desempenhar o papel de escriba estabelece 

uma relação entre escrita e leitura, que possibilita aos alunos a reflexão em relação 

à produção textual, que pode estar centrada no conteúdo, na forma do discurso, e, 

também, na escrita em si, como sistema gráfico de representação. Segundo 

Teberosky (1997, p. 87), “[...] os propósitos comunicativos são a base para 

determinar os gêneros, ou dizendo de outro modo, os gêneros se identificam à base 

do uso e da necessidade comunicativa”.  

 
Desempenhando o papel de escriba, o professor ajuda as crianças a 
diferenciar entre dizer e dizer para ser escrito (em termos de conteúdo), a 
controlar a extensão da emissão ditada, a repetir de forma literal, a 
recuperar a ordem sequencial da emissão ditada, a diferenciar entre o “já 
está escrito” e o que “ainda não está escrito”, enfim, ajustar o oral e o 
escrito. (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p.123). 

      
 

Ao realizar o papel de escriba, o professor precisa dar voz aos alunos, 

estimular a participação para que estes possam expressar suas ideias e que estas 



33 

 

sejam valorizadas pelo professor, em uma situação real e eficiente, para que as 

crianças sejam as autoras do texto, como é defendido por Teberosky e Colomer 

(2003).     

O professor como leitor de textos possibilita uma interação com os alunos que 

afeta no desenvolvimento da língua escrita, na compreensão da estrutura dos textos 

e no desejo de aprender das crianças. 

 
A linguagem oral com a qual é contada a história merece especial atenção. 
A ideia de que é necessário avaliar a quantidade de palavras 
desconhecidas e seu registro culto, assim como a complexidade sintática 
das frases para medir a dificuldade do texto, está muito difundida. Isso é 
verdadeiro, mas cabe destacar que, a partir dos primeiros anos, a maioria 
das palavras novas são aprendidas, precisamente lendo e se esforçando 
para atribuir-lhes um significado no contexto da leitura. (TEBEROSKY; 
COLOMER, 2003, p. 160). 

  
 

Ao proporcionar atividades de leitura e produção textual dos diversos gêneros 

textuais aos alunos, considerando-se, dessa forma, os seus múltiplos usos e 

funções da língua escrita na sociedade, é importante trabalhar com as crianças o 

que Jolibert (1994) denominou de: competências existenciais, competências 

culturais e competências linguísticas.  

 

 Competências existenciais: desejo de crescer, de agir, de ler e de 

escrever, de ter curiosidade para com o mundo, etc.  

 Competências culturais: saberes relacionados ao mundo da escrita 

referentes aos diferentes “escritos complexos” (suportes) de uma 

sociedade, constituído por muitos textos diferentes: jornais, revistas, 

livros, catálogos, dicionários, bem como seus locais: painéis de 

afixação, livrarias, bancas, biblioteca. 

 Competências linguísticas: características de um texto a ser elaborado 

na produção escrita e/ou indícios pertinentes para construir o 

significado de um texto na leitura.  

 

As competências linguísticas que precisam ser consideradas como 

competências conceptuais e que estão em constante interação tanto com a leitura, 

quanto com a produção textual são: a noção de contexto (De onde se origina o 

texto? Em qual situação o texto chega ao leitor?); os parâmetros da situação de 
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comunicação (emissor, destinatário, meta, objetivo); os tipos de texto (as 

características dos diferentes textos: carta, cartaz, poema, receita); a superestrutura 

do texto que se manifesta na forma da organização espacial e lógica do texto, como 

também sua dinâmica interna (abertura, encerramento e progressão de um ao 

outro); a linguística textual (a escolha dos enunciados: pessoas, tempos: depois, 

antes, agora; lugares: abaixo, ao redor; conectores, substitutos, redes de sentido, a 

pontuação); a linguística da frase que são os diferentes sinais de funcionamento 

linguístico nas frases e a linguística no nível da micro estrutura (verificar as palavras 

no contexto do texto). O professor ao trabalhar com essas competências deve ter 

como objetivo levar os alunos a prestar atenção nas pistas linguísticas para ajudá-

los a construir sentido ao texto e para que eles saibam produzir um texto pertinente 

para cada tipo de situação.          

Complementando as ideias apresentadas, em busca da construção de um 

significado ao texto lido, Solé (1998) salienta que o professor deve ensinar seus 

alunos a compreenderem um texto por intermédio da utilização de estratégias de 

antecipação, de inferência e de verificação, mediante perguntas a respeito do texto, 

recapitulando o que foi lido, pedindo explicações sobre determinadas dúvidas, 

estabelecendo previsões, comparações e relações no decorrer da leitura; 

permitindo, dessa forma, que os alunos aprendam que ler não é somente 

decodificar, mas construir um sentido ao texto, fruto da interação do texto com o 

leitor. “Para aprender a construir uma representação global do texto, o aluno pode 

ser estimulado a contar oralmente sobre o que leu [...] Transformar o texto num 

desenho também pode ajudar a compreendê-lo melhor.” (CAFIEIRO, 2005, p. 50). O 

importante é que, conforme Solé (1998), o aluno não se transforme em leitor passivo 

da leitura. “Isto é, em alunos que respondem às perguntas, que atuam, porém que 

não interiorizam nem se responsabilizam por essas estratégias nem por quaisquer 

outras”. (SOLÉ, 1998 p.121). 

 
O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda os diversos 
textos que se propõe a ler. É um processo interno, porém deve ser 
ensinado. Uma primeira condição para aprender é que os alunos possam 
ver e entender como faz o professor para elaborar uma interpretação do 
texto: quais as suas expectativas, que perguntas formula, que dúvidas 
surgem, como chega a conclusão do que é fundamental para os objetivos 
que o guiam, que elementos toma ou não do texto, o que aprendeu e o que 
ainda tem de aprender...em suma, os alunos tem de assistir a um 
processo/modelo de leitura, que lhes permita ver as “estratégias em ação” 
em uma situação significativa e funcional. (SOLÉ, 1998, p. 116). 
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Além disso, para uma melhor compreensão do texto, é importante situar o 

texto no seu contexto histórico e cultural em que foi produzido, saber sobre a história 

do autor, como também buscar conhecer, principalmente em se tratando de texto 

informativo, as intenções de quem escreveu o texto. 

 
Pois é do texto no contexto de sua produção, de sua circulação e de sua 
leitura que deve ocupar-se a escola, pois talvez os equívocos de trabalhos 
escolares com textos residam no apagamento desse contexto. É esta noção 
de contexto que permite recuperar a dimensão coletiva da escrita e da 
leitura, bem como é nela que se abrigam as diferentes leituras que um texto 
recebe ao longo de sua história, da história de seu autor e da história de 
seus leitores. (LAJOLO, 2009, p. 107). 

    
 

Outro aspecto que auxilia na compreensão do texto é a leitura fluente. De 

acordo com Batista (2005), para desenvolver a fluência leitora, alguns 

procedimentos de leitura são necessários ser ensinados: “[...] reconhecimento global 

e instantâneo de palavras, a leitura de partes inteiras de frases, a previsão do que 

virá em seguida, o apoio no contexto linguístico e extralinguístico para formulação de 

hipóteses e a busca de compreensão [...]”. (BATISTA, 2005, p. 66). 

O professor ao desempenhar o papel de leitor e escritor para os alunos 

possibilita também que estes adquiram conhecimentos convencionais sobre os atos 

de ler e de escrever, por exemplo: que a fala é representada na escrita; que se 

escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo; que há combinações de 

letras; que as letras são diferentes umas das outras; que as palavras são um grupo 

de letras separadas por espaços; que há diferenças entre a fala e a escrita; que há 

aspectos relacionados à ortografia e à pontuação; que os textos têm autores; que os 

livros infantis têm ilustradores; etc. 

Todos os aspectos da aprendizagem devem ser trabalhados de maneira 

integrada: leitura e escrita, produto e processo, palavras e textos.  Para Teberosky e 

Colomer (2003), o professor não deve “[...] considerar a leitura e escrita como uma 

progressão sequencial, em que primeiro se aprende a ler e depois a escrever, ou o 

inverso”. (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 91). 

Proporcionar práticas de leitura, produção textual, atividades de 

sistematização e reflexão do sistema de escrita alfabética, de forma concomitante e 

integrada no ensino da língua escrita, em que o alfabetizar letrando faça parte do 

fazer diário do trabalho pedagógico do professor é necessário para uma 

alfabetização voltada para a formação de leitores e escritores competentes.    



36 

 

De segunda a sexta, nas salas de aula dos anos de alfabetização, é 
necessário que os alunos tenham atividades de reflexão sobre as palavras 
voltadas ao aprendizado do S.E.A. [Sistema de escrita alfabética] (ou depois 
do primeiro ano, à aprendizagem de norma ortográfica), e que, também a 
cada dia, de segunda a sexta, participem de atividades de leitura e ou/de 
produção de textos que não foram escritos para ensinar o S.E.A. (MORAIS, 
2012, p. 122). 

 
 

Ao se propor atividades de alfabetização e letramento de forma integrada e 

indissociável, utilizando-se textos reais, que atendam aos seus diversos usos sociais 

de leitura e de escrita e às necessidades dos alunos, em que o professor exerce o 

papel de leitor e produtor de diversos gêneros textuais, de forma dialógica e 

interativa, promovendo a participação dos alunos na construção de sentidos da 

língua escrita, favorece a aprendizagem e a formação de leitores e escritores 

competentes.   

 
 

4.2 AMBIENTE ALFABETIZADOR NO CONTEXTO DE LETRAMENTO 
 
 
O ambiente alfabetizador como espaço facilitador da aprendizagem, 

compreende vários aspectos no sentido de possibilitar aos alunos uma vivência mais 

rica e participativa com a língua escrita. Dentre esses aspectos, é interessante os 

alunos terem contato com uma diversidade de materiais escritos e que o professor 

saiba utilizar procedimentos de ensino adequados por meio de atividades 

significativas para os alunos. Dessa forma, é importante que o professor estabeleça 

uma relação com seus alunos de diálogo, em que estes se sintam partícipes na 

construção de seus conhecimentos. 

      Dessa forma, partindo do princípio de que o aluno não é uma tábua rasa 

por possuir conhecimentos que adquiriu através da sua interação com o meio e com 

outras pessoas; ao chegar à escola, ele traz conhecimentos da língua escrita que 

vivenciou no seu meio cultural. É de fundamental importância, portanto, o professor 

conhecer o que os alunos já sabem a respeito da língua escrita e promover 

atividades de acordo com a necessidade de cada aluno. 

 Ao propor atividades flexíveis e diversificadas é uma forma de respeitar as 

diferenças. Já que, segundo Colello (2007), a maior causa do fracasso escolar está 

no professor propor uma única atividade a toda classe, planejada com base no nível 

médio de dificuldade do grupo. Propor dinâmicas diferenciadas em sala, portanto, 
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levando-se em consideração o que o aluno já sabe, é importante no favorecimento 

da aprendizagem pelo aluno. Como também proporcionar um ambiente 

alfabetizador, rico de possibilidades de leitura e escrita, para compensar as 

desigualdades daqueles que não tiveram a possibilidade de ter contato com esse 

tipo de material. 

 
O primeiro esforço deve estar orientado para assumir que o ambiente onde 
a criança aprende a ler e a escrever deve ter uma quantidade suficiente de 
material escrito. Além do inventário de suportes e materiais diversos, estes 
devem ser adequados e relevantes para as crianças. (TEBEROSKY; 
COLOMER, 2003, p. 106). 

   
 

Outro aspecto importante a ser considerado nas atividades diárias do 

professor alfabetizador é a leitura de livros de literatura infantil aos alunos, tendo 

como finalidade a apreciação estética da obra literária, pois a literatura, dentro dessa 

concepção, não serve a um objetivo moral, didático ou prático, mas como campo 

fértil para o desenvolvimento da imaginação e criatividade. A literatura pensada 

nessa perspectiva é uma forma de nos tornarmos mais sensíveis à realidade e à 

nossa condição de ser humano, permitindo, dessa forma, ser uma porta de acesso 

ao conhecimento do mundo e do próprio ser.  

  

O sujeito que se entrega ao texto literário passa a ter uma visão mais ampla 
sobre o universo que o circunda, consegue, por exemplo, entrever 
possibilidades para a resolução de problemas. A vivência de situações 
fictícias pelas quais passam os personagens de determinada obra permite 
que o leitor direcione seu olhar para si, passando a se conhecer melhor 
além de perceber o outro. Nesse sentido, podemos afirmar que a literatura 
colabora para nossa formação humanística, ela nos permite um crescimento 
individual e social. (NEITZEL, 2006, p. 98). 

 

Teberosky e Colomer sugerem como proposta de leitura em voz alta pelo 

professor “repetir as leituras de um mesmo livro. A repetição facilita a compreensão, 

a memorização de palavras e a reconstrução da história pela criança” 

(TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 120). 

A presença e a leitura de livros de literatura em sala de aula são de 

fundamental importância para a formação leitora, principalmente quando a leitura 

desses livros dá-se de forma compartilhada e conjunta na elaboração de 

significados, em uma perspectiva dialógica com a língua escrita que permita aos 

alunos ampliar conhecimentos de si e do mundo, através da reflexão sobre o lido, 

pois, conforme Colomer:  
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Realizar estas atividades ajuda, de imediato, a compreensão das obras e 
proporciona uma aprendizagem inestimável de estratégias leitoras, já que 
cada criança tem a oportunidade de ver a forma em que operam as outras 
para entendê-las. (COLOMER, 2007, p.148). 

 
 

Como também é importante para desenvolver o vocabulário, desenvolver os 

conceitos literários, conhecer como a linguagem escrita funciona, possibilitando, 

dessa forma, motivar os alunos a lerem para além dos muros da escola.   

Faz-se necessário, portanto, que a escola crie espaços para que a leitura 

literária esteja presente. Uma das formas é por meio de Projetos de Trabalho em 

longo prazo em que os alunos sintam necessidade de ler e escrever, por 

compartilharem, de forma coletiva, objetivos e atividades em contextos que a língua 

escrita atende a motivos reais, permitindo um maior interesse e motivação por 

fazerem sentido aos alunos, diferente de se propor atividades arbitrárias, 

fragmentadas e desconexas, as quais desfavorecem a aprendizagem da língua 

escrita. 

 
A leitura de livros pode apresentar múltiplas formas de organização em 
cada contexto escolar. No entanto existe uma série de critérios básicos que 
aparece de forma geral em qualquer experiência concreta de leitura. 
Barbara Kiefer, por exemplo, sistematizou observações nas aulas do 
primário para concluir que a competência literária dos alunos melhorava se 
os professores organizavam um contexto de trabalho em que ocorriam as 
seguintes situações: projetos ou unidades prolongadas de trabalho, leitura 
em várias ocasiões a cada dia, releitura das obras, atividades de resposta 
criativa, um tempo de leitura individual, estímulo às recomendações mútuas, 
um bom acervo de livros e intervenções do professor, com perguntas e 
comentários que estimulavam tanto a prestar atenção aos detalhes e 
sentimentos suscitados, como a observar e apreciar as obras, de modo que 
as interpretações fluíssem entre as crianças. (COLOMER, 2007, p. 116). 

 
 

Por meio da leitura de livros de literatura infantil promove-se o aprender dos 

mecanismos do funcionamento linguístico em geral, já que, conforme Colomer 

(2007, p. 36): “A literatura nos prepara para ler melhor todos os discursos sociais”. 

 
Em um exemplo quase banal, pego ao acaso, não parece que as 
habilidades usadas na leitura possam ser adquiridas no primário, sem ler-se 
grandes doses de ficção, já que esse é, normalmente, o único tipo de leitura 
a que os meninos e as meninas estão dispostos a dedicar grande 
quantidade de horas livres que necessitam para dominar os mecanismo que 
a regem. (COLOMER, 2007, p. 36). 
 
 

Assim sendo, em todos os momentos do processo de aprendizagem da língua 

escrita pela criança, é interessante propor situações em que os alunos possam 
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experimentar, indagar, descobrir, isto é, que sejam considerados sujeitos ativos na 

construção do conhecimento sobre a língua escrita. Ter um ambiente que 

proporcione situações reais de escrita e de leitura, que o professor seja um modelo 

de leitor e de escritor de diversos gêneros textuais para seus alunos, favorece a 

aprendizagem e a compreensão do significado da língua escrita, suas funções 

sociais e o conhecimento de sua forma mais típica em oposição à língua falada. 

 
A iniciativa de deixar entrar os escritos não (tradicionalmente) escolares 
facilita não apenas a contextualização da aprendizagem, mas favorece um 
movimento inverso: a participação infantil, fora da escola, no mundo da 
escrita. Os bilhetes para a família, as cartas para o diretor do jornal, os 
cartazes no bairro, a visita à biblioteca são possíveis exemplos de tal 
participação. (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 85). 

    
 

O professor ao propor a participação ativa dos alunos possibilita o 

desenvolvimento da autonomia e reflexão. Uma forma interessante de promover a 

participação dos alunos é, após o planejamento do professor, com seus objetivos e 

procedimentos estabelecidos, permitir aos alunos que auxiliem na organização e 

desenvolvimento do trabalho diário, por meio da elaboração de uma agenda com as 

crianças. Essa agenda pode ser registrada no quadro pelo professor. “A realização 

cotidiana de elaborar junto com os alunos a agenda e sua consulta ao longo do dia 

contribui para o desenvolvimento da habilidade de leitura de horários e auxilia na 

identificação do uso da escrita no planejamento de atividades escolares.” 

(CASTANHEIRA; MACIEL; MARTINS, 2008, p. 56). 

Com o objetivo de formar leitores e escritores competentes, é interessante 

propor aos alunos atividades de língua escrita a partir de contextos significativos. 

Como também permitir que os alunos utilizem-na sem ter de passar 

obrigatoriamente pelo domínio do código. 

 Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a criança como sujeito cognoscente 

aprende ativamente, refletindo e reconstruindo a linguagem escrita, como objeto de 

conhecimento, que recebe do exterior. Assim sendo, ela formula hipóteses e coloca 

a prova suas antecipações, passando a assimilá-la de acordo com seus esquemas 

interpretativos. O professor necessita saber o que o aluno já sabe sobre a escrita 

para que possa intervir mediante conflitos cognitivos adequados, possibilitando-lhe, 

dessa forma, o progresso em seu conhecimento.  
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Os jogos na alfabetização são formas de brincadeiras que favorecem a 

compreensão entre as partes orais e escritas das palavras, bem como o 

funcionamento da escrita alfabética por colocar o aluno em uma situação de conflito 

cognitivo, o qual exige o pensar sobre a escrita, além de ser algo motivador, que 

desperta o interesse da criança. O jogo, por conseguinte, pode ser considerado 

como um recurso facilitador na aprendizagem e na compreensão do sistema de 

escrita alfabética. 

Segundo Leal e Silva (2010), há várias brincadeiras com a língua que podem 

ser vivenciadas pelas crianças, dentre elas podemos citar: a brincadeira de faz de 

conta, em que as crianças encenam situações e diferentes papéis da vida real e, 

dessa forma, a linguagem oral reveste-se de especial importância; as brincadeiras 

de ler, quando imitam os adultos lendo, recontando as histórias; as brincadeiras de 

palavras - nessa categoria estão inclusos os jogos de regras, em que as crianças 

brincam de manipular os sons das palavras. 

 Dessa forma, promover atividades em que os alunos possam brincar com a 

língua escrita é um meio de propiciar interações entre as crianças e destas com o 

conhecimento, de forma a potencializar as aprendizagens dos alunos, permitindo 

aprender mais prazerosa e desafiadoramente.  

Em relação à distribuição do tempo escolar, segundo Lerner (2002), os 

conteúdos de aprendizagem da linguagem escrita não devem obedecer a uma 

sequência linear de forma justaposta, mas precisam estar conectados com práticas 

sociais de leitura e escrita, de forma que os alunos possam ver sentido nas 

atividades e, dessa forma, estarem mais comprometidos com elas.  

  
Aprender e ensinar a ler e a escrever são fatores relevantes, funcionais e 
significativos quando aquilo que lemos e escrevemos tem uma finalidade, 
um sentido, e responde às necessidades funcionais e aos interesses e às 
expectativas dos alunos, e quando sua conquista é resultado de uma 
atividade compartilhada e negociada entre aluno e professor em uma escola 
participativa, cooperativa, flexível, integradora e democrática, que possibilite 
o encontro e o contato cotidiano com diferentes textos e a interação entre 
colegas. (PÉREZ; GARCIA, 2001, p. 24). 

 
 

Importante destacar, também, que todas as atividades que envolvem a leitura 

e a escrita no nosso cotidiano têm finalidades diferentes e que, dependendo da 

finalidade, as estratégias de leitura e a forma de escrita serão condizentes com os 

objetivos a qual a atividade se propõe. Da mesma forma, as atividades de leitura e 



41 

 

de escrita devem ser propostas em sala de aula aos alunos de modo a ter um 

porquê e um para que, isto é, as atividades precisam estar conectadas com um 

objetivo e que esse objetivo esteja claro para os alunos. “É verdade que as primeiras 

aproximações sistematizadas têm grande importância na hora de despertar no aluno 

atitudes positivas com relação à leitura e à escrita como meios e ferramentas de 

comunicação e aprendizagem.” (PÉREZ; GARCIA, 2001, p. 49).  

 
As crianças estão em condições de aprender toda vez que são confrontadas 
por algo que lhes parece significativo e que serve a alguma finalidade, algo 
que deve ser parte de sua própria teoria do mundo ou repertório de 
habilidades, desde que sintam que existe uma chance de aprenderem. 
Aprenderem a linguagem, basicamente, porque esta é a parte do mundo a 
sua volta; porque veem outras pessoas utilizando-a, porque a linguagem faz 
sentido [...] Se uma criança necessita de “reforço” para o aprendizado, 
então há somente uma conclusão a ser tirada: que a criança não vê 
qualquer sentido em tentar aprender, em primeiro lugar. (SMITH, 2003, p. 
226). 
       
 

Enfim, a língua escrita proposta aos alunos deve ser funcional, ter um caráter 

comunicativo, que atenda a uma necessidade. “Não se trata de inventar uma 

linguagem-para-a-escola, mas de colocar na escola a linguagem-que-se-usa-na 

sociedade.” (CURTO; MORILLO; TEIXIDÓ, 2000, p. 84). Por isso o trabalho com os 

diversos gêneros textuais torna-se pertinente, na medida em que ler e escrever 

apresenta-se como uma atividade reflexiva e necessária aos educandos. 

 
A maior contribuição do construtivismo não está em inaugurar novas 
modalidades do fazer pedagógico, mas em reconfigurar as práticas de 
ensino com base nos processos cognitivos do aprendiz em face de cada 
tarefa e dos significados do que se propõe. Quando esses princípios não 
são contemplados, corre-se o risco de reduzir o ensino ao exercício 
ineficiente, artificial, mecânico, descontextualizado, sem significado, 
tarefeiro, artificial e também repetitivo. (COLELLO, 2007, p.129-130). 

 
 
Dessa forma, a aprendizagem da língua escrita pelos alunos é favorecida 

quando se estabelece um clima de interação e de diálogo entre professor e aluno e 

entre os alunos na resolução de atividades significativas e contextualizadas, em um 

contexto motivador, afetivo, reflexivo, de respeito às diferenças, de incentivo e de 

credibilidade em relação aos êxitos. “É essencial que haja um clima social positivo 

no dia a dia da escola, organizando formas de trabalho em grupo e ajuda recíproca, 

e favorecendo a iniciativa, a autodeterminação e a responsabilidade pessoal dos 

alunos.” (CAVINATO; VRETENAR, 2001, p. 112). 
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A superação da dicotomia entre a cognição e a afetividade está na 
promoção de um ensino significativo e desafiador, capaz de acolher e de 
construir significados que possam valorizar não só a língua como os sujeitos 
envolvidos nas práticas interlocutivas. Para tanto cumpre investir na sutura 
entre o saber, o fazer escolar e o fazer social, na sutura entre o processo e 
o produto do ler e escrever e, finalmente, entre a escrita e as múltiplas 
linguagens em contextos de efetiva comunicação. Nessa perspectiva, a 
afetividade não será nem pré-requisito (querer aprender) nem consequência 
do processo de alfabetização (gostar de ler ou de escrever), mas o principal 
eixo na tessitura do conhecimento e nas práticas de leitura e escrita. 
(COLELLO; LEITE; ARANTES, 2010, p. 218).    
  
 

Assim sendo, a atuação do professor como mediador do processo de 

aprendizagem dos alunos é importante, como também a sua intervenção em relação 

aos conhecimentos destes para que as crianças possam avançar na aprendizagem 

da escrita alfabética. O erro precisa ser visto pelo professor como uma possibilidade 

de fazer com que o aluno reflita sobre o que fez, que o ajude a transformar suas 

ideias sobre a escrita, não de forma a corrigir o erro simplesmente substituindo-o 

pelo certo, mas de fornecer os instrumentos necessários para que os alunos possam 

superar suas dificuldades. A correção do erro pelo professor somente para que se 

tenha um caderno “perfeito” não leva ao objetivo maior do ensino que é a 

aprendizagem do aluno, cada vez mais e melhor.  

 
Se a correção incide apenas sobre o produto final, o professor poderá ter 
uma lição sem erros, o que não significa que o aluno tenha aprendido. Mas, 
quando é sobre o processo de aprendizagem, ela é fundamental, porque 
corresponde exatamente à intervenção que se espera do professor. 
(WEISZ; SANCHEZ, 2011, p. 92). 

   
 

O diálogo entre professor e aluno é oportuno para que o docente possa 

planejar atividades adequadas às necessidades dos alunos. Essa ação está na base 

de toda e qualquer aprendizagem. Segundo Weisz e Sanchez (2011), propor boas 

situações de aprendizagem consiste em: os alunos poderem colocar tudo o que 

sabem e pensam a respeito do que se quer ensinar; que os alunos tenham 

problemas a resolver; que a tarefa permita o máximo de circulação de informações 

possíveis; e que o conteúdo mantenha as características de objeto social real, e não 

um objeto vazio, desprovido de significado. 

 
O professor precisa compreender o caminho de aprendizagem que o aluno 
está percorrendo naquele momento e, em função disso, identificar as 
informações e as atividades que permitam a ele avançar do patamar de 
conhecimento que já conquistou para outro mais evoluído. Ou seja, não é o 
processo de aprendizagem que se deve adaptar ao de ensino, mas o 
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processo de ensino é que tem de se adaptar ao de aprendizagem. Ou 
melhor: o processo de ensino deve dialogar com o de aprendizagem. 
(WEISZ; SANCHEZ, 2011, p. 65). 
 

 
É interessante, também, o professor criar situações que permitam a interação 

entre os alunos. “As interações, ou os agrupamentos devem ser pensados tanto do 

ponto de vista do que se pode aprender durante a atividade como do ponto de vista 

das questões que cada aluno pode levar para pensar.” (BRASIL, 2001, p. 4). Ainda, 

segundo o Ministério da Educação (MEC), além do conhecimento dos alunos, 

devem-se levar em consideração as características pessoais e disposição de realizar 

parceria com determinado colega. A interação entre os colegas permite ao aluno 

formular argumentos - situação bastante útil para que se possa sistematizar o 

conhecimento, como também a contradição. Quando o aluno percebe esta última, 

pode reorganizar as ideias e, assim, a aprendizagem avança. “O esforço de 

comunicar uma ideia sempre faz avançar a compreensão e é altamente produtivo do 

ponto de vista da aprendizagem.” (WEISZ; SANCHEZ, 2011, p. 72). 

Logo, oferecer um ambiente alfabetizador, em que os alunos tenham o 

contato com diversos tipos de materiais escritos e que possam consultá-los com 

objetivo de entretenimento ou para buscar informações, no qual os alunos sintam a 

necessidade de se comunicar e de interagir com seus pares e estes com o 

professor, em um contexto significativo de leitura e escrita, em que o professor age 

como um mediador de todo o processo de ensino aprendizagem, proporciona o 

favorecimento da aprendizagem da língua escrita pelos alunos. 

Diante das reflexões levantadas, sentimo-nos instigadas a elaborar um estudo 

a respeito de como a prática do professor alfabetizador pode impactar na 

aprendizagem das crianças alunas do 1º ano do Ensino Fundamental. Assim sendo, 

o capítulo seguinte irá tratar a respeito dos caminhos metodológicos utilizados para 

compreender a relação entre a prática pedagógica do professor alfabetizador com a 

aprendizagem da língua escrita pelos alunos. 
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5 CAMINHOS DA PESQUISA  
 
 
Esta pesquisa busca compreender as práticas de ensino da língua escrita 

adotadas pelo professor alfabetizador na etapa de alfabetização inicial e como essas 

práticas relacionam-se à aprendizagem dos alunos. Para tanto, vários aspectos 

precisam ser analisados em relação às atividades e aos procedimentos adotados 

pelos professores alfabetizadores os quais estes costumam priorizar em suas 

práticas pedagógicas. Será analisado, nesta pesquisa, tanto o ambiente 

alfabetizador proporcionado aos alunos pelo professor, como também as atividades 

propostas, tanto as atividades voltadas à aquisição do sistema alfabético de escrita, 

como as atividades voltadas ao letramento.    

 Segundo Soares (2004), as facetas relacionadas à aquisição do sistema 

alfabético e a utilização da linguagem escrita nos diversos usos sociais precisam ser 

priorizadas pelas escolas. Isso envolve um ensino da língua escrita que seja 

significativo para o aluno, apresentado de forma contextualizada, que venha a 

atender a uma situação real ou a uma necessidade dos educandos. 

 Dessa forma, segundo Geraldi (2003), a língua escrita deve atender a uma 

situação de comunicação, de diálogo e que sirva a uma situação de interlocução, em 

que o ler e o escrever na escola atenda a um porquê, para que, para quem e como. 

Assim sendo, acreditamos que o ensino da língua escrita no 1º ano do Ensino 

Fundamental deve partir de uma situação em que a leitura e escrita faça sentido ao 

aluno, que ele sinta a necessidade de fazê-lo, que tenha uma finalidade 

comunicativa e que atenda a uma situação desafio, isto é, que leve o aluno a refletir 

sobre a escrita. Portanto oferecer atividades que priorizem a aquisição do sistema 

alfabético de escrita em um contexto de letramento é fundamental, pois, caso 

contrário, dificulta-se a aprendizagem da leitura e da escrita pelos alunos. 

Nossa hipótese é de que tanto atividades de letramento, como atividades de 

aquisição do sistema alfabético, em um ambiente alfabetizador que conceba a língua 

escrita em uma perspectiva dialógica e comunicativa, é que permitem a formação de 

leitores e escritores competentes.  

Este estudo está relacionado, portanto, à prática pedagógica do professor 

alfabetizador e como esta prática impacta na aprendizagem da língua escrita das 

crianças alunas do 1º ano do Ensino Fundamental.  
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 Para tanto, serão considerados como análise desta pesquisa tanto a prática 

do professor alfabetizador como a evolução de aprendizagem dos seus alunos. 

Esses dados colocam-se como fundamentais, pois entender que aspectos do 

ensino, isto é, a prática do professor está relacionada à apropriação da língua escrita 

de forma a favorecer essa aprendizagem, sendo essa a questão central desse 

trabalho.  

Dessa forma, a abordagem desta pesquisa é qualitativa. Segundo Lüdke e 

André (1986, p. 13), a pesquisa qualitativa e naturalística “[...] envolve a obtenção de 

dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes”. Assim sendo, dentro dessa abordagem, levamos em 

consideração, para a análise desta pesquisa, tanto a obtenção de dados por meio 

das observações realizadas em sala, dos depoimentos das professoras nas 

entrevistas, como também do acompanhamento da evolução da aprendizagem dos 

alunos por intermédio de avaliações relacionadas ao conhecimento das letras, da 

consciência fonológica e da evolução dos conceitos de língua escrita dos alunos em 

três momentos durante o ano (fevereiro, julho e outubro de 2012).   

Enfim, utilizamos dados coletados do ambiente escolar, onde ocorrem as 

ações e as percepções das professoras a respeito da prática docente, para melhor 

compreendê-la e explicá-la. O registro foi de forma descritiva, com preocupação 

constante para que seja o mais rigoroso e fiel possível à realidade vista ou ouvida, 

tendo como foco principal a prática docente, com a intenção de compreender como 

ocorrem as atividades que são proporcionadas e os procedimentos utilizados pelo 

professor no ensino da língua escrita no 1º ano do Ensino Fundamental. Como 

também utilizamos os dados das avaliações dos alunos no sentido de verificar como 

essas práticas relacionam-se com a aprendizagem dos alunos.  

O objetivo desta pesquisa consiste, portanto, em compreender a relação entre 

a prática do professor alfabetizador com a aprendizagem da língua escrita pelas 

crianças alunas no 1º ano do ensino fundamental.       
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5.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 
 

Os participantes da pesquisa foram duas professoras alfabetizadoras e seus 

alunos, abrangendo um total de 15 alunos em uma turma e 17 na outra. Essas 

crianças estavam, na ocasião da pesquisa, no 1º ano do Ensino Fundamental, tendo 

a sua maioria seis anos. A escola onde foi realizada a pesquisa localiza-se em um 

bairro de classe popular trabalhadora, do município de Joinville, tendo a maioria dos 

pais escolarização de nível médio (2º grau), e sendo profissionais liberais, a saber: 

pedreiro, servente, carteiro, garçom, mecânico, motorista.  

A escolha por essas duas professoras obedeceu aos seguintes critérios: 

ampla experiência alfabetizadora, graduação no curso de Pedagogia e atuação na 

mesma escola. Esses critérios foram adotados por considerarmos a experiência 

alfabetizadora e o conhecimento acadêmico como elementos importantes, para fins 

de estudo, pois a reflexão sobre as práticas torna possível discutir sobre o impacto 

que o ensino pode proporcionar em relação à aprendizagem dos alunos, e, por 

serem professoras da mesma escola, minimizarmos a interferência de variáveis 

externas, ao resultado desta pesquisa. 

Na sequência, iremos apresentar as duas professoras pesquisadas, 

chamadas, aqui, de professora da turma A e de professora da turma B: 

 

Professora da turma A: Possui graduação no curso de Pedagogia, atua no 

magistério há vinte e cinco anos. Além dessa ampla experiência como 

alfabetizadora, trabalhou cinco anos na Educação Infantil.  A professora A diz que 

valoriza as atividades de brincadeira, que promove atividades significativas, de 

interesse dos alunos e que os incentiva a participar do planejamento das atividades 

diárias.  

A professora diz interagir com seus alunos de acordo com suas necessidades 

e de incentivar a interação entre as crianças. Ela considera fundamental oferecer 

aos alunos o contato com diferentes materiais escritos, em um ambiente em que a 

leitura faça parte do cotidiano, tanto as leituras prazerosas como as leituras de 

textos de memória. As produções escritas ocorrem de forma atrelada a situações 

reais, com função social, exercendo o professor o papel de escriba. 
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Professora da turma B: Possui, também, graduação em Pedagogia, ampla 

experiência como alfabetizadora, atuando há 18 anos na escola onde está sendo 

realizada esta pesquisa. A professora da turma B considera fundamental propor aos 

alunos atividades que lhes sejam significativas. Por esse motivo, ela gosta de 

trabalhar com Projetos de Trabalho, como também propor atividades lúdicas e de 

canto. Valoriza muito a leitura dos diversos gêneros textuais desde o início do ano, 

como também a contação de histórias da literatura infantil.     

A professora acredita que os diferentes níveis de conhecimento entre os 

alunos interferem positivamente na aprendizagem de todos, por possibilitar trocas 

entre eles e incentivar os que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente a 

querer aprender por ver colegas seus já lendo e escrevendo. Ela diz compreender 

que a intervenção do professor é fundamental para lidar com essa diversidade por 

meio de atividades desafios, de acordo com a necessidade de cada aluno.  

      
 

5.2 COLETA DE DADOS 
 
 

Após a autorização do Secretário da Educação (ver Apêndice A), 

conversamos com a supervisora, a qual nos encaminhou às professoras. 

Explicamos, então, os objetivos da pesquisa e os instrumentos que seriam utilizados 

para a coleta dos dados. As professoras aceitaram de imediato e assinaram o termo 

“Livre e esclarecido” (ver Apêndice B).  

Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram: a avaliação dos 

conceitos de escrita das crianças, as entrevistas1 com as professoras e as 

observações em sala de aula.   

As avaliações dos conceitos de escrita das crianças englobam três 

momentos: uma no início do ano, no mês de fevereiro; outra no meio do ano, no mês 

de julho; e a última no mês de outubro do ano de 2012. Essas avaliações têm o 

objetivo de verificar a evolução da aprendizagem das crianças em relação à 

linguagem escrita.   

As entrevistas com as professoras ocorreram em momentos específicos, 

agendados anteriormente com cada uma das professoras e as observações em sala 

ocorreram nos meses de março e início de abril, com agendamento prévio. 
                                                           
1
 As perguntas para as entrevistas podem ser encontradas no item 5.2.2 desta dissertação. 
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5.2.1 Avaliação dos conceitos de escrita das crianças 

 

Há três momentos na avaliação dos alunos: a primeira aconteceu no mês de 

fevereiro; a segunda, no mês de julho; e a última, no mês de outubro. Essas 

avaliações têm como objetivo verificar a evolução na aprendizagem inicial da 

linguagem escrita. A avaliação teve como objetivos: avaliar o conhecimento dos 

alunos em relação às 26 letras do alfabeto; verificar a hipótese de escrita dos alunos; 

avaliar a consciência fonológica em relação aos sons iniciais e finais das palavras.  

As avaliações foram realizadas individualmente com todos os alunos das 

turmas A e B. As atividades referentes à avaliação diagnóstica foram as seguintes: 

 

  Atividade referente ao conhecimento das letras 

 

A atividade consistiu no aluno identificar em voz alta as 26 letras do alfabeto, 

as quais foram apresentadas fora da ordem convencional. Cada letra identificada 

pelo aluno correspondia a um acerto. Cada acerto foi registrado em uma planilha 

(ver Apêndice C). Assim o resultado possível correspondia a um total de 26 pontos. 

As letras foram apresentadas em material emborrachado, em letra maiúscula.  

 

 Atividade referente à verificação do nível de escrita 

 

A avaliação da hipótese do nível de escrita corresponde ao estudo realizado 

por Ferreiro (2009) a respeito da psicogênese da língua escrita, em que se identifica 

o nível de escrita da criança, conforme sua conceitualização a respeito da 

representação escrita. Foi utilizado para essa avaliação uma folha de papel sulfite 

A4, um lápis de escrever e uma borracha. 

Solicitamos às crianças escrever cinco palavras de um mesmo grupo 

semântico, ditadas pela pesquisadora, uma de cada vez. Após a escrita de cada 

palavra, foi solicitado à criança ler a palavra apontando-a com o dedo. 

As palavras ditadas pela pesquisadora na primeira e na segunda avaliação 

foram: boca, cotovelo, cabelo, perna e pé. Na última avaliação, que ocorreu no mês 

de outubro, as palavras ditadas foram: gato, cachorro, papagaio, rã e esquilo.    

As produções escritas pelas crianças foram classificadas em: Pré-silábico, 

silábico inicial, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico 
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alfabético e alfabético, conforme podemos verificar nos exemplos de produções 

escritas realizadas pelas crianças (ver Anexo A). 

    

 Atividade de avaliação da consciência fonológica 

 

As crianças foram avaliadas aplicando-se as tarefas do estudo de Barrera 

(2000). A avaliação foi dividida em dois momentos: No primeiro momento, os alunos 

tinham que identificar, dentre três figuras em folha A4, duas que iniciavam com o 

mesmo som e, em um segundo momento, identificar duas com o mesmo som final. 

Ou seja, nessa atividade, os alunos tiveram que realizar o pareamento de palavras 

conforme o som inicial ou final. A planilha utilizada foi dividida em dois blocos de 

tarefas de categorização de sons (ver Anexos B e C). 

As três figuras dispostas em folha A4, sem linhas, foram nomeadas de cartão. 

Utilizamos um total de 20 cartões: 10 correspondiam ao som inicial e 10, ao som 

final.   

Nos dois momentos, a pesquisadora apresentou dois exemplos, e antes dos 

alunos identificarem as palavras com o mesmo som inicial ou final, foi pedido a eles 

para identificarem o nome das figuras de cada cartão, os quais foram apresentados 

de forma aleatória. A cada aluno foi solicitado identificar oito itens de aliteração e 

oito de rimas. 

Foi feita a seguinte solicitação para cada criança em relação à identificação 

do som inicial: 

 
- Presta atenção. Neste jogo você terá que descobrir duas palavras que 
começam com o mesmo som. As palavras estão representadas por figuras. 
(Pesquisadora). 
 
 

Exemplos dados pela pesquisadora: PALHAÇO, PANELA, FORMIGA, 

                                                           CASA, CARRO, BALDE 
 

As palavras utilizadas na atividade de pareamento relacionadas com os sons 

iniciais foram as seguintes:                                      

1. LAÇO, PORTA, LÁPIS 

2. BOLO, BONÉ, PATO 

3. MORANGO, GALINHA, GARRAFA 

4. LENTE, BOMBA, LEÃO 
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5. BALANÇA, ÁRVORE, BANANA 

6. CHAVE, MAÇÃ, MALA 

7. MEIA, PERA, PEIXE 

8. REVISTA, RELÓGIO, MENINA. 

 

No segundo momento, foi solicitado aos alunos para identificarem as duas 

palavras com o mesmo som final. Foi utilizado o mesmo procedimento da atividade 

realizada anteriormente. A solicitação foi a seguinte: 

 

- Agora vai mudar um pouco. Você terá que prestar atenção no som final 
das palavras. Quero ver se você consegue descobrir as duas palavras que 
terminam com o mesmo som. (Pesquisadora). 
 
 

Exemplos dados pela pesquisadora: OLHO, MILHO, BANCO, 

                                                         CORAÇÃO, MENINO, CAMINHÃO 
 

As palavras utilizadas com as crianças foram as seguintes: 

                                                       

1. SINO, FACA, BOCA 

2. SAPATO, ORELHA, AGULHA 

3. CACHORRO, CIGARRO, TOMATE 

4. BOLA, MOLA, OSSO 

5. TORNEIRA, MACACO, CADEIRA 

6. REGADOR, ABACAXI, VENTILADOR 

7. BULE, CIRCO, BARCO 

8. CENOURA, TESOURA, CARACOL 

 

Cada resposta correta recebeu um ponto, sendo o total de pontos, tanto para 

a rima como para a aliteração, de 8, podendo o aluno obter um total de 16 pontos na 

avaliação da consciência fonológica. Em relação às atividades mencionadas 

anteriormente, aproveitamos os mesmos instrumentos avaliativos utilizados por 

Ferreira (2002).  

 

 

 

 



51 

 

5.2.2 Entrevistas 

 

Realizamos as entrevistas com cada professora individualmente. O objetivo 

foi compreender o que elas pensam a respeito do ensino da linguagem escrita no 1º 

ano do Ensino Fundamental. Cada uma das professoras, nesta pesquisa, foi 

designada como Professora A e como Professora B. As falas das professoras foram 

áudio-gravadas e transcritas na íntegra, e as observações da pesquisadora foram 

colocadas entre parênteses. 

A pauta utilizada para a entrevista com as duas professoras foi a seguinte: 

 

a) Como você virou alfabetizadora? 

b) O que você aprendeu na Faculdade para ser alfabetizadora? 

c) Faz cursos? Os cursos têm ajudado? Em que sentido? 

d) Conte um pouquinho. Como você alfabetiza? Como você faz para que os 

alunos se alfabetizem? 

e) Logo no início do ano, as crianças chegando à escola, o que você faz? 

Como você inicia o processo de alfabetização? Que atividades você 

proporciona? 

f) Quais atividades você considera fundamentais para aprender a ler e a 

escrever? 

g) Como você faz com aquelas crianças que não sabem pegar no lápis? E 

com as crianças que já sabem ler e escrever? Como você lida com essa 

diversidade? 

h) Já realizou alguma atividade para saber o que os alunos já sabem a 

respeito da leitura e da escrita? Qual? 

i) Como você faz em relação aos textos? Que atividades você proporciona 

às crianças em relação aos textos? 

 

5.2.3 Observações 

 

As observações ocorreram em sala de aula, em dias pré-agendados com as 

professoras. As sessões de observação ocorreram no início do ano letivo, no mês de 

março e início de abril. As turmas envolvidas nesta pesquisa foram designadas por 

Turma A e por Turma B.  
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Foram realizadas, em cada turma, seis sessões de observação. Cada sessão 

de observação levou em torno de 2 horas, perfazendo um total aproximado de 20 

horas de observação nas duas turmas. 

Nessas observações, foi registrado, conforme Gomes (2006), o cenário da 

sala de aula em relação aos materiais, ao mobiliário e à disposição das carteiras, ao 

movimento da professora e dos alunos, às atividades propostas pela professora aos 

alunos e à reação dos alunos frente a essas propostas, às estratégias de ensino 

utilizadas pela professora para alfabetizar, à interação entre professor e aluno e 

entre os alunos. O registro dessas observações foi feito em um diário de campo. 

Quando encerrada a atividade, conduzíamo-nos para outro espaço para realizar a 

transposição do registro das observações para um único quadro analítico em que os 

eixos observados foram organizados (ver Apêndices D e E). Definimos cada dia 

observado como um episódio. Cada episódio foi constituído por várias cenas. O 

quadro analítico ficou constituído da seguinte forma: 

 

a) Número do episódio. 

b) Professora. 

c) Data. 

d) Horário: tempo de duração da observação. 

e) Objetivos propostos pela professora: Os objetivos foram informados pela 

professora no início ou término da atividade.   

f) Cenário: cartazes afixados nas paredes, materiais disponíveis, disposição 

das carteiras, organização do espaço da sala, disposição dos mobiliários.    

g) Ação docente: ação didática, fala das professoras, interação com os 

alunos, atividades propostas, procedimentos adotados pelas professoras 

em relação às atividades, organização do grupo, relação entre as 

professoras e as crianças. 

h) Ação discente: reação das crianças em relação às atividades, falas das 

crianças, interação das crianças com a professora, interação das crianças 

entre elas, movimento das crianças, formas de resolução das atividades. 

 

No quadro analítico (ver Quadro 1), baseado em Gomes (2006), a sequência 

das ações da professora e dos alunos é sinalizada pela ordem das letras do 

alfabeto: a letra A corresponde ao início da ação. A sequência da ação e seu 
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desenrolar são sinalizados pelas letras seguintes do alfabeto. Como exemplificado 

no quadro a seguir, referente ao episódio 1, cena 4, professora B: 

 

Quadro 1 – Exemplo de quadro analítico 

CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 
(A) A professora pergunta: “Vamos ver quem 
acha a palavra JOINVILLE?” E desta vez não 
escreve a palavra no quadro. Depois diz aos 
alunos que irão escrever JOINVILLE (Na 
atividade xerocada que a professora entregou 
para cada aluno, dentro de um retângulo 
dividido em quadrados, cada letra da palavra 
deve ser escrita dentro de um quadrado). A 
professora pergunta quantas letras têm 
Joinville e diz que os alunos já contaram uma 
porção de vezes.  
 
(C) A professora passa pelas carteiras e diz 
se está certo ou errado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B) Uma aluna responde: “Nove”. 
 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa baseado em Gomes (2006).  

  

O objetivo dessa visualização é poder acompanhar as interações entre 

professor e alunos e alunos entre si em relação às atividades propostas. Todos os 

comentários da pesquisadora estão entre parênteses. Todas as falas da professora 

e dos alunos que conseguimos registrar na íntegra estão entre aspas2. Ao final de 

cada episódio apresentamos uma análise preliminar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Os nomes dos alunos são fictícios como forma de preservar sua identidade.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise realizada nas turmas A e B tiveram como foco identificar as 

atividades propostas pelo professor, tanto atividades voltadas para a aquisição do 

sistema de escrita alfabético, como atividades voltadas ao letramento e aos 

procedimentos didáticos utilizados pelo professor - aspectos considerados 

relevantes pela literatura em relação à prática alfabetizadora. Os dados dessas 

análises são de fonte de nossas observações em sala de aula, entrevistas com as 

professoras e avaliações realizadas com as crianças. 

Os dados das entrevistas e das observações realizadas com a professora A e 

B foram transcritos e analisados juntamente com os resultados das três avaliações 

das crianças. Cruzamos esses dados a fim de, em uma triangulação, “obter mais de 

uma visão sobre um tema” (GIBBS, p. 120, 2009).  

Nesse processo de triangulação, utilizamos, como unidades analíticas, as 

estratégias de ensino para a aprendizagem do sistema alfabético (atividades de 

consciência fonológica, reflexão sobre o sistema alfabético e atividades de grafias e 

identificação das letras) e de letramento (leitura e interpretação de diversos gêneros 

textuais com função social, estratégias de compreensão leitora e produção textual). 

Consideramos, também, os procedimentos utilizados pelas professoras como: 

promover interação criança/criança, intervir a partir do que a criança já sabe, utilizar 

atividades diversificadas a partir de brincadeiras e jogos, avaliar as crianças 

individualmente, proporcionar desafios de acordo com a necessidade de cada 

criança, realizar atividades significativas, criar interesses e incentivar a participação 

dos alunos como sujeitos ativos de todo processo de ensino aprendizagem. Todas 

essas atividades foram trianguladas com a aprendizagem das crianças em um 

período de oito meses (fevereiro a outubro de 2012). A seguir apresentaremos as 

análises por professora. 

 
 
6.1 PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PROFESSORA A  
 
 

A professora procura proporcionar um ambiente alfabetizador aos seus 

alunos, pois em cima do quadro negro estão dispostas as letras do alfabeto e 

embaixo de cada letra os nomes das crianças. Na parede lateral da sala, há, 
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também, outro alfabeto fixado e embaixo de cada letra há uma ilustração referente à 

letra inicial. No quadro, há um calendário grande. À medida que a professora realiza 

textos coletivos com os alunos, estes passam a fazer parte do ambiente da sala. No 

fundo da sala, há diversos materiais para serem utilizados pelos alunos, tais quais: 

fantoches, brinquedos, livros de literatura infantil, gibis, material coletivo e jogos. 

Apesar de esses materiais estarem presentes na sala, eles não oferecem a 

qualidade literária necessária para despertar nas crianças a vontade de querer 

conhecer as histórias e de manuseá-los.  

O acervo não possui obras de autores consagrados da literatura infantil como: 

Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Eva Furnari. São, em sua maioria, livros de 

enredo curto, recontos dos contos de fada de Walt Disney. Enfim, são livros que não 

apresentam as dimensões estéticas, de conteúdo e de reflexão tão necessários, não 

somente para criar o gosto pela leitura, mas permitir ao leitor o contato com textos 

escritos em que as questões linguísticas e criativas estejam bem articuladas. O 

mesmo ocorre com os jogos e brinquedos, que, praticamente, não são explorados 

pela professora e pouco utilizados pelos alunos.          

Segundo Teberosky e Colomer (2003), o ambiente em que a criança aprende 

a ler e a escrever deve ter uma quantidade suficiente de material escrito de 

diferentes suportes, adequados e relevantes para os alunos. Nessa sala de aula, 

apesar desses materiais estarem presentes, eles poderiam ser de melhor qualidade.   

A turma dessa professora, no início do ano, encontrava-se, em sua maioria, 

no nível pré-silábico em relação ao conceito de escrita e não identificava todas as 

letras do alfabeto (Ver Apêndice F)3. Segundo Morais (2012), é adequado 

proporcionar a essas crianças, as quais se encontram no início do processo de 

alfabetização, atividades voltadas ao ensino do sistema de escrita alfabética, através 

de atividades relacionadas à associação letra-som, ou seja, de desenvolvimento da 

consciência fonológica. Como, também, é crucial que as crianças aprendam o 

código alfabético, conforme Morais (1996) e Cagliari (1999). Esse trabalho, assim, 

precisa ocorrer diariamente, junto às atividades de leitura e de produção textual. 

Conforme depoimento a seguir, concedido pela professora A na entrevista, 

ela promove o ensino das letras do alfabeto aos seus alunos: 

                                                           
3 O Apêndice F apresenta o quadro evolutivo da aprendizagem dos alunos da turma A.  
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- Através do nome. Depois a gente faz a pesquisa até na roda para ver o 
que eles já sabem sobre a história da escrita. E depois se eles já conhecem 
o alfabeto, a gente expõe este alfabeto de uma maneira lúdica, né, que a 
criança possa participar também dessa... dessa exposição, colocando o 
nome deles junto na letra que começa o nome dele, a fazer atividades 
envolvendo nome, brincadeiras que eles mais gostam e atividades que 
sejam bem significativas pra eles. (Professora A). 

  

O ensino das letras também esteve presente na prática pedagógica desta 

professora, como pode ser verificado na descrição abaixo, no episódio 1, cena 1: 

 
Quadro 2 – Professora A - Episódio 1 - cena 1 

Episódio 1, cena 1 

Os alunos estão sentados um atrás do outro e a professora fala: “Vamos estudar o alfabeto” (a 
professora fala baixo, quase não dá para ouvir sua voz). Ao falar o nome das letras fala mais 
alto. A professora diz: “A de...”, e diz o nome dos alunos que estão abaixo da letra A. 

Os alunos repetem o nome da letra e os nomes dos colegas que estão abaixo da letra A. 

A professora continua a apontar para as letras do alfabeto, fala o nome da letra e fala palavras 
que começam com a letra que está apontando. As crianças repetem. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

A prática pedagógica referente ao ensino das letras do alfabeto ratifica-se no 

desempenho dos alunos, pois conforme o gráfico a seguir, os alunos conseguiram 

evoluir muito em relação ao conhecimento das letras, entre os meses de fevereiro a 

outubro. Mais da metade dos alunos (67%) chegaram ao final do ano conhecendo 

todas as letras do alfabeto, e, dos 33% dos alunos que chegaram ao final do ano 

conhecendo mais de 15 letras, três conheciam entre 20 a 25 letras, e somente dois 

alunos chegaram ao final do ano conhecendo entre 17 a 19 letras (Ver Apêndice F). 
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Figura 1 – Conhecimento das letras no mês de Fevereiro - turma A 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 

Figura 2 – Conhecimento das letras no mês de Outubro - turma A 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 

Dessa forma, podemos perceber que o ensino proporcionado pela professora 

em relação ao conhecimento das letras repercutiu positivamente na aprendizagem 

das crianças. Outro aspecto que também se pôde verificar foi que os alunos que, ao 

final do ano tinham um conhecimento maior das letras, foram os mesmos que 

chegaram ao final do ano em um nível de escrita mais avançado (Ver Apêndice F). 

Como também os alunos que chegaram ao final do ano conhecendo um número 
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maior de letras foram os mesmos que iniciaram o ano com maior conhecimento das 

letras, como era o esperado. 

Durante as observações que ocorreram no mês de março, perfazendo um 

total de 11 horas nesta turma, pudemos verificar que a professora propõe aos alunos 

atividades de consciência fonológica. Embora as atividades propostas serem muito 

parecidas, pois quase não explora ou amplia outras  possibilidades de reflexão da 

pauta sonora das palavras associadas à escrita, a professora trabalha esse aspecto 

sistematicamente, isto é, todos os dias. A seguir, podemos observar, no episódio 4, 

cena 1 (ver quadro 3), a professora trabalhando esse aspecto ao solicitar aos alunos 

para escreverem determinada palavra com o alfabeto móvel: 

 
 

Quadro 3 – Professora A - Episódio 4 - cena 1 

Episódio 4, cena 1 

A professora vai circulando pela sala e diz: “Vamos lá, FADA, como faz o FA?”. 

Um aluno responde: F com A. A professora circula pela sala, chama a atenção dos alunos que 
ainda não fizeram e fica repetindo: “Como faz o FA?”. 

Quando, ao circular pelas carteiras, percebe que o aluno não fez, pega a letra e mostra para 
ele onde está o F e o A. Depois pergunta: 

“E o da?” A professora escreve FADA bem grande no quadro. 

“Vamos ver, quantos pedacinhos tem fada.” (Bate palmas). 

“Agora separem o FA do DA em cima das carteiras.” Alguns alunos realizam a atividade e 
outros não, pois a professora não possibilita que todos terminem. 

A professora pergunta: “E se tirar o F?” Alguns alunos falam: A. 

A professora diz: “Se pegar o F e colocar o E, como fica? Com o I, o O e o U?” 

Alguns alunos respondem: FE, FI, FO, FU. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 
 
 

Nessa cena, em que os alunos escrevem palavras com as letras móveis, 

percebemos que a professora trabalha a consciência fonológica chamando a 

atenção para as sílabas, mas, ao dar a resposta certa e apontando para as letras 

que os alunos precisavam utilizar para escrever, acabou não dando o tempo 

necessário e nem a oportunidade para que cada aluno refletisse sobre a escrita. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003), é relevante para a aprendizagem a 

intervenção do professor mediante desafios de acordo com a necessidade de cada 

aluno e por meio de confrontos com a escrita padrão, o que acabou não 

acontecendo nesse momento, pois a professora não considerou o conceito de 
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escrita construído por cada aluno, como também não compartilhou pensamentos 

que permitissem aos alunos avançar na aprendizagem da escrita alfabética.  

A maneira como a professora propôs aos alunos a atividade, utilizando como 

recurso pedagógico as letras móveis foi interessante, pois, segundo Morais (2012), 

as letras móveis permitem ao aprendiz vivenciar, de modo bastante rico, uma série 

de decisões sobre como escrever: ao focar a atenção nas letras que vai escolher; 

em que ordem vai colocá-las; ao contar o número de vezes que cada letra aparece 

na palavra; ao fazer associações com palavras que memorizou; ao descobrir que 

certas sequências de letras formam palavras e outras não; ao descobrir que 

invertendo a posição de determinadas sílabas, ou trocando letras, outras palavras 

podem surgir. Enfim, por meio das letras móveis é possível propor uma série de 

reflexões a respeito da escrita da palavra, permitindo que a criança perceba as 

correspondências grafema-fonema.  

Conforme nossas observações, todas as vezes que a professora propôs 

atividades de aprendizagem da escrita, as fez possibilitando aos alunos a utilização 

dos seguintes recursos didáticos: massinha e o alfabeto móvel. O que além de 

serem materiais ricos para a aprendizagem da escrita, como já exposto 

anteriormente em relação ao alfabeto móvel, a massinha possibilita trabalhar com o 

aspecto gráfico das letras, além de despertar-lhes o interesse.  

Morais (2012) também sugere que, após a escrita da palavra com o alfabeto 

móvel, as crianças sejam solicitadas a copiar no caderno as palavras construídas, o 

que possibilita o sentido de preservação que a escrita de próprio punho permite, o 

que não ocorreu em nenhum momento na prática dessa professora, conforme 

nossas observações.  

Na cena 3 do episódio 6, descrita a seguir (ver quadro 4), é possível verificar 

a professora promover o desenvolvimento da consciência fonológica por intermédio 

da reflexão das sílabas que compõem as palavras e realizar a análise de palavras 

dentro de palavras, com todos os alunos, de forma coletiva. 

 

 

 

 

 
 

 



60 

 

Quadro 4 – Professora A - Episódio 6 - cena 3 

Episódio 6, cena 3 

A professora separa as sílabas da palavra SAPATO no quadro branco e pede para as crianças 
lerem cada sílaba separadamente da palavra. Aponta para o SA. 

 As crianças falam: “SA”. 

 A professora pede para os alunos repetirem diversas vezes a sílaba SA. A professora aponta 
para a sílaba PA e pede para as crianças lerem diversas vezes a mesma sílaba e depois 
aponta para a sílaba TO e também pede para as crianças repetirem diversas vezes. Depois 
aponta para a sílaba SA. 

 As crianças falam: “SA”. Aponta para a sílaba PA. As crianças falam “PA”. Aponta bem rápido 
para a sílaba SA e depois para a sílaba PA, diversas vezes, e vai lendo em voz alta, fazendo 
movimentos cada vez mais rápidos de apontar na sílaba e falando cada vez mais rápido as 
duas sílabas, até ler a palavra SAPA. (Ela pede para as crianças lerem junto com ela). 
Algumas crianças leem, mas a maioria parecia não estar prestando atenção. 

Depois tira a letra A da sílaba PA e troca pelo O e pede para as crianças lerem. 

 Depois aponta para a sílaba SA e lê, depois aponta para a sílaba PO e lê, aponta e lê cada 
vez mais rápido e pede para as crianças lerem junto até sair a palavra SAPO.  

A professora pergunta: “Quem gosta de sapo?” Nenhum aluno responde e a professora troca 
de assunto.  

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa.  

  
 
Importante destacar que a professora ao trabalhar com a reflexão das 

palavras referente à compreensão do sistema alfabético de escrita, fá-lo conjugando 

a reflexão sonora com a forma escrita das palavras, como pode ser observado na 

cena anteriormente descrita, o que Morais (2012), Teberosky e Colomer (2003), 

consideram um fator relevante por auxiliar na aprendizagem da escrita.  

 A professora proporciona atividades relacionadas ao desenvolvimento da 

consciência fonológica e de reflexão da escrita diariamente, conforme as 

observações feitas. Essas atividades ocorriam em um período curto de tempo, no 

máximo de 40 minutos. 

Essas atividades impactaram de forma positiva na compreensão do sistema 

de escrita alfabética, pois somente um aluno chega ao final do ano silábico sem 

valor sonoro e dois alunos pré-silábicos. Dentre estes, pudemos perceber pouca 

evolução em consciência fonológica. Contrário dos outros alunos que chegam ao 

final do ano alfabético e silábico alfabéticos com expressiva evolução em 

consciência fonológica (Ver Apêndice F)  Dado que mostra a importância de propor 

atividades de reflexão das relações grafo/fonológicas para que os alunos possam 

compreender o que a escrita representa e como as letras funcionam no sistema de 

escrita alfabético. 
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A figura 3 a seguir mostra a relação entre a compreensão do sistema de 

escrita alfabético e o desenvolvimento da consciência fonológica conseguida pelos 

alunos no mês de outubro. 

 
 
Figura 3 – Relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e nível conceitual de escrita - 

turma A
4
 

  
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Todos os alunos que chegaram ao final do ano silábico alfabético e alfabético, 

isto é, que já compreenderam como funciona o sistema de escrita alfabético, que 

correspondeu ao total de 12 alunos nesta turma, obtiveram no mês de outubro o 

total de acertos (16) na atividade de consciência fonológica, que consistia em parear 

as palavras conforme som inicial ou final, o que não ocorreu com os alunos que 

chegaram ao final do ano pré-silábicos ou silábicos sem valor sonoro. Esses 

mesmos alunos chegaram ao final do ano com praticamente nenhuma evolução em 

relação ao desenvolvimento de consciência fonológica. Conforme avaliação feita em 

fevereiro, eles iniciaram o ano acertando em média 8 pontos e terminaram o ano, 

conforme avaliação feita em outubro, acertando em média a mesma quantidade de 

pontos que acertaram no início do ano (Ver Apêndice F). Podemos verificar por meio 

                                                           
4
 Na figura 3, as abreviaturas correspondem a: S.A. (silábico alfabético), P.S (pré-silábico) e S.S.V.S. 

(silábico sem valor sonoro), conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados 
sobre a psicogênese da língua escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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desses dados a importância do desenvolvimento da consciência fonológica para que 

o aluno possa alfabetizar-se. 

A prática pedagógica desta professora, voltada ao ensino sistemático do 

sistema de escrita alfabética, principalmente em relação às atividades que 

proporcionava todos os dias em relação ao desenvolvimento da consciência 

fonológica, refletiu de forma positiva na aprendizagem das crianças. Pois, ao iniciar 

o ano, conforme avaliação feita em fevereiro, a maioria dos alunos encontrava-se no 

nível pré-silábico de escrita. No final do ano, conforme avaliação realizada em 

outubro, 80% dos alunos alcançaram os níveis silábicos alfabéticos e alfabéticos. 

Um aluno que iniciou no nível pré-silábico com uma escrita unigráfica avançou 

para o nível silábico sem valor sonoro. A escrita unigráfica é uma escrita em que “é 

impossível de ser analisada nos seus elementos constitutivos (letras ou sílabas), 

contudo essa forma de escrever demonstra que a criança compreendeu o caráter 

arbitrário do traçado gráfico [...] buscando um recurso não icônico” (COLLELO, 2004, 

p. 27-28), o que reflete uma concepção elementar de escrita. 

Somente dois alunos dessa turma não evoluíram, permanecendo no nível pré-

silábico durante todo o ano letivo, o que poderia ter sido evitado se a professora 

tivesse desenvolvido um trabalho de intervenção pedagógica mais voltado às 

necessidades desses alunos. 

Conforme a figura 4 a seguir, pode-se constatar que essa turma conseguiu 

avançar em relação à compreensão do sistema de escrita alfabético de escrita: 
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Figura 4 – Compreensão do sistema de escrita alfabético - turma A
5
 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 
 

Dos 80% dos alunos que chegaram ao final do ano no nível silábico alfabético 

e alfabético de escrita, 40% iniciaram o ano pré-silábico, os outros alunos iniciaram o 

ano em outros níveis de escrita. Como pode ser constatado no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Na figura 4, as abreviaturas correspondem a: Silábico I. (silábico inicial), Silábico S.V.S. (silábico 

sem valor sonoro), Silábico C.V.S. (silábico com valor sonoro), Silábico Alf. (silábico alfabético), 
conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados sobre a psicogênese da língua 
escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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Figura 5 – Evolução dos conceitos de escrita de fevereiro para outubro - turma A
6 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 

 

 
Portanto, dos alunos que iniciaram o ano no nível pré-silábico de escrita (60% 

da turma), a maioria evoluiu para o nível silábico alfabético e alfabético, 

correspondendo a 40% do total dos alunos que iniciaram no nível de escrita pré-

silábico. Um aluno avançou para o nível silábico sem valor sonoro, e dois não 

evoluíram, como se pode observar na figura 6 que segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Na figura 5, as abreviaturas correspondem a: S. I. p/ Alf. (silábico inicial para alfabético), alf. p/ alf. 

(alfabético para alfabético), P.S. p/ P.S. (pré-silábico para pré-silábico), P.S. p/ S.S.V.S. (pré-silábico 
para silábico sem valor sonoro), P.S. p/ S. Alf. e Alf. (pré-silábico para silábico alfabético e alfabético), 
S.S.V.S. p/ S. Alf. (silábico sem valor sonoro para silábico alfabético), S.C.V.S. p/ Alf. (silábico com 
valor sonoro para alfabético), conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados 
sobre a psicogênese da língua escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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Figura 6 – Evolução dos alunos que iniciaram o ano no nível Pré-silábico - turma A
7 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 

A maioria dos alunos iniciou o ano, conforme avaliação dos conceitos de 

escrita feita em fevereiro, no nível pré-silábico. Do total dos alunos pré-silábicos, 

67% evoluíram para os níveis silábicos alfabéticos e alfabéticos e 11% evoluíram 

para o nível silábico sem valor sonoro. O que representa uma porcentagem bem 

significativa de alunos que evoluíram do nível de escrita pré-silábico para outros 

níveis mais avançados de escrita (78%). Reflexo de uma prática pedagógica voltada 

a atividades de reflexão do sistema de escrita alfabética. 

Dos que iniciaram em outros níveis de escrita, silábico sem valor sonoro, 

silábico com valor sonoro e silábico inicial, que corresponde a 27%, todos os alunos 

conseguiram avançar para o nível alfabético.  O que tem relação com a prática 

pedagógica do professor ao propor sistematicamente atividades de reflexão do 

sistema de escrita, permitindo, dessa forma, aos alunos pensarem na dimensão 

sonora das palavras, o que permitiu que a maioria dos alunos chegasse ao final do 

ano, 80% da turma, silábico alfabético e alfabético.   

Interessante constatar, também, que a maioria dos alunos dessa turma 

evoluiu em seus níveis de escrita de fevereiro para julho. Apenas três alunos 

evoluíram de julho para outubro, e quatro alunos não avançaram em seus níveis de 

                                                           
7
 Na figura 6, as abreviaturas correspondem a: P.S. p/ P.S. (pré-silábico para pré-silábico), P.S. p/ 

S.S.V.S. (pré-silábico para silábico sem valor sonoro), P.S. p/ S. Alf. e Alf. (pré-silábico para silábico 
alfabético e alfabético), conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados sobre a 
psicogênese da língua escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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escrita durante todo o ano, sendo dois pré-silábicos e dois que já iniciaram o ano 

alfabético, o que correspondeu a um total de 27% da turma. Dessa forma, podemos 

perceber que apenas 73% dos alunos dessa turma evoluíram em seus conceitos de 

escrita. A evolução dos conceitos de escrita dos alunos poderia ter sido bem melhor 

se a professora tivesse realizado intervenções junto aos alunos que permaneceram 

pré-silábicos durante todo o ano. O gráfico a seguir mostra a quantidade de alunos 

que evoluíram e os que não evoluíram entre fevereiro e outubro.  

 
 

Figura 7 – Evolução dos alunos no conceito de escrita – turma A 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora A. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
 

 
 Os alunos que iniciaram no nível de compreensão de escrita alfabético 

evoluíram qualitativamente em suas escritas, pois conseguiram ao final do ano 

escrever algumas palavras corretamente envolvendo sílabas complexas e 

apresentaram uma melhora em relação aos aspectos gráficos das letras. Dessa 

forma, podemos constatar que, apesar de a maioria dos alunos terem evoluído em 

seus níveis de escrita, dois alunos não evoluíram em seus conceitos de escrita pré-

silábicos, o que poderia ter sido evitado se a professora tivesse proporcionado 

atividades diversificadas, por intermédio de desafios mais voltados às suas 

necessidades. 

O reflexo positivo da apropriação do sistema de escrita alfabética da maioria 

dos alunos dessa turma está relacionado, possivelmente, ao ensino sistemático de 

atividades de reflexão sobre a escrita das palavras e suas partes sonoras, fazendo a 
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correspondência grafo/fonológica de forma coletiva com os alunos em sua prática 

pedagógica. 

Dessa forma, podemos constatar a importância do ensino voltado à reflexão 

da escrita em relação ao desenvolvimento da consciência fonológica e do 

conhecimento das letras para que os alunos possam avançar nos seus níveis de 

compreensão do sistema de escrita alfabético, aspecto este que é priorizado pela 

professora em sua prática pedagógica. “Os aprendizes precisam pensar nos 

segmentos sonoros das palavras para poder compreender como a escrita funciona.” 

(MORAIS, 2012, p. 91).        

Ao trabalhar com a consciência fonológica, Morais (2012) atribui aos jogos de 

palavras e aos textos poéticos da tradição oral (cantigas, quadrinhas, parlendas) 

atividades bem ricas para os alunos poderem refletir sobre as palavras na sua 

dimensão sonora - os textos poéticos, por possuírem uma série de rimas, 

aliterações, aliado ao fato de as crianças os terem de memória, permite a exploração 

dos efeitos sonoros, acompanhado da escrita; os jogos, por permitirem uma situação 

na qual as crianças podem brincar com as palavras e novamente explorar suas 

dimensões sonoras e gráficas. Essas atividades de jogos e de textos poéticos 

pareceram não fazer parte da prática pedagógica da professora. 

A professora, ao propor as atividades aos alunos, deixa-os bem à vontade na 

realização do proposto e interage muito pouco em relação à produção dos alunos, 

como é possível verificar no episódio 2, cena 2 (ver quadro 5 a seguir). 
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Quadro 5 – Professora A - Episódio 2 - cena 2 

Episódio 2, cena 2 

 A professora começa a distribuir a massinha para os alunos e pede para os alunos fazerem o 
J de Joinville. 

 Os alunos fazem a letra solicitada pela professora. A professora pede para eles fazerem o “O” 
de ovo. E faz o “O” de massinha e mostra aos alunos. Alguns alunos fazem a letra O. 

 A professora pergunta: “E depois o que tem em Joinville?”. 

 Um aluno responde: “O i”. 

 A professora, sem esperar os alunos fazerem a letra, pergunta: “E depois?” (Não dá tempo 
para as crianças refletirem e falarem a resposta) e fala que é o N. Ela pede para os alunos 
fazerem o N, mostra a letra N no quadro. 

 E logo pede para os alunos fazerem o V de vaca, e mostra a letra V no alfabeto afixado em 
cima do quadro. Os alunos não conseguem acompanhar o ritmo da professora. Pede para os 
alunos fazerem o L. 

 A professora faz a letra L com massinha e mostra aos alunos o L ao contrário. 

 Os alunos não conseguem realizar todas as letras, seguindo o comando da professora, então 
alguns escrevem a palavra JOINVILLE utilizando a massinha, outros ficam brincando fazendo 
objetos com a massinha e alguns tentam acompanhar o ritmo da professora que troca de uma 
letra para outra de forma bem rápida. 

 A professora parece não interagir com os alunos para ver se todos fizeram as letras e como 
fizeram, ela fala e deixa os alunos bem à vontade na execução da atividade.  

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Como a maioria dos alunos no início do ano estava no nível pré-silábico, eles 

necessitariam de um trabalho mais voltado ao desenvolvimento da consciência 

fonológica, à reflexão da escrita e ao estudo das letras. Observamos que, apesar de 

a professora proporcionar essas atividades todos os dias, de forma coletiva, a 

intervenção da professora não ocorria de forma individualizada, de acordo com as 

necessidades de cada aluno. Os alunos respondiam as solicitações da professora, 

como pode ser observado no quadro acima, cada um a sua maneira. Enquanto 

alguns conseguiram acompanhar o comando da professora, outros escreveram a 

palavra toda e outros ainda aproveitaram este tempo para brincar com a massinha 

fazendo objetos. Dessa forma, cada aluno respondeu aos desafios propostos pela 

professora de forma diferenciada.     

De acordo com a concepção piagetiana, a contradição é condição para a 

aprendizagem, pois coloca o aprendiz em conflito cognitivo e a atuação do 

professor, nesse momento, é fundamental, pois o avanço do aluno na compreensão 

do sistema de escrita alfabético depende das propostas didáticas e da intervenção 

adequada do professor alfabetizador, que precisa identificar o que o aluno já sabe 

para organizar boas situações de aprendizagem. Conforme nossas observações, o 
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professor parecia promover as atividades sem prestar a devida atenção ao que cada 

um de seus alunos estava realizando. A falta de intervenção da professora de forma 

individualizada a cada um de seus alunos acabou repercutindo na aprendizagem de 

dois alunos que não conseguiram avançar em seus conceitos de escrita, 

permanecendo no nível pré-silábico durante todo o ano, o que é altamente 

preocupante. Em uma escola democrática não se pode deixar nenhum aluno para 

trás, o que poderia ter sido evitado com interferências planejadas pelo professor.  

Um desses alunos, na avaliação que foi realizada em julho, ao lhe pedir para 

escrever BOCA escreve OA. Isso significa que esse aluno dá indícios que já 

entendeu que a escrita é uma representação da fala. No entanto, ao não se 

promover um ensino voltado para as necessidades de cada aluno, impossibilitou-lhe 

de avançar nos níveis de compreensão da escrita, já que, na última avaliação 

realizada em outubro, o aluno citado produziu uma escrita pré-silábica. Weisz e 

Sanchez (2011) alertam que o processo de aprendizagem não responde 

necessariamente ao processo de ensino - são dois processos que se comunicam, 

mas não se confundem. Dessa forma, o professor precisa compreender o caminho 

de aprendizagem que cada um de seus alunos está percorrendo para poder 

organizar boas situações de aprendizagem. O que não foi proporcionado por esta 

professora em sua prática pedagógica. 

  Outro aspecto que precisa ser analisado é que desde o início do ano, esta 

turma possuía alunos com diferentes níveis conceituais de escrita (pré-silábicos, 

silábico sem valor sonoro, silábico inicial, silábico com valor sonoro e alfabéticos) 

(Ver Apêndice F), mas, em nenhum momento, isso foi considerado pela professora, 

no sentido de propor atividades desafios diferenciadas aos alunos. Segundo Collelo 

(2007), a inflexibilidade da prática pedagógica é responsável pelo fracasso escolar, o 

que, em muitos casos, acarreta na expulsão do aluno da escola ou na não 

aprendizagem daqueles que nela permanecem.    

Portanto, para propor boas situações de aprendizagem, é necessário levar em 

consideração o que cada aluno já sabe a respeito da escrita e propor desafios 

adequados às necessidades de cada aluno para que todos possam avançar em 

seus conhecimentos, levando-se em conta que a sala de aula possui níveis de 

compreensão e conhecimentos diferentes, como também diferentes ritmos de 

aprendizagem. 
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Conhecer o que os alunos já sabem a respeito da escrita é importante para 

que o professor saiba que atividades e desafios propor, o que, segundo depoimento 

da professora A, somente foi realizado em março uma avaliação para saber o nível 

de escrita, conforme o depoimento a seguir: 

 
É pra mim...é, teve duas semanas, três semanas que dei aula, nem deu um 
mês ainda, mas pra mim é, pra eles é muito cedo, pra eles. Eu acho que 
tem que esperar um pouco mais pra conhecer eles, pra eles ter aquela 
segurança pra poder escrever e não se preocupar com o escrever errado, 
com o escrever do jeito dele. E pra mim tá no início ainda. (Professora A). 

 
 

 Apesar de a professora somente ter realizado uma avaliação diagnóstica em 

março, no início do ano ela fez uma sondagem para verificar o que os alunos já 

sabiam a respeito do conhecimento das letras e identificação do nome dos colegas: 

 
Desafio eles, propondo uma atividade desafiadora mesmo. Eu coloco uma 
atividade lá, uma lista ou então espalho uns crachás na sala, e eles vão ter 
que descobrir quem são os meninos e as meninas. No segundo momento, 
separar os meninos das meninas, fazendo uma...uma classificação, né! 
Durante esta atividade a gente já vai observando quem já sabe a letra 
inicial, quem já sabe o nome do amiguinho que começa com a mesma letra. 
E...quem já tem uma hipótese de leitura da...Como é...né da primeira sílaba. 
E aqueles que não conseguem ainda reconhecer as letras né? (Professora 
A). 
 
 

Durante a entrevista, ao ser perguntada em relação a como trabalha com os 

diversos níveis de desenvolvimento dos alunos, ela diz propor atividades de 

interação entre os alunos, através de duplas produtivas.  

 

(A professora dá um sorriso). A gente no início coloca em parceria né, com 
estes que já sabem um pouquinho mais, que tem outra hipótese e fica mais 
perto destas crianças fazendo um apoio individual, mas também da 

autonomia, para eles poderem pensar em criar, em né, e... poder avançar. 
(Professora A). 

 
- Eu alfabetizo assim: Primeiro eu investigo na sala o que as crianças já 
sabem sobre a leitura e a escrita. Faço aquela roda de conversa para saber 
o que eles já sabem sobre a leitura e escrita. Depois a gente faz o 
planejamento em cima dessa investigação com boas atividades de leitura e 
duplas produtivas. Trabalho com duplas produtivas porque, às vezes, a 
criança que trabalha em dupla, ela tem conhecimento às vezes pra poder 
interagir com o que o outro já sabe, né? (Professora A). 
 

 

 Conforme nossas observações, apesar de em alguns momentos os alunos 

estarem sentados em duplas ou trios, em nenhum momento foi proposto pela 
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professora atividades em que os alunos tivessem situações para pensar e confrontar 

suas ideias.        

De acordo com Weisz e Sanchez (2011), a interação entre os colegas é de 

suma importância para a aprendizagem, pois é na interação que se permite ao aluno 

formular argumentos, situação bastante útil para que se possa sistematizar o 

conhecimento, como também confrontar ideias, permitindo ao aluno, dessa forma, 

reorganizar seus pensamentos e avançar em seus conhecimentos. O professor 

precisa abrir mão de ser o único informante da sala, pois a interação entre os alunos 

potencializa quase que infinitamente a aprendizagem. 

Analisamos que, na prática pedagógica dessa professora, procedimentos 

importantes como avaliar os conhecimentos prévios dos alunos, interferências do 

professor segundo as necessidades de cada aluno e a promoção de dinâmicas em 

sala que permitissem aos alunos interagir na solução de atividades desafios ou de 

atividades diversificadas, estiveram praticamente ausentes, conforme nossas 

observações, o que acabou repercutindo na não aprendizagem de dois alunos dessa 

turma, que não evoluíram nos seus conceitos de escrita, permanecendo durante o 

ano todo pré-silábicos. “Se lidar com os alunos atrasados ‘na medida do possível’ 

pode ser interpretado como uma intervenção produtiva que incide na Z.D.P.8 do 

aprendiz, pode também se configurar como uma prática de abandono e exclusão do 

aluno.” (COLELLO, 2007, p. 145).  

Além de atividades relacionadas à aprendizagem do sistema de escrita 

alfabética, é importante, também, segundo Teberosky e Colomer (2003), Soares 

(2004) e Morais (2012), estar presente diariamente na sala de aula do professor 

alfabetizador atividades significativas de produção textual e de leitura de diversos 

gêneros textuais, de forma contextualizada, isto é, atividades voltadas ao letramento. 

Segundo nossas observações, essas atividades quase não aparecem na prática 

pedagógica da professora, apesar de ela considerar a leitura dos diversos gêneros 

textuais como fundamental para a aprendizagem da linguagem escrita, como fica 

evidenciado na sua fala a seguir:  

 

 

                                                           
8
 Segundo Vigotski (2007), a zona de desenvolvimento proximal corresponde ao desenvolvimento 

prospectivo. Isto é, tudo o que a criança consegue realizar hoje com a ajuda do outro, no futuro, 
conseguirá realizar sozinha.    
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-Enriquecer eles com diferentes tipos de textos, leituras prazerosas de 
vários gêneros, né? Não só contos de fadas, mas também ler poesias...é 
reportagens de jornais. É todo tipo de leitura, onde ele possa ter bastante 
enriquecimento, pra ele poder ter bastante bagagem, pra ele poder, ter 
várias hipóteses para pensar na leitura. (Professora A). 
 
 

 Durante as observações, presenciei as seguintes atividades propostas pela 

professora voltadas ao letramento: A produção de um texto coletivo e a leitura do 

texto pelo professor relacionado à história: “A Bela Adormecida”, como poder ser 

verificado no quadro 6 que segue: 

 
 

Quadro 6 – Professora A - Episódio 4 – cena 4 

Episódio 4, cena 4 

A professora pergunta: “Vocês se lembram da historinha da Bela Adormecida? Imprimi a 
história para vocês.” Pede para os alunos escreverem Joinville em seus cadernos.  
 
Alguns alunos respondem: “Eu já fiz prô!” 
 
Pede para o José entregar as folhas referentes ao texto coletivo que os alunos haviam feito 
sobre a Bela Adormecida e fala para mim: “Eu preciso fazer isso, pra ver se sossega um 
pouco. Este menino não faz nada.” Chama a atenção das crianças para fazerem a atividade. 
 
O José se dirige a professora e lhe diz algo. 
 
A professora o corrige enfaticamente: “Não é pra tu é pra ti.” E se dirige para a sala e diz: 
“Aquele dia que fizemos a história, nós esquecemos do título. Então eu inventei um título, que 
ficou assim: A PRINCESA ENCANTADA.” Pintem o título. Onde está o título?”. 
 
Os alunos pintam o título. 
 
A professora começa a ler o texto e pede para os alunos repetirem o que ela está falando. 
Os alunos conversam, parecem não ouvir a professora e algumas crianças repetem o que ela 
diz. (Fica uma atividade mecânica e sem muito sentido, já que os alunos simplesmente 
repetem o que a professora diz sem localizar no texto o escrito).  

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Outro momento em que presenciamos uma tentativa de a professora realizar 

o papel de escriba, produzindo um texto coletivo pelos alunos, foi a lista das coisas 

que o bebê utiliza, descrito a seguir na cena 3 do episódio 5. 
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Quadro 7 – Professora A - Episódio 5 - cena 3 

Episódio 5, cena 3 

A professora diz: “Vou escrever na cartolina branca e vocês vão fazer igual”. A professora diz: 
“O”, e escreve a letra na cartolina, depois pede para deixarem espaço de um dedo no caderno 
e fala a palavra “QUE” e escreve na cartolina e assim continua procedendo com o restante da 
frase, que ficou assim: O QUE A NOSSA GABRIELA PRECISA. 

Todos os alunos copiam em seus cadernos o que a professora escreveu na cartolina.  A cópia 
que cada aluno fez foi de acordo com seus conhecimentos. Alguns souberam respeitar o limite 
da linha e outros não, o tamanho da letra também variou bastante. 

A professora sai da sala e pega um caderno com linhas bem largas e dá para o Dunga copiar. 
(Dunga tem problema de visão, foi detectado no início do ano pela escola, quando foi 
realizado o teste de visão com todos os alunos). 

 Professora pergunta: “Quem já acabou de terminar o cartaz?” e pede para os alunos pegarem 
o lanche. As crianças pegam o lanche e vão para o recreio. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

 

Observamos também, no dia oito de março, por motivo do aniversário de 

Joinville, que a professora entregou um texto informativo sobre a história da cidade 

aos alunos e não explorou nenhum aspecto relacionado à leitura e às características 

do gênero textual. A única atividade proposta aos alunos foi a de pintar o desenho 

que havia no texto, que era o da princesa e do príncipe de Joinville. 

Apesar de em sua fala a professora considerar importante enriquecer os 

alunos com diversos gêneros textuais, estas atividades, na prática, não são 

desenvolvidas diariamente e quase não são valorizadas pela professora. O que 

acabou refletindo na falta de atividades voltadas ao desenvolvimento da 

compreensão e fluência leitora, como também da análise e reflexão das 

características dos diversos gêneros textuais. As atividades de letramento, de uso 

da leitura e escrita, conforme nossas observações, estiveram praticamente ausentes 

na prática pedagógica dessa professora. Atividades estas fundamentais para o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão leitora e produção textual.   

Não observamos nenhuma situação de ensino na qual as atividades de 

linguagem escrita atendessem a uma finalidade comunicativa para um destinatário 

real. Mas em seu depoimento a professora considera essas atividades como 

fazendo parte de sua prática pedagógica: 

 

- A gente faz a roda, e aí eu já coloco pra eles. Professora vai fazer. Nós 
vamos fazer agora um bilhete pra diretora. A diretora sobre o passeio ou o 
... Então alguma coisa a gente vai fazer. Daí eles vão colocando o que é 
importante colocar naquele bilhete. (Professora A). 

  



74 

 

          Permitir que o ensino da linguagem escrita ocorra em situações reais 

de leitura e escrita, com função social, é, segundo Tolchinsky (2001), favorecer a 

aprendizagem da linguagem escrita por ser apresentada de forma significativa aos 

alunos - isto pode ocorrer sem que necessariamente os alunos tenham de passar 

pelo domínio do código. Portanto, propor atividades significativas de leitura e 

produção textual diária aos alunos do 1º ano, desde o início do ano, é fundamental 

para que a alfabetização ocorra de forma eficaz. 

 Conforme Soares (2004), Teberosky e Colomer (2003) e Perez (2001), as 

atividades de língua escrita devem fazer parte do cotidiano escolar desde o primeiro 

dia de aula e devem ser propostas aos alunos de forma contextualizada, sendo o 

papel do professor motivar os alunos. Criar interesses é importante para 

proporcionar o envolvimento dos alunos para as atividades propostas. Segundo 

depoimento da professora, oferecer atividades que motivem os alunos e que lhes 

sejam significativas, é uma premissa considerada por ela em sua prática 

pedagógica, como pode ser percebido na sua fala a seguir: 

 
É uma conversa, durante as rodas, as leituras que a gente faz, a gente já 
vai pesquisando o que eles já... Como: No início do ano eu li a história do 
Alberto Santos Dumont e a necessidade deles de brincar de pipa foi incrível 
assim. Eles queriam brincar de pipa porque eles ouviram a história e dali 
partiu PIPA! Vamos fazer a pipa então. Daí nós fizemos a pipa, poderia até 
dar o texto de como fazer né, Pra eles foi muito prazeroso, enquanto eles 
não empinaram a pipa, eles falaram “Professora, fiquei final de semana, no 
carnaval só brincando com minha pipa”. (Professora A). 
 

 
      Ao se proporem atividades significativas, o interesse e a motivação dos 

alunos para a realização das atividades é potencializada, o que Vygotsky (2007) 

considera como motor para a aprendizagem. A professora deixa claro que considera 

importante propor atividades de interesse dos alunos:  

 
Sim, durante as atividades de roda. Roda da conversa que eles põem 
algumas angústias, algumas expectativas, em relação à escola. Aí pergunto 
para eles o que eles gostariam de aprender esse ano? O que eles 
gostariam de fazer naquele dia, naquela semana. E daí a gente parte pra 
planejar o conteúdo, né? (Professora A). 

 
 

Conforme a fala da professora, ela parece promover a participação das 

crianças em relação às atividades que serão realizadas, como também fica 

evidenciado na sua fala que segue: 
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Eu exponho bastante atividades. Eu vou, faço eles pensar. Oh, esta semana 
nós vamos brincar disto, disto, disto. Aí durante as atividades de sala a 
gente vai pesquisando. Ah a professora não brincou é... de balão, né. A 
gente vai pensando que eles. A gente faz o planejamento em cima do que 
eles queriam fazer, né? (Professora A). 

 
 
  A participação dos alunos nas atividades em sala permite um maior 

envolvimento e acolhimento, capaz de desenvolver a autonomia e a reflexão, atitude 

esta que contribui para a construção de uma escola mais democrática, pautada no 

diálogo, o que contribui na aprendizagem de escrita dos alunos, conforme Collelo 

(2007) e Perez e Garcia (2001).   

    Durante as observações realizadas, as quais ocorreram em média de duas 

a três vezes na semana no mês de março e início de abril, pudemos presenciar 

somente dois momentos nos quais a professora exerceu o papel de leitor de 

histórias da literatura infantil. Consoante Teberosky e Colomer (2003), a leitura feita 

pelo professor é um momento rico de interação com material escrito, que possibilita 

uma série de aprendizagens referentes às funções, às formas e às expressões da 

língua escrita e, portanto, altamente relevante no processo de alfabetização e 

letramento. 

A literatura infantil precisa ser vista como uma obra de arte, com função 

estética, segundo Neitzel (2006). Isso não parece ter sido considerado pela 

professora, pois, ao proporcionar aos alunos a contação de histórias, não permitiu, 

segundo nossas observações, a possibilidade de os alunos poderem refletir sobre 

elas e de estabelecerem relações com a realidade. As histórias foram aproveitadas 

apenas com cunho moralizante, para ensinar às crianças a maneira adequada de se 

comportarem.      

 Outro aspecto fundamental na aprendizagem da língua escrita, segundo Solé 

(1998), é o ensino de estratégias de leitura para o desenvolvimento da compreensão 

leitora, o que não presenciamos em nenhum momento na prática da professora e 

nem em sua fala.  

Ainda, pensando nesse ambiente alfabetizador, a brincadeira precisa estar 

presente, por ser uma atividade inerente à infância e necessária à criança de seis 

anos. Não presenciamos nenhuma atividade com jogos didáticos, como uma forma 

de utilizar a brincadeira na aprendizagem da linguagem escrita, o que, segundo 

Morais (2012), não deveria faltar na prática de uma professora alfabetizadora, por 

permitir as crianças o desenvolvimento da consciência fonológica, a reflexão da 
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escrita, e por ser um procedimento pedagógico que interfere positivamente na 

capacidade de aprendizagem das crianças. De acordo com nossas observações, a 

professora proporcionou momentos de brincadeira livre. Os jogos como facilitadores 

da aprendizagem do sistema de escrita alfabética não estiveram presentes em sua 

prática pedagógica. 

Entretanto, segundo depoimento da professora, as brincadeiras são formas 

didáticas utilizadas por ela no ensino da língua escrita, como pode ser observado em 

sua fala que segue: 

 
Brincadeiras dentro da sala, como o jogo da velha, forca, e também 
brincadeiras, fora da sala. É claro que né, dentro dessas brincadeiras eu 
trabalho já a regra, os combinados que ele tem que poder sair da sala. 
“Como sair da sala?” A gente não vai sair correndo, a gente vai sair em fila. 
Então dentro destas brincadeiras, tem que ter um bom planejamento  né, 
com um bom objetivo para poder se... Conseguir que aquela criança 
aprenda, né? (Professora A). 
 
  

Enfim, em relação ao ambiente alfabetizador, em um contexto de letramento, 

analisamos que a professora, segundo depoimento dado na entrevista, promoveu 

atividades significativas de aprendizagem da língua escrita, por meio da criação de 

interesses e de valorização da participação dos alunos, o que não observamos em 

sua prática pedagógica. 

 Dessa forma, segundo seus depoimentos, a língua escrita adquire sentido 

para o aluno, por atender a uma finalidade comunicativa. A professora, conforme 

seus depoimentos, parece desenvolver atividades com os diversos gêneros textuais 

em consonância com os seus usos e, em alguns momentos, a utiliza em situações 

reais. Consoante a isso, parece que a professora concebe a língua em uma 

perspectiva dialógica.   

O espontaneísmo pareceu fazer parte da condução do processo de ensino 

aprendizagem dessa professora, pois as atividades pareceram ficar soltas e os 

alunos ficaram à vontade na execução delas, havendo praticamente nenhuma 

interferência da professora em relação às produções dos alunos. 

A professora pareceu não se importar em verificar a forma como os alunos 

estavam respondendo aos desafios propostos, pois pouco observou o que os alunos 

realizavam em suas atividades. Assim sendo, a professora não interferiu 

individualmente de acordo com a necessidade de cada criança.  
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A falta de procedimentos adequados da professora em relação à verificação 

do conhecimento dos alunos, interferência de acordo com as suas necessidades e 

promoção de atividades diversificadas acabaram refletindo na não aprendizagem de 

dois alunos dessa turma que não evoluíram durante todo o ano letivo, 

permanecendo no nível de compreensão escrita pré-silábico.  

As atividades de compreensão do sistema alfabético de escrita eram 

propostas diariamente aos alunos, segundo nossas observações. Principalmente 

atividades de consciência fonológica, mediante desafios propostos coletivamente 

pelo professor, possibilitaram-lhes refletir sobre a escrita. Isso refletiu positivamente 

em suas aprendizagens, como pode ser constatado no percentual de alunos que ao 

final do ano chegaram ao nível silábico alfabético e alfabético, que foi de 80% do 

total da turma. 

A professora, em sua entrevista, relatou que promove atividades voltadas ao 

letramento através da leitura de diversos gêneros textuais, em que exerce o papel 

de leitor para os alunos e também através da leitura de textos de memória pelos 

alunos. Essas atividades, conforme depoimento da professora, são consideradas 

fundamentais para que os alunos possam aprender a ler e a escrever. Além da 

leitura, ela também diz propor atividades de produção escrita de diferentes gêneros 

textuais, em que a professora exerce o papel de escriba. Atividades estas que, 

conforme nossas observações, ocorreram em poucos momentos. 

Dessa forma, levando em consideração o que a professora manifestou em 

sua entrevista, como as observações realizadas em sala, pudemos constatar que a 

professora alfabetiza letrando. Entretanto, levando em consideração nossas 

observações que perfizeram um total de doze (11) horas, foi possível constatar que 

a professora prioriza as atividades de aquisição do sistema de escrita alfabética e, 

praticamente, não proporciona atividades voltadas ao letramento. Em sua prática 

fica evidenciado atividades voltadas à reflexão da escrita das palavras, 

principalmente em relação à consciência fonológica, o que acabou repercutindo, de 

forma positiva, na aprendizagem da maioria dos alunos dessa turma que se 

apropriaram do sistema de escrita alfabética. Embora isso não signifique que se 

tornaram leitores e escritores competentes, já que esta pesquisa limitou-se a avaliar 

os alunos em relação aos seus aspectos gráficos, muito necessário por permitir aos 

alunos realizar atividades da língua escrita de forma autônoma. 
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6.2 PRÁTICA PEDAGÓGICA DA PROFESSORA B 

 

A professora procura proporcionar um ambiente alfabetizador aos alunos, pois 

em cima do quadro negro estão fixadas as letras do alfabeto em letra de forma 

maiúscula. Na parede ao lado da sala, estão fixadas, também, as letras do alfabeto 

na altura das crianças, permitindo aos alunos uma melhor visualização delas, e, 

embaixo de cada letra, os nomes dos alunos. No fundo da sala, há um canto com 

jogos, livros de literatura e brinquedos. Apesar de possuir esses materiais, a 

qualidade dos livros de literatura infantil, assim como a dos jogos, não possibilita o 

despertar do interesse das crianças, pois os livros não possuem condições estéticas 

e nem de conteúdo de forma adequada e articulada. Além disso, durante as 

observações, não presenciamos, em nenhum momento, as crianças procurarem por 

esses materiais para interagir com eles.     

Na parede do lado esquerdo, está fixado um cartaz com os aniversariantes do 

ano. No quadro, à frente da sala, está fixado um calendário grande que a professora 

explora diariamente com os alunos e um quadro com numerais. Do lado esquerdo, 

no fundo da sala, há um armário que a professora utiliza para guardar os materiais 

dos alunos. No lado direito, um tapete que é utilizado pela professora para contação 

de histórias. À medida que a professora trabalha com os alunos determinados 

textos, esses materiais acabam fazendo parte do cenário da sala.  

No início do ano, a maioria dos alunos dessa turma não identificava todas as 

letras do alfabeto e encontrava-se no nível de escrita pré-silábico (Ver Apêndice G)9. 

Um dos aspectos fundamentais para que o aluno possa alfabetizar-se é conhecer o 

nome de todas as letras do alfabeto, o que, segundo a professora, é proposto aos 

alunos: 

 
- Isso. A gente coloca o alfabeto lá, claro, porque ela tem que conhecer as 
letras do alfabeto, né. A gente conta a história da escrita. Como surgiu a 
letra que o homem da caverna não sabia escrever, fazia desenhos, através 
do desenho se comunicava, então a gente começa com a história da escrita 
hoje também, que a gente não fazia anos atrás, né. Nem mesmo a gente 
sabia direito (a professora dá um risinho). (Professora B). 
 

 

Ainda, referente ao desenvolvimento de atividades a respeito do 

conhecimento das letras, pudemos observar que esse aspecto faz parte da prática 

                                                           
9
 O Apêndice G apresenta o quadro evolutivo de aprendizagem dos alunos da turma B. 
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alfabetizadora dessa professora, conforme a cena 2 do episódio 5 descrita a seguir 

(ver quadro 8): 

 

Quadro 8 – Professora B – Episódio 5 - cena 2 

Episódio 5, cena 2 

A professora pergunta para todos os alunos a letra inicial e final dos seus nomes.  

Quando o aluno não sabia responder pedia para ir até a parede ao lado da sala onde 
estão afixadas as letras do alfabeto, e mostrar onde o seu nome se encontra e 
relacionar com a letra do alfabeto. 

A professora pergunta com que letra inicia o nome da criança, quando o aluno não 
sabia responder, perguntava para a turma ou a professora dizia o nome da letra e 
pedia para o aluno repeti-la. Em relação à letra final, ela pedia ao aluno para mostrar 
a letra final do seu nome e procedia da mesma forma, como em relação à letra inicial. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

A prática pedagógica referente ao ensino das letras do alfabeto ratifica-se no 

desempenho dos alunos, pois, conforme as figura 8 e 9 a seguir, os alunos 

conseguiram evoluir muito em relação ao conhecimento das letras, entre os meses 

de fevereiro e outubro. Mais da metade dos alunos (65%) chegaram ao final do ano 

conhecendo todas as letras do alfabeto, e dos 35% dos alunos que chegaram ao 

final do ano conhecendo mais de 15 letras, apenas um aluno reconheceu apenas 16 

letras, todos os outros reconheceram entre 21 a 25 letras do alfabeto (Ver Apêndice 

G). 

 

Figura 8 – Conhecimento das letras no mês de Fevereiro – turma B 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Figura 9 - Conhecimento das letras no mês de Outubro - turma B 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

Podemos constatar que, no início do ano, essa turma possuía muitos alunos, 

praticamente a metade da turma, que conhecia poucas letras do alfabeto, e a outra 

metade da turma que tinha um bom conhecimento de letras, entre 21 e 23 letras do 

alfabeto. Dentre esses alunos que iniciaram o ano com um bom conhecimento de 

letras, todos chegaram ao final do ano conhecendo todas as letras do alfabeto, como 

era esperado. A outra metade que conhecia entre uma letra e no máximo 9 letras no 

início do ano, conseguiu avançar muito, chegando ao final do ano com a maioria dos 

alunos reconhecendo praticamente todas as letras. Dessa forma, podemos perceber 

que o ensino da professora em relação ao conhecimento das letras impactou de 

forma positiva na aprendizagem dos alunos.  

Outro aspecto que precisa estar presente na prática do professor 

alfabetizador para que ocorra a aprendizagem da escrita, principalmente para os 

alunos que se encontram no início do processo de alfabetização, como é o caso da 

turma dessa professora, é proporcionar a eles o desenvolvimento da consciência 

fonológica, o que aparece, na fala da professora, fazer parte das atividades que 

propõe aos seus alunos: 

 
- A gente faz a contagem de sons e letras. Eu não fiz com eles a contagem 
de sons. Mas quando eu escrevo JOINVILLE no quadro com eles, eu vou 
falando: Como é que é? É o “J” e depois? Alguém lá sempre sabe né. O 
“O”, o “I”, e aí já vou ajuntando JOINVILLE (fala, pausando bem as sílabas). 
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 Eu já junto com eles no quadro, pra eles quando executarem essa coisinha 
de som, ele já saber: Ah, a professora já fez isso aí no Joinville. (Professora 
B). 
 

 

Esse aspecto também aparece na prática da professora ao solicitar a 

contagem do número de letras de algumas palavras do texto e ao chamar a atenção 

para as sílabas das palavras, como pode ser verificado na cena 4 do episódio 1 (ver 

quadro 9): 

 
Quadro 9 – Professora B - Episódio 1 - cena 4 

Episódio 1, cena 4 

Depois a professora se dirige ao quadro e lê a palavra JOINVILLE, fazendo, à medida 
que lê, uma curva com giz embaixo de cada sílaba. 

Ela pede aos alunos para fazerem o mesmo que ela fez no quadro nas suas folhas. 

Os alunos perguntam se é pra fazer ondinha debaixo da palavra. (Os alunos parecem 
não ter entendido a atividade). 

A professora diz que é para fazer ondinha, que serve para leitura. A professora circula 
pela sala para ver se os alunos fizeram certo. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Apesar de a professora ter chamado a atenção dos alunos para as sílabas da 

palavra “Joinville”, a atividade ficou muito restrita à cópia das ondinhas que a 

professora fez no quadro. A maioria dos alunos pareceu não ter entendido a 

atividade, pois tiveram dificuldades na sua realização. Essa atividade poderia ter 

sido mais bem explorada pela professora, como por exemplo: identificar palavras 

que começam com a mesma sílaba; escrever a palavra com o alfabeto móvel e 

brincar com as letras e sílabas, formando novas palavras, etc. Enfim, a professora 

poderia ter proporcionado várias atividades aos alunos que permitissem a reflexão 

sobre os segmentos sonoros da palavra, o que acabou não acontecendo. A 

atividade da forma como foi proposta pela professora acabou não atingindo ao seu 

propósito, pois os alunos limitaram-se a fazer as ondinhas de forma aleatória, não 

compreendendo que cada ondinha correspondia a uma sílaba e que esta 

correspondia a uma pauta sonora da fala. Parece que a professora está mais 

preocupada na contagem das sílabas do que na sua identificação e associação da 

escrita com a pauta sonora. 

Segundo nossas observações, as quais ocorreram nos meses de março e 

início de abril, perfazendo um total de 10 horas, exclusivamente nessa turma, 
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pudemos observar que um dos poucos momentos que presenciamos a professora 

chamando a atenção para as sílabas da palavra foi no episódio descrito acima. Em 

relação às atividades referentes à aprendizagem do sistema de escrita alfabético, 

pudemos observar que a professora explorou mais atividades voltadas à contagem e 

à identificação das letras nas palavras.  Morais (1996) enfatiza que, além de 

aprender o código alfabético, é necessário que o aluno consiga automatizar o 

processo de conversão grafo/fonológica, o que, conforme nossas observações, 

quase não apareceu na prática pedagógica da professora.   

Para desenvolver a consciência fonológica dos alunos é importante oferecer 

várias atividades que possibilitem a reflexão sonora suportada pela escrita das 

palavras, segundo Morais (2012), o qual nos sugere várias atividades, tais como: 

Contar e comparar palavras quanto ao número de sílabas; dizer uma palavra maior 

(ou menor) que outra; identificar palavras que começam com a mesma sílaba ou 

com o mesmo fonema; produzir palavras que começam com a mesma sílaba; 

identificar e produzir palavras que rimam. Essas atividades podem ser exploradas 

por intermédio de diversificadas estratégias: textos poéticos (cantigas, quadrinhas, 

parlendas); jogos de palavras que permitam a exploração gráfica/sonora; assim 

como o uso do alfabeto móvel para montar e desmontar palavras. Estratégias estas 

que não presenciamos em nenhum momento na prática da professora e nem em 

seus depoimentos. 

Atividades relacionadas ao conhecimento de letras e ao desenvolvimento da 

consciência fonológica são fundamentais para a aprendizagem da escrita, 

principalmente para os alunos que estão na fase inicial do processo de 

alfabetização, como é o caso dessa turma. Atividades estas que, segundo nossas 

observações, não foram trabalhadas de forma sistemática, isto é todos os dias, pela 

professora, principalmente no que se refere às atividades de desenvolvimento da 

consciência fonológica. 

Isso acabou refletindo na evolução dos níveis de compreensão do sistema de 

escrita pelos alunos, pois muitos deles chegam ao final do ano no nível silábico sem 

valor sonoro, o que corresponde a 35% dos alunos da turma. Destes, apenas um 

aluno conseguiu evoluir em termos de consciência fonológica. Os alunos que 

chegam ao final do ano alfabéticos e silábicos alfabéticos, o que corresponde a 65% 

da turma, conseguem, ao final do ano, obter o total de acertos na atividade de 
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consciência fonológica, que consistia em parear palavras conforme som inicial ou 

final. Como pode ser constatado na figura 10 que segue: 

 

Figura 10 – Relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e nível conceitual de escrita - 
turma B

10
 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

 
Fica, aqui, corroborada a relação entre o desenvolvimento da consciência 

fonológica e a evolução dos níveis de escrita, pois os mesmos alunos que não 

evoluíram em consciência fonológica foram, em sua grande maioria, com exceção 

de um, os mesmos que se encontraram no final do ano no nível silábico sem valor 

sonoro. Os outros alunos que chegaram ao final do ano silábico alfabético e 

alfabético obtiveram um excelente desenvolvimento em termos de consciência 

fonológica e conhecimento das letras. 

Acreditamos que se a prática pedagógica dessa professora estivesse mais 

comprometida com atividades de reflexão da consciência fonológica de forma 

adequada, esses alunos poderiam ter avançado mais em relação à compreensão do 

sistema alfabético. 

Além desses aspectos, outro fundamental, de acordo com Teberosky e 

Colomer (2003), é propor atividades desafios, partindo do que cada aluno conhece 

                                                           
10

 Na figura 10, as abreviaturas correspondem a: S.S.V.S. (silábico sem valor sonoro), S.A. (silábico 
alfabético) e Alf. (alfabético), conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados 
sobre a psicogênese da língua escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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sobre a escrita, possibilitando a reflexão, para que, por meio dos conflitos cognitivos 

propostos pelo professor, as crianças possam avançar em seus conceitos a respeito 

da escrita, o que não apareceu em nenhum momento na fala da professora e, 

segundo nossas observações, a docente não propôs nenhuma atividade nesse 

sentido. Conforme seu depoimento, a professora parece não considerar o conceito 

de escrita construído pela criança, quando ao ser perguntada em relação às 

atividades de sondagem. Ela diz que no início do ano não é possível, pois o aluno 

não sabe escrever, conforme pode ser observado abaixo: 

 

- Então essa sondagem é mais relacionada às letras? (Pesquisadora). 
- As letras assim, mas assim as letras porque eles não sabem escrever. 
Agora se você perguntar coisas assim do dia a dia deles né, por exemplo 
assim: Esses dias perguntei assim pra eles: O que eu perguntei pra eles? 
(pausa) Sobre...foi uma palavra que surgiu...Ah, adicionar. A gente ia fazer 
adição mental né, eles falam assim: Adicionar, o que é adicionar? Aí um 
falou assim: A minha mãe falou isso na receita, adicionar uma colher de... 
(Risos). Aí ela lembrou do adicionar da receita, mas já ajudou porque 
adicionar é juntar. (Professora B). 

 

Apesar de a professora parecer não considerar o conceito de escrita 

construído por cada um de seus alunos, ao mesmo tempo, menciona a importância 

de trabalhar com o erro construtivo, conforme sua fala a seguir: 

 
- Então a gente tenta trabalhar esta questão do erro. Da construção porque 
o erro é uma construção. (Professora B). 

  
 

Em seguida, ela aborda o erro como algo que não pode ser entendido pelo 

professor para desestimular o aluno e que tanto os erros como os acertos precisam 

ser vistos pelo professor, conforme podemos observar em sua fala que segue: 

 
- E se você incentiva, não, mas você conseguiu copiar a primeira 
palavrinha, tá certinho, a outra não tá, mas vamos arrumar. Entendeu? Quer 
dizer ela, tu não colocou ela pra baixo. Ah tá errado, apaga. Se tu fala 
assim, pronto, né! (Professora B). 
 

 

O discurso da professora parece não ser consistente com a concepção de 

que a escrita é um objeto conceitual e que o erro realizado pela criança precisa ser 

compreendido pelo professor como um processo de construção, conforme estudos 

de Ferreiro e Teberosky (1999). A partir do erro o professor deve intervir para que o 

aluno possa avançar na aprendizagem da escrita. Isso fica confuso no depoimento 

acima dado pela professora que, ao mesmo tempo em que diz que a criança no 
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início do ano não sabe escrever e que por isso não lhe solicita que escreva, entende 

o erro da criança como uma construção.    

Conforme nossas observações, a professora B não interfere de forma a 

proporcionar a reflexão da escrita. A maneira que a professora interage com os 

alunos é mostrar a elas o correto, e, na maioria das vezes, quando o aluno erra, ela 

apaga o que o aluno fez de errado e faz o certo. Esse tipo de procedimento não 

permite ao aluno pensar sobre a escrita, pois não lhe é proposto nenhum desafio, 

como pode ser observado na cena 4 do episódio 1 a seguir: 

 
Quadro 10 – Professora B - Episódio 1 - cena 4 

Episódio 1, cena 4 

A professora faz os quadrinhos no quadro da mesma forma que está na atividade dos 
alunos. Pergunta: “Vocês vão dizer se está certo.” (Vai escrevendo as letras nos 
quadrinhos até formar a palavra JOINVILLE).  

Fala para um aluno que ele não fez a letra “O” e que era por causa disso que estava 
sobrando um quadradinho. O aluno olha para seu caderno e parece fazer o que a 
professora lhe disse. 

Depois a professora dirige-se ao quadro e lê a palavra JOINVILLE, fazendo à medida 
que lê uma curva com giz embaixo de cada sílaba. 

Ela pede aos alunos para fazerem o mesmo que ela fez no quadro nas suas folhas. 

Os alunos perguntam se é para fazer ondinha debaixo da palavra. (Os alunos 
parecem não ter entendido a atividade). 

 A professora diz que é para fazer ondinha, que serve para leitura. A professora 
circula pela sala para ver se os alunos fizeram certo. 

Quando está errado, ela apaga e faz o certo pela criança. A professora corrige todos 
os alunos dessa forma. 

Para um aluno ela diz: “Aqui você fez ondas demais”. (Corrige, apagando o que o 
aluno havia feito e a professora faz o certo na frente dele, chamando a atenção para a 
leitura. E logo após o elogia dizendo que as palavras ele circulou certo).  

A professora pergunta para a sala: “Quantas ondinhas?” 

Algumas crianças respondem: “Quatro”. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

 
  A preocupação da professora parece estar voltada à apresentação de um 

caderno “perfeito” pelo aluno.  Consoante Weisz e Sanchez (2011), a intervenção do 

professor precisa ocorrer não sobre o produto final, mas sobre o processo de 

aprendizagem, para que o aluno possa pensar na escrita, por meio de atividades 

que possibilitem confrontar suas produções com palavras que sabe de memória ou 
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com palavras pertencentes aos textos trabalhados em sala, isto é, através de 

situações problemas, como nos sugere Teberosky e Colomer (2003). A intervenção 

do professor deve ocorrer de acordo com a necessidade de cada criança. Weisz e 

Sanchez (2011 p. 65) alertam-nos: “Não é o processo de aprendizagem que se deve 

adaptar ao de ensino, mas o processo de ensino é que tem de se adaptar ao 

processo de aprendizagem”.  

Assim sendo, conforme nossas observações, a professora quase não 

proporcionou atividades voltadas ao desenvolvimento da consciência fonológica, 

que, segundo Morais (2012), é de fundamental importância para a aquisição do 

sistema de escrita alfabética. Além disso, principalmente aos alunos que estão no 

início do processo de alfabetização, como é o caso da maioria dos alunos dessa 

turma, que se encontrava em fevereiro no nível pré-silábico (11 alunos), silábico 

inicial (1 aluno), silábico sem valor sonoro (4 alunos) e um aluno alfabético, ela 

também parece não propor atividades de reflexão a partir dos conceitos de escrita 

construídos pela criança, por considerar que somente é possível propor atividades 

de escrita de palavras aos alunos que se encontram no nível silábico, como pode ser 

observado em seu depoimento abaixo: 

 
 A gente vai ver daí. Quantas crianças estão pré-silábicas, por exemplo. Se 
tiver muita criança pré-silábica, tu tens que trabalhar muito o alfabeto, 
completar o alfabeto, é a escrita do alfabeto, traçado correto das letras, a 
junção, aí trabalhar os sons, né? Já trabalhei as vogais. O som das vogais. 
E se tem muito pré-silábico tu tens que começar láaaaa...do alfabeto, dos 
sons, tudo. Aí se tiver muito pré-silábico, mas eu acho que vai dar bastante 
pré-silábico, o silábico por exemplo tu já podes partir pra formar palavras, 
porque o silábico ele já tem a noção do som.(Professora B). 
 
   

Segundo esse depoimento, a professora parece considerar a aprendizagem 

como um processo linear e cumulativo e não como um processo de construção do 

conhecimento pelo próprio aprendiz, que mediante a interação com materiais 

escritos, as trocas com seus pares e a intervenção adequada do professor 

possibilitam-no avançar em seus conhecimentos.  

Em relação à evolução dos alunos referente aos seus níveis conceituais de 

escrita, percebemos que a partir de uma macro análise, considerando os níveis de 

escrita de toda turma, analisamos que a evolução de aprendizagem da turma deu-se 

de forma ascendente, com nenhum aluno pré-silábico ao final do ano, com 53% da 

turma alfabéticos e 12% silábico alfabético. Entretanto, a quantidade de alunos 
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silábicos sem valor sonoro realizada na última avaliação (outubro) chama a atenção, 

como pode ser verificado na figura 11 a seguir: 

 
Figura 11 - Compreensão do sistema de escrita alfabético - turma B

11
 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Ao final do ano, essa turma possuía 35% dos alunos no nível silábico sem 

valor sonoro, com pouco desenvolvimento em consciência fonológica. A falta de um 

ensino mais sistemático voltado à compreensão do sistema de escrita alfabética 

refletiu diretamente na aprendizagem dos alunos, como pode ser verificado pela 

grande quantidade de alunos que chega ao final do ano nesse nível de escrita.  

Entre os meses de fevereiro e julho, catorze alunos evoluíram em seus níveis 

de escrita, e de julho para outubro, sete. Somente dois alunos não evoluíram 

durante o ano em relação aos níveis de escrita (um aluno silábico sem valor sonoro 

e outro que já iniciou o ano alfabético).  

Mediante uma macro análise da evolução dessa turma, constatamos que 88% 

dos alunos evoluíram em seus níveis conceituais de escrita, o que corresponde a um 

valor bem significativo. Essa evolução dos alunos em relação à compreensão do 

sistema de escrita possivelmente está relacionada à prática pedagógica da 

                                                           
11

 Na figura 11, as abreviaturas correspondem a: Silábico I. (silábico inicial), Silábico S.V.S. (silábico 
sem valor sonoro), Silábico C.V.S. (silábico com valor sonoro), Silábico Alf. (silábico alfabético), 
conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados sobre a psicogênese da língua 
escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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professora, que além de propor sistematicamente atividades voltadas ao letramento, 

principalmente atividades de leitura e compreensão leitora, realiza atividades de 

intervenção individual frente às respostas dos alunos, mostrando o certo, apagando 

e arrumando quando o aluno faz errado, olhando suas atividades, circulando pela 

sala e interagindo com os alunos. Apesar de ela não interferir de forma que permita 

ao aluno pensar sobre a escrita, que seria a forma mais adequada de intervenção, 

segundo Weisz e Sanchez (2011), pelo menos ela interage e interfere com os alunos 

o tempo todo.   A figura 12 a seguir mostra a evolução dos níveis conceituais de 

escrita dessa turma.   

 

Figura 12 - Evolução dos alunos nos seus conceitos de escrita: Fevereiro a Outubro - turma B 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 

A maioria dos alunos dessa turma evoluiu muito em seus níveis de 

compreensão de escrita de fevereiro para julho alcançando, em sua maioria, os 

níveis silábicos. Eles continuaram evoluindo de julho para outubro em um ritmo mais 

lento: dos três alunos que estavam silábicos sem valor sonoro em julho, chegaram 

ao final do ano nesse mesmo nível de escrita. Isso, possivelmente, está relacionado 

à falta de um ensino mais sistemático em relação a atividades voltadas à reflexão da 

escrita das palavras, principalmente em relação ao desenvolvimento de consciência 

fonológica.  
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Do total de alunos que chegaram ao final do ano silábico alfabético e 

alfabéticos, o que corresponde a 65% da turma, apenas 35% iniciaram o ano pré-

silábicos, 24% silábicos e 6% alfabéticos. Como pode ser analisado na figura 13 a 

seguir: 

 

Figura 13 - Evolução do conceito de escrita de Fevereiro para Outubro - turma B
12 

 
Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 

Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Interessante observar que, nessa turma, do total de alunos que iniciaram o 

ano pré-silábicos, o que correspondeu a 64%, destes, 45% passaram para o nível 

silábico sem valor sonoro e permaneceram nesse nível. Já os outros 55% 

avançaram para o nível silábico alfabético ou alfabético, conforme se pode observar 

na figura 14 que segue: 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Na figura 13, as abreviaturas correspondem a: S. I. p/ Alf. (silábico inicial para alfabético), S.S.V.S. 
p/ S.A. ou Alf. (silábico sem valor sonoro para silábico alfabético ou alfabético), P.S. p/ S.A. ou Alf. 
(pré-silábico para silábico alfabético ou alfabético), P.S. p/ S.S.V.S. (pré-silábico para silábico sem 
valor sonoro), S.S.V.S. p/ S.S.V.S. (silábico sem valor sonoro para silábico sem valor sonoro), Alf. p/ 
Alf. (alfabético para alfabético), conforme os níveis conceituais de escrita segundo estudos realizados 
sobre a psicogênese da língua escrita  por Ferreiro e Teberosky (1985, 1999). 
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Figura 14 - Evolução dos alunos do nível Pré-silábico - turma B
13

 

 

Fonte: Avaliação realizada com a turma da professora B. 
Figura elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Praticamente, metade dos alunos que iniciaram o ano pré-silábico evoluíram 

para o nível silábico sem valor sonoro e aí permaneceram até o final do ano, e um 

pouco mais da outra metade conseguiu compreender o sistema de escrita alfabético, 

chegando ao nível silábico alfabético e alfabético. Mais uma vez, a falta de um 

ensino voltado a atividades de compreensão do sistema de escrita impactou na 

aprendizagem dos alunos em relação ao funcionamento do sistema de escrita.     

Podemos constatar que, apesar de os alunos dessa turma terem apresentado 

evoluções nos níveis de escrita durante o ano, essas evoluções poderiam ter sido 

mais efetivas se a prática pedagógica dessa professora contemplasse, diariamente, 

atividades de reflexão do sistema de escrita alfabética.   

Outro aspecto que apareceu na prática dessa professora são as atividades ao 

aluno médio, isto é, as atividades propostas são as mesmas para todos os alunos, 

não se respeitando, dessa forma, as diferenças, pois não foram proporcionadas 

atividades diversificadas, flexíveis e de acordo com as necessidades de cada aluno. 

Segundo Collelo (2007), isso é uma das principais causas do fracasso escolar. Essa 

turma além de possuir alunos pré-silábicos no início do ano, também tinha alunos 

                                                           
13

 Na figura 14, as abreviaturas correspondem a: P.S. p/ S.S.V.S. (pré-silábico para silábico sem valor 

sonoro), P.S. p/ S.A. e Alf. (pré-silábico para silábico alfabético e alfabético), conforme os níveis 
conceituais de escrita segundo estudos realizados sobre a psicogênese da língua escrita  por Ferreiro 
e Teberosky (1985, 1999). 



91 

 

silábicos e alfabéticos, o que não foi considerado pela professora, conforme nossas 

observações, no sentido de propor dinâmicas diversificadas em sala, como por 

exemplo, por meio de atividades em duplas. Apesar de a professora em seu 

depoimento, como pode ser observado a seguir, expressar que proporciona atenção 

diferenciada a cada um de seus alunos, de acordo com suas necessidades:  

 
É, eu acho que é a atenção diferenciada que vai ajudar esta criança a 
evoluir. É atenção. É claro que ela não vai conseguir ler o texto, mas ela vai 
identificar uma palavrinha dentro do texto. (Volta a falar mais tranquila). Ela 
vai copiar uma palavrinha. Os nomes: Quando a gente pede ah...copie cinco 
nomes com seis letras, ela vai ter mais dificuldade pra encontrar, então a 
gente vai ajudar. Vamos contar. Olha isso aqui. Vamos contar: Uma, duas. 
Eu conto com ela. E eu vou ajudando ela a encontrar. (Professora B). 
 
 
           

  O que não aparece no episódio 3 da cena 2, ao não permitir que um aluno 

alfabético fizesse a leitura das palavras a ela, já que esta era a atividade proposta a 

todos os alunos, como pode ser observado no quadro 11 que segue: 

 
 

Quadro 11 – Professora B - Episódio 3 - cena 2 

Episódio 3, cena 2 

A professora circula pela sala o tempo todo, pedindo para os alunos lerem as palavras para 
ela. 
 
As crianças saem das suas carteiras para mostrar a professora que já sabem ler. (Os alunos 
interagem muito mais com a professora do que com os colegas). 
 
Quando um aluno lê uma palavra de forma incorreta e esta palavra tem a mesma sílaba inicial 
da palavra que precisa ser lida, a professora diz que a sílaba inicial é a mesma, mas pede 
para o aluno contar o número de letras, para ver se corresponde ao número de letras da 
palavra que precisa ser lida. 
 
As crianças ficam motivadas durante toda a atividade, tentando e querendo descobrir as 
palavras. (A motivação está relacionada ao desafio proposto). 
 
A professora circula o tempo todo perguntando o que está escrito. O Mestre, que já sabe ler, 
foi querer ler para a professora, mas ela não deu muita importância, dizendo: “Eu sei 
que você já sabe ler”. E sem conseguir ler para a professora volta para sua carteira. 
 
A professora dá mais atenção àqueles que se encontram no início do processo de 
alfabetização. Quando a criança não sabe ler, a professora pede para pesquisar a palavra no 
caderno. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 
 

Parece que a atenção diversificada que a professora menciona na sua fala 

anterior está mais voltada ao aluno que tem mais dificuldade, ou que ainda não 
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consegue ler e escrever de forma convencional. Ela não considera, dessa forma, as 

diferenças no processo de aprendizagem, o que pode acarretar nos alunos, por não 

sentirem a valorização do professor em relação à execução das suas atividades, em 

desinteresse e o descomprometimento com a vida escolar. 

 Apesar de em determinados momentos, conforme nossas observações, os 

alunos estarem sentados em duplas ou trios, não observamos nenhuma atividade 

que permitisse a interação entre eles no sentido de haver trocas que favorecessem a 

aprendizagem. Segundo Weisz e Sanchez (2011), a interação entre os alunos 

auxilia na aprendizagem quando os alunos podem expressar suas formas de pensar 

e confrontar suas ideias.   

A professora, em seu depoimento, considera as classes heterogêneas como 

favorecedoras da aprendizagem, por ser uma forma de incentivar os alunos que 

ainda não sabem ler e escrever a querer aprendê-lo ao ver que seu colega já sabe. 

Na fala da professora, fica implícita uma concepção de que é através da competição 

entre os diferentes níveis de aprendizagem que se motiva os alunos e não através 

das trocas e ajuda entre eles. Como pode ser verificado em seu depoimento a 

seguir: 

 
Eu acho que isto ajuda. Isto ajuda. Eu não gostava quando era no tempo 
que separava as crianças. Eu não gostava porque quando a criança tava 
meio meio, aí tirava, botava outra e aí você não via o desenvolvimento. E 
depois aquela criança que está melhorzinha ela incentiva a outra porque ela 
via a coleguinha lendo, ela também quer. Ela vê a coleguinha escrevendo, 
ela também quer, então eu acho que aquilo incentiva. E eu acho que 
separar não era muito bom, não gostava. E ajuda sim porque a gente 
trabalha de uma forma que favorece a todos porque se eu dou a cantiga de, 
a cantiga...Eu colo a cantiga ...A criança que já sabe ler, ela vai ficar feliz 
porque ela tá lendo o texto completo e ela vai conseguir ler, a criança que 
ainda não sabe ler, ela vai identificar as letrinhas, as palavrinhas dentro do 
texto e ela também vai conseguir. Então ela vai se desenvolvendo junto com 
a outra. (Professora B). 

 
 

Segundo Teberosky e Colomer (2003) e Perez (2001), o ensino do sistema de 

escrita alfabética precisa ocorrer em um contexto no qual a língua escrita adquira 

significado para o aluno - o que, segundo Tolchinsky ( 2006), significa proporcionar 

situações reais de leitura e escrita que atendam a uma finalidade ou a uma 

necessidade dos alunos, aspecto também considerado importante pela professora, 

segundo seu depoimento a seguir: 

 



93 

 

O que eu aprendi e que deixou bem marcado nestes cursos e até na 
faculdade com alguns professores foi o trabalho com o significado, né! 
Porque antes a gente jogava assim as coisas, tudo meio solto pras crianças, 
eles aprendiam lógico, porque a criança tá ali, e ela vai aprender de alguma 
forma ou de outra. Mas aí aprendi essa questão de trabalhar com o 
significado. Trabalhar com coisas que são importantes pra criança, que ela 
vê sentido naquilo! Então hoje em dia a gente começa a trabalhar com o 
nome das crianças, né! Que é uma coisa importante pra ela, a história do 
nome, da onde veio este nome...Daí a gente vai desencadeando várias 
atividades do nome dela. De todas as disciplinas, até de matemática, de 
ciências, que a gente passa do nome para trabalhar o nascimento, o corpo, 
né! Então é uma coisa que tá trabalhando...ela ela, o ser, né! Então eu 
acreditei muito e eu interiorizei isso pra mim. Trabalhar sempre com coisas 
que têm significado pra criança é importante pra ela. (Professora B).  
 
 

Conforme nossas observações, a professora proporciona atividades que 

despertam o interesse dos alunos, pois eles pareciam, na maior parte do tempo, 

envolvidos e participando de todas as atividades. Como pode ser verificado no 

episódio 3, cena 2: 

 

Quadro 12 – Professora B - Episódio 3 - cena 2 

Episódio 3, cena 2 

A professora vai até o armário e pega material que será entregue aos alunos (Professora bem 
organizada com suas coisas e demonstra planejar todas as atividades que irá realizar com os 
alunos). Entrega aos alunos uma lista com as mesmas palavras que eles haviam colado na 
tarefa de casa. 
 
A professora pede aos alunos pesquisarem no caderno e ler as palavras da lista entregue pela 
professora. Pede para os alunos contarem o número de letras que tem cada uma das 
palavras. 
  
Os alunos estão bem envolvidos com a atividade, lendo as palavras para a professora.  
 
A professora elogia, incentiva a leitura, circula pelas carteiras pedindo aos alunos para lerem, 
e quando erra pede para pesquisar no caderno e descobrir o certo. A professora escreve a 
palavra CASAQUINHO no quadro e pergunta aos alunos se acharam a palavra. 
Um aluno lê: CASACO. 
 
A professora corrige lendo: CASAQUINHO (À medida que lê vai destacando as sílabas na 
palavra com giz, no quadro. E pergunta: “Quantas letras têm?”. E conta as letras junto com as 
crianças e escreve o número correspondente ao lado da palavra. E continua perguntando: 
“Quem acha a segunda? VESTIDO” (Repete o mesmo procedimento de leitura da palavra 
anterior). 
 
Os alunos estão bem concentrados e motivados na realização da atividade. Todos 
querem ler para a professora.     

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

   
 
Além de atividades voltadas à aprendizagem do sistema de escrita alfabético, 

é interessante o professor propor de maneira integrada atividades voltadas ao 

letramento. Tal procedimento apareceu, conforme nossas observações, com 
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bastante frequência em sua prática pedagógica por intermédio de situações em que 

o professor promoveu a leitura e a produção textual de diversos gêneros textuais, o 

que, de acordo com Teberosky e Colomer (2003), é importante para que os alunos 

possam aprender as expressões próprias da linguagem escrita. Segundo 

depoimento da professora, as atividades de leitura não podem faltar no ensino da 

língua escrita, como descrito em sua fala que segue: 

 

- A gente tem até leitura quando é cantiga, é bem mais fácil porque aí eles 
cantam e fazem aquela leitura incidental né? A gente leva com a reguinha e 
eles vão cantando e acompanhando pra eles ter a noção do lado que 
começa a leitura, da esquerda pra direita, da separação das palavras 
porque às vezes tá terminando a música, mas a música tá lá embaixo ainda. 
(Professora dá uma risadinha). E ele não terminou, pra ter essa 
continuidade, né. Então no começo é só essas atividades de leitura mesmo. 
Pra ele identificar palavras dentro do texto, pintar essas palavras dentro do 

texto. (Professora B). 
 
 

Conforme Teberosky e Colomer (2003), o professor precisa exercer o papel 

de leitor para seus alunos, para que estes possam apropriar-se da língua escrita que 

é diferente da oral, das suas convenções e das propriedades textuais referentes à 

estrutura e ao discurso dos diferentes gêneros textuais, o que segundo nossas 

observações, foi proporcionado pela professora.  

  Um aspecto bem importante para os alunos poderem apropriar-se da língua 

escrita é a contação de histórias, o que aparece com bastante frequência na prática 

pedagógica dessa professora, que costuma contar histórias da literatura infantil aos 

seus alunos, e, no dia seguinte da contação, faz algumas perguntas referentes à 

história, relembrando, junto aos alunos, a história contada, como descrito a seguir na 

cena 2 do episódio 1: 
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Quadro 13 – Professora B - Episódio 1 - cena 2 

Episódio 1, cena 2 

A professora pede aos alunos fecharem os cadernos e começa a contar: “um, dois, 
três, quatro, cinco... Já cheguei até cinco e tem gente que não fechou o caderno”. 
Quando percebeu que todos haviam fechado seus cadernos, ela relembra a história 
que havia contado na aula anterior fazendo perguntas: 

 “Como era o nome da história?”, solicitou para quem quisesse responder levantasse 
o braço, que ela chamaria. 

 Os alunos responderam: ”Vovó Nenê”. 

 A professora foi fazendo várias outras perguntas. Os alunos participaram bastante 
relembrando a história. E ela fez várias outras perguntas, como: “A Vovó Nenê era 
parecida com qual história?”. 

Os alunos responderam: “Cinderela”. 

 E a professora perguntou: “A Vovó Nenê não providenciou um lugar para a boneca?”. 
Os alunos estavam bem interessados, todos queriam falar. 

Outra pergunta realizada pela professora: “A boneca chegou no concurso? Ela era a 
mais bonita?”. Os alunos responderam que sim para as duas perguntas. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

 
Com essa atividade, a professora promove o desenvolvimento da 

compreensão leitora e da oralidade dos alunos, pois incentiva e estimula a 

participação dos discentes que necessitam pensar na história que foi contada, para, 

dessa forma, poderem reconstruí-la oralmente. Essa atividade contribui na 

aprendizagem de construção de uma representação global do texto.  

Outra atividade que a professora promove aos alunos é a repetição de leitura 

de uma mesma história, o que, para Teberosky e Colomer (2003), é interessante por 

facilitar a compreensão, a memorização e a reconstrução da história pelas crianças, 

como pode ser verificado abaixo: 

 
É, e quando a gente conta várias vezes, eles vão memorizando né? E aí 
depois eles sabem contar. Acho que não pode faltar é exatamente isso, eles 
estarem em contato com vários tipos de leitura. È lista, cantiga, colar na 
parede, colar no caderninho deles pra eles verem e estar sempre 
observando. (Professora B). 
 
  

Uma atividade que auxilia na compreensão leitora é transformar o texto em 

um desenho, como foi proposto pela professora na cena 1 do episódio 5 descrita a 

seguir: 
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Quadro 14 – Professora B - Episódio 5 - cena 1 

Episódio 5, cena 1 

A professora pergunta: “O que tinha no Mundinho?”. 

Os alunos fazem um desenho relacionado à história: “O mundinho” que a professora 
contou. Um aluno comentou: “Farei o mundinho chorando”. 

A professora pede aos alunos pintarem bem bonito. A professora circula pela sala, 
olha os desenhos e faz comentários. Fala para um aluno: “Isso, capricha!”. 

Um aluno pergunta: “Pode fazer borboleta?”. A professora responde: “No mundinho 
não tinha animais? Então pode”. 

Os alunos concentram-se em seus desenhos. A fita crepe passa pelos alunos, para 
quem quisesse utilizar como suporte para fazer um círculo em suas folhas, 
representando o planeta Terra.  

Um aluno pergunta: “Como é que é a Terra triste?”. A professora abre o livro na 
página do livro em que aparece a Terra chorando. 

Os alunos continuam a desenhar bem tranquilos. Os alunos comentam entre eles o 
que estão desenhando. A professora coloca uma música de fundo. 

Um aluno fala que vai pintar o céu de preto. A professora diz que o céu não é preto. O 
aluno diz que é noite. A professora fala que não é preto, é azul escuro. Muitos alunos 
desenham duas Terras: uma triste e outra feliz. Um aluno desenha o planeta Terra e 
dentro do planeta faz a ilha de Komodo. Outro aluno desenha o planeta Terra e 
dentro representa vários países: México, Brasil, Argentina e escreve o nome desses 
países.  

A professora passa pelas carteiras, olha o desenho dos alunos, elogia, pede para 
pintarem o que ainda não pintaram. A professora chama a atenção dos alunos 
tocando um sininho e pede para escreverem seus nomes do lado direito, embaixo da 
folha. À medida que vão terminando, escrevem seus nomes na folha e a entregam 
para a professora. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Além dessas atividades de compreensão leitora, a professora também 

promove outras atividades de leitura, a saber: identificação de palavras em um 

determinado texto; leitura de textos e palavras de memória como: músicas, cantigas 

e listas – oportunizando, dessa forma, o desenvolvimento da compreensão e 

fluência na leitura, pois, ao reconhecer as palavras instantaneamente sem precisar 

analisar cada parte, ela facilita o acesso imediato ao significado da palavra, como 

pode ser presenciado na cena 1 do episódio 3: 
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Quadro 15 – Professora B - Episódio 3 - cena 1 

Episódio 3, cena 1 

A professora pede aos alunos para pegarem a tarefa de casa. (A tarefa consistia em 
colar as palavras impressas em letra maiúscula ao lado da figura correspondente, que 
foram dadas pela professora e coladas pelos alunos no caderno, em sala. A atividade 
entregue aos alunos foi xerocada pela professora).  

A professora chama uma aluna para ler as palavras à frente da sala. Em seguida, a 
professora pede para a turma toda ler as palavras, e procede da seguinte forma: Ela 
lê uma palavra e pede às crianças para repetirem. Ela pede aos alunos que à medida 
que estão lendo escorram o dedinho embaixo da palavra que está sendo lida. 

 Depois chama mais alguns alunos para lerem individualmente as palavras à frente da 
sala, e insiste que, à medida que leem, as crianças devem escorrer o seu dedo 
embaixo da palavra. 

Quando uma criança lê errado, a professora corrige. Exemplo: A criança lê sapato, 
mas a palavra é sapatinho. A professora diz: “Não, sapatinho”. 

O tempo todo incentiva os alunos a lerem. Ela diz que não vão errar porque tem a 
figura. A professora chama vários alunos para lerem à frente da sala, enfatizando que 
sempre que estiverem lendo determinada palavra devem escorrer o dedinho embaixo 
do vocábulo. 

A professora pergunta à Tiana se ela quer ler e diz que ela não precisa ter medo e 
que não vai errar. 

Depois de chamar vários alunos para fazer a leitura das palavras, a professora diz: “É 
difícil ler assim? A gente consegue ler direitinho”. Ela pede aos alunos para deixarem 
o caderno ao lado da carteira. Os alunos fecham os seus cadernos, enquanto a 
professora distribui outra atividade xerocada.         

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

 A promoção de atividades que contribuem para a compreensão e fluência 

leitora pode ser evidenciada, também, em sua fala a seguir: 

 
Em relação ao texto eu trabalho também com montagem de texto, agora 
não, porque eles ainda estão no início. (Sorriso). Mas a gente começa, pega 
uma parlenda, corta em tirinhas, eles vão montar a parlenda; em tirinhas 
agora no começo.(Professora B). 

 
 

As atividades de leitura são consideras pela professora como fundamentais 

para que as crianças possam se alfabetizar, como pode ser observado em mais este 

depoimento: 

 
Eu acho que era a própria leitura, trazer textos, ler para eles, colocar lá no 
quadro, fazer leituras mesmo que não saibam ler, estar observando como a 
professora lê, que lado que eu coloco a régua, eu acompanho a leitura, que 
lado que o coleguinha começa, se está começando do lado certo ou errado, 
ou identificar as palavras dentro do texto, eu acho que isto não pode faltar. 
Contar histórias pra eles, isso é muito importante porque eles gostam muito 
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de contar e, nessa idade, às vezes, uma história você precisa contar uma 
semana toda porque aí eles pedem a mesma história. (Professora B). 

 
 

Apesar de a professora proporcionar aos alunos o contato com atividades 

relacionadas a diferentes gêneros textuais como: músicas, cantigas, histórias da 

literatura infantil, listas, textos informativos; ela parece não explorar a superestrutura 

e o suporte dos diferentes gêneros textuais, pois não reflete junto aos alunos a 

respeito das características textuais que permitem identificar o tipo de texto ou o 

formato do texto em relação à sua organização espacial e a sua dinâmica interna, 

como nos afirma Jolibert (1994) da sua importância. 

Outro aspecto que precisa ser analisado é que, apesar de a professora 

realizar a contação de histórias de literatura infantil e proporcionar a compreensão 

leitora junto a seus alunos, ela não explora a dimensão estética da obra literária, no 

sentido de refletir sobre o lido fazendo relações com aspectos da realidade, 

permitindo-lhes, dessa forma, ampliar o conhecimento de mundo e do próprio ser.    

Além de atividades relacionadas à leitura, é importante o professor promover, 

também, atividades de produção textual, pois ao desempenhar o papel de escriba, o 

professor possibilita que os alunos reflitam a respeito da forma do discurso que se 

utiliza para escrever. Destacando, também, a finalidade da produção escrita que 

precisa estar clara para os alunos. No episódio descrito a seguir (ver quadro 16), os 

alunos estavam construindo um dicionário de animais, chamado “Bichionário”. Para 

cada letra do alfabeto, uma gravura de um animal que inicia com a letra era colada 

no Bichionário. A professora trouxe informações a respeito do animal colado e esta, 

como escriba, fez um texto coletivo relacionado ao animal, escrevendo-o no quadro. 

Os alunos copiaram em seus Bichionários. 

A professora, ao propor aos alunos a produção de um texto informativo 

relacionado a um animal do Bichionário, a qual escreveu o texto no quadro, o faz de 

forma a não aceitar as sugestões das crianças em relação ao texto sendo feito 

coletivamente. O texto acabou atendendo mais ao interesse da professora do que ao 

dos alunos, como pode ser verificado na cena 2 do episódio 4 descrito a seguir: 
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Quadro 16 – Professora B - Episódio 4 - cena 2 

Episódio 4, cena 2 

A professora pergunta aos alunos se já colaram o dragão e se já fizeram a letra “D”. 
Ela escreve no quadro a sílaba “DRA” e lê “Dra”, e escreve a sílaba “GÃO” e fala 
“gão”, lê dragão.  

Ela pede aos alunos para escreverem a palavra dragão embaixo da gravura do 
dragão que colaram em seus Bichionários. 

 A professora diz: “Separa com o dedinho” e escreve a sílaba “DE” no quadro e lê “de” 
e continua falando “KOMODO” (e escreve a palavra no quadro). 

 A professora passa pelas carteiras e vê que um aluno escreveu no lugar errado a 
frase: DRAGÃO DE KOMODO. A professora apaga e começa a escrever fazendo a 
primeira letra e pede para o aluno continuar. Os alunos estão mais agitados do que 
de costume, conversam bastante e circulam pela sala. 

 A professora solicita aos alunos falarem frases a respeito do dragão. 

 Uma aluna fala sobre o que o dragão gosta de comer. 

 A professora diz: “Mas será que fica legal nos começarmos a história dizendo o que 
ele come? Como a gente poderia começar?”.  

Um aluno fala que a frase poderia ser que o dragão corre rápido. 

 A professora fala que seria melhor começar o texto falando sobre a classe a qual o 
dragão pertence. E pergunta: “O que é o dragão?”.  

 Alguns alunos respondem que é um réptil. A professora pergunta se os alunos 
concordam em começar o texto daquela forma e pede para levantar o braço quem 
concordasse. 

 A maioria dos alunos levanta o braço. A professora repete: “Réptil” e escreve a 
palavra no quadro. 

 A professora explica que quando termina a linha, para continuar escrevendo a 
mesma frase, é preciso pegar outra linha e escrever bem perto da margem. 

 Ela fala: “Que réptil é porque tem o sangue...”. As crianças falam: “Frio”. 

A professora pede aos alunos prestarem atenção no ponto final e pede para os 
alunos fazerem o ponto em seus cadernos. 

Passa pelas carteiras e diz para um aluno que a letra dele não está boa e que não fez 
as palavras separadas. Ela diz ao aluno para deixar assim, mas que deve prestar 
mais atenção na próxima vez que fizer alguma atividade de escrita. 

Ela continua a passar pelas carteiras e elogia a letra de alguns alunos.  

A professora pergunta que palavra ela poderia utilizar para substituir a palavra dragão 
na frase seguinte e sem permitir que os alunos respondessem, ela fala que poderia 
ser a palavra “ele”. 

 A professora pergunta: “Como ele é?” e escreve no quadro: ELE É MUITO GRANDE. 
(À medida que escreve vai lendo a palavra e chama a atenção dos alunos para 
deixarem espaço entre as palavras).  

A professora percebe que os alunos estão cansados. Pede para os alunos fecharem 
os seus Bichionários e explica que irão continuar na próxima semana. 

Os alunos fecham os seus Bichionários e a professora os recolhe. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 
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Conforme Teberosky e Colomer (2003), o professor ao desempenhar o papel 

de escriba deve permitir que os alunos expressem suas ideias e que estas sejam 

valorizadas pelo professor, o que não ocorreu no momento em que a professora 

realiza o texto coletivo, como descrito anteriormente. 

Outro aspecto fundamental que não pode faltar em uma sala de alfabetização 

por ser algo inerente à infância e, portanto, um direito das crianças, é a brincadeira - 

pouco presente, segundo nossas observações, nas atividades diárias propostas pela 

professora aos alunos. Esta promove muitas atividades xerocadas e de pintar, o que 

limita o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Nesse contexto, seria 

interessante lembrar O que Leal e Silva (2010) afirmam a respeito das diversas 

possibilidades de brincadeiras com a linguagem escrita que o professor pode 

proporcionar aos seus alunos como meio de favorecer a aprendizagem. Como os 

jogos de regras, em que as crianças brincam de manipular os sons das palavras e 

refletem sobre a escrita. Apesar de não termos observado nenhum momento de 

brincadeira por meio de jogos, a professora manifestou gostar muito de brincar com 

as crianças, como pode ser observado em sua fala a seguir: 

 
É. A gente começa cantando com eles, brincando, eu brinco bastante, eu 
canto bastante. (Deu um sorriso). Até to rouca porque cantei um monte 
hoje. (Professora B). 

 
 
Enfim, a organicidade e o planejamento são aspectos marcantes no perfil da 

professora B. Ao propor atividades planejadas e anteriormente organizadas, ela 

permitiu aos alunos interagirem com a língua escrita de forma sistemática. Dessa 

forma, possibilitou aos alunos uma frequência diária na realização de atividades 

voltadas à leitura e à produção escrita de diferentes gêneros textuais. Dentre essas 

atividades, a professora exerceu o papel de leitora, desenvolvendo a compreensão 

dos textos lidos e incentivando a leitura de palavras e textos de memória. Como 

também, por meio de produção de textos coletivos de vários gêneros textuais, a 

professora exerceu o papel de escriba, apesar de, conforme nossas observações, 

não aproveitar as sugestões dos alunos na construção dos textos, não valorizando 

suas participações,  

Em relação ao ensino do sistema de escrita alfabético, a professora 

desenvolveu, principalmente, atividades voltadas à identificação das letras, apesar 

de quase não promover atividades relacionadas ao desenvolvimento da consciência 
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fonológica e de reflexão da escrita das palavras, o que repercutiu na aprendizagem 

dos alunos. 

 Assim sendo, de um total de 11 alunos pré-silábicos que iniciaram o ano 

(64% da turma), 6 conseguiram atingir os níveis silábicos alfabéticos ou alfabéticos 

no final do ano, o que corresponde a 55% dos alunos. Enquanto que os outros cinco 

chegaram ao final do ano no nível silábico sem valor sonoro - o que corresponde a 

45% dos alunos. Um dado preocupante, pois revelou que a evolução da 

aprendizagem dos alunos poderia ter sido melhor se a professora tivesse 

desenvolvido atividades diárias voltadas à compreensão do sistema de escrita 

alfabético, como nos alerta Morais (2012) da sua importância. 

As atividades voltadas à aprendizagem do sistema alfabético de escrita, 

principalmente em relação à consciência fonológica, eram praticamente ausentes na 

prática pedagógica dessa professora, durante as observações. Isso refletiu 

diretamente na aprendizagem dos alunos. Ao final do ano, no mês de outubro, essa 

turma ainda possuía 35% dos alunos no nível silábico sem valor sonoro, chegando 

somente 65% da turma, no final do ano, ao nível silábico alfabético e alfabético.  

Ficou evidenciado, por meio do cruzamento dos dados da entrevista com as 

observações realizadas em sala, que tanto no discurso como em sua prática 

pedagógica, as atividades voltadas à leitura e à produção textual sobrepuseram-se 

às atividades voltadas à aprendizagem do sistema de escrita alfabético. Isso acabou 

refletindo na aprendizagem dos alunos, que poderia ter sido bem melhor, 

principalmente em relação à aprendizagem do sistema de escrita alfabética 

relacionado à correspondência grafo/fonológica. 

O ambiente alfabetizador proporcionado por essa professora era repleto de 

diversos tipos de materiais escritos e também da presença de textos de diferentes 

gêneros textuais escritos nos cartazes fixados nas paredes da sala. A professora, ao 

propor as atividades aos alunos conseguia motivá-los, o que ficou evidenciado em 

nossas observações através do envolvimento dos alunos nas atividades.  

A professora em sua prática pedagógica desenvolveu várias atividades 

voltadas a leitura e produção textual de diversos gêneros textuais. Isso, 

possivelmente, acabou refletindo na evolução dos níveis de escrita dos alunos, visto 

que 88% dos alunos, dessa turma, evoluíram em seus conceitos a respeito da 

compreensão do sistema alfabético, apesar de muitos não terem conseguido 

alcançar o nível alfabético ou silábico alfabético por falta de atividades relacionadas 
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à compreensão do sistema de escrita alfabética, principalmente em relação ao 

desenvolvimento de habilidades de reflexão sobre os segmentos sonoros das 

palavras.  

As atividades voltadas à compreensão leitora dos diversos gêneros textuais 

ficaram muito restritas às respostas que se encontravam explícitas no texto, não 

desenvolvendo habilidades de inferência leitora. Além disso, ao realizar a leitura de 

histórias de literatura infantil, ela o fez não levando em consideração sua dimensão 

estética. 

Outro aspecto que precisa ser considerado é que apesar de a professora 

promover atividades de leitura e produção textual, não permitiu aos alunos a 

vivência da língua escrita em situações reais, isto é, ao estabelecimento de efetivas 

situações interlocutivas. 

A professora, ao não levar em consideração o conceito de escrita construído 

por cada um de seus alunos, propôs as mesmas atividades a todos, apesar de em 

seu depoimento dizer compensar as diferenças existentes, mediante a atenção 

dirigida a cada um de seus alunos, segundo suas necessidades. 

Outro aspecto que ficou evidenciado em sua prática é a de um ensino 

centralizado no professor ao não promover atividades de interação entre os alunos, 

como nos sugerem Weisz e Sanchez (2011) de sua importância. Parece haver falta 

de consistência teórica por parte da professora em relação à compreensão da 

construção do sistema alfabético pela criança, segundo os estudos de Ferreiro e 

Teberosky (1999). 

Conforme depoimento dado em sua entrevista, e conforme nossas 

observações, a prática pedagógica desta professora, ao não considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos em relação aos seus conceitos de escrita e ao 

não possibilitar a eles escreverem, pois conforme seu depoimento, eles ainda não 

sabem escrever, não permitiu aos alunos realizarem escritas espontâneas e de 

refletirem sobre a escrita. 

As brincadeiras quase não aparecem na prática pedagógica dessa 

professora, como pode ser evidenciado nas análises feitas anteriormente, apesar de 

em seu depoimento, manifestar gostar muito de brincar com as crianças.   

Dessa forma, podemos concluir que a prática pedagógica dessa professora, 

ao contemplar os diversos gêneros textuais, fica evidente que as atividades de 
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letramento são mais priorizadas do que as atividades de aquisição do sistema de 

escrita alfabética que quase não aparecem em sua prática.  

Nesta relação entre a prática pedagógica da professora e a aprendizagem 

dos alunos, fica evidenciada a falta de um ensino sistemático voltado à 

compreensão do sistema de escrita alfabética, refletindo, assim, no baixo índice de 

alunos silábicos alfabéticos e alfabéticos ao final do ano, que correspondeu a 65% 

da turma. 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Pudemos constatar que a prática pedagógica das duas professoras 

pesquisadas apresentaram diferenças bem marcadas em relação às atividades 

propostas como também em relação as suas intervenções frente às atividades 

realizadas pelos alunos. Em relação aos procedimentos didáticos, há uma oscilação 

nas práticas pedagógicas das duas professoras, que, apesar de propiciarem um 

ambiente com diversos tipos de materiais escritos, estes não apresentaram a 

qualidade literária necessária para despertar o interesse das crianças. Como 

também, em relação às atividades de letramento, conforme depoimento da 

professora A em sua entrevista, ela diz propor atividades significativas aos alunos 

despertando seus interesses, entretanto não observamos isso em sua prática 

pedagógica. 

 Em relação à prática pedagógica da professora B, apesar de ela propor 

várias atividades de leitura e escrita, parece faltar em sua prática efetivos usos 

sociais da língua escrita com finalidade comunicativa. Ambas as professoras não 

promoveram atividades diversificadas aos alunos, não interferiram individualmente 

com cada aluno de acordo com suas necessidades, contaram histórias de literatura 

infantil sem considerar sua dimensão estética, não verificaram os conhecimentos 

prévios dos alunos em relação aos seus conceitos de escrita e não utilizaram em 

suas práticas pedagógicas os jogos como facilitadores da aprendizagem. 

Apesar dessas semelhanças, diferenças na postura das professoras em 

relação à intervenção delas diante das produções dos alunos, como também em 

relação às atividades propostas, resultaram em diferenças na evolução dos níveis de 

compreensão do sistema de escrita alfabética pelas crianças. Apesar de tanto a 

professora A como a professora B não intervirem diante das produções escritas dos 
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alunos, considerando suas necessidades através de conflitos cognitivos, a 

professora B intervinha, no sentido de corrigir o erro do aluno, como também  

propunha muito mais atividades de letramento aos alunos se comparado à 

professora A, o que permitiu aos seus alunos uma evolução maior em relação aos 

conceitos de escrita, que correspondeu a 88% dos alunos dessa turma versus 73% 

dos alunos da turma A. 

Outra diferença em relação aos procedimentos didáticos utilizados pelas 

professoras diz respeito ao que a professora A fala em seus depoimentos na 

entrevista. A professora diz promover situações reais de leitura e escrita e atividades 

de interação entre os alunos, o que não conseguimos observar em nenhum 

momento em sua prática pedagógica. Questões essas não mencionadas pela 

professora B em sua entrevista e, também, não presenciadas durante as aulas 

observadas.   

Entre as diferenças nas práticas pedagógicas o que ficou mais evidenciado foi 

em relação às atividades propostas pelas professoras. Enquanto a professora A 

promoveu mais atividades voltadas à aquisição do sistema de escrita alfabético, 

principalmente em relação à consciência fonológica, a professora B proporcionou 

mais atividades voltadas ao letramento. Isso acabou impactando na aprendizagem 

dos alunos. Enquanto a turma da professora A chegou ao final do ano com 80% dos 

alunos silábicos alfabéticos e alfabéticos, a turma B, ao final do ano, tinha 65% dos 

alunos silábicos alfabéticos e alfabéticos. Mas se comparadas à evolução dos níveis 

de escrita nas duas turmas, na turma da professora B os alunos evoluíram mais em 

seus conceitos de escrita (88%) do que na turma A (73%).   

Dessa forma, pudemos constatar que as duas professoras possuem em suas 

práticas pedagógicas algumas semelhanças e diferenças, o que possivelmente está 

relacionado às suas concepções de como a criança aprende e às suas concepções 

de alfabetização, refletindo, assim, no ensino, impactando de forma diferenciada em 

relação à aprendizagem dos alunos. 

É relevante verificar a importância de se propor atividades sistemáticas de 

compreensão do sistema de escrita alfabética, haja vista que a professora que 

promoveu esse tipo de atividade diariamente conseguiu que a maioria de seus 

alunos chegasse ao final do ano silábico alfabético ou alfabético (80% dos alunos). 

Ao contrário da outra professora que desenvolveu mais atividades de letramento, 

pois somente 65% dos seus alunos alcançaram o nível silábico alfabético e 
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alfabético. Muitos alunos, nessa turma, chegam ao final do ano no nível silábico sem 

valor sonoro, reflexo de uma prática pedagógica que não promoveu o 

desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica. 

 Vale destacar a importância da intervenção da professora, exercendo o papel 

de mediadora na aprendizagem. A professora B, ao intervir constantemente com 

seus alunos a partir das respostas dadas por eles em suas atividades, acabou 

impactando em uma evolução maior em relação aos conceitos de escrita, que 

correspondeu a 88% dessa turma, não chegando nenhum aluno ao final do ano no 

nível conceitual pré-silábico. Diferentemente da professora A que não realizava 

nenhum tipo de intervenção com seus alunos, conforme nossas observações, o que 

refletiu em apenas 73% de evolução nos conceitos de escrita, chegando 13% dos 

alunos, dessa turma, ao final do ano no nível pré-silábico.   

Logo, as práticas pedagógicas propostas pelas professoras refletiram tanto na 

compreensão escrita das crianças manifestadas em suas escritas, como na 

evolução dos alunos em relação aos seus níveis de compreensão do sistema de 

escrita alfabético. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar a relação entre a prática pedagógica do 

professor alfabetizador e a aprendizagem dos alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, isto é, de que forma o ensino pode impactar na aprendizagem dos 

alunos. Para tanto analisamos a prática pedagógica das professoras à luz da 

literatura e a relacionamos à aprendizagem dos alunos. Consideramos, para essa 

análise, tanto as atividades proporcionadas como os procedimentos utilizados pelas 

professoras em relação às atividades de língua escrita. 

As práticas pedagógicas do professor sempre estarão atreladas a uma 

concepção de língua escrita, de alfabetização, de aprendizagem e de criança. 

Portanto conhecer as diversas concepções de língua escrita e de alfabetização é 

importante para o professor alfabetizador. De acordo com o ensino promovido em 

sala de aula, diferentes aprendizagens da língua escrita serão conquistadas pelos 

alunos, pois, dependendo das atividades e da forma como são propostas, o ensino 

da língua escrita estará ou não promovendo a formação de leitores e escritores 

competentes, sem se esquecer de que o aprendiz, nesse caso, são crianças. 

Para tanto, é de fundamental importância o professor saber como o aluno 

aprende, compreender como constrói o nosso sistema de escrita para poder 

proporcionar uma prática pedagógica adequada à aprendizagem da língua escrita a 

todos os seus alunos. 

Segundo Weisz e Sanchez (2011), é de responsabilidade do professor 

compreender o caminho de aprendizagem que cada aluno está percorrendo para 

propor-lhe desafios e atividades pertinentes a sua necessidade, pois, segundo a 

concepção piagetina, o conflito cognitivo torna-se indispensável para que o 

conhecimento dos alunos possa desenvolver-se a patamares cada vez mais 

avançados. Assim, é necessário o professor “[...] detectar quais os momentos 

cruciais nos quais o sujeito é sensível às perturbações e às suas próprias 

contradições, para ajudá-lo no sentido de uma nova reestruturação”. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999, p. 34). 

Nesta pesquisa, ficou evidenciado que, tanto a prática pedagógica da 

professora A como a da professora B, os desafios propostos não estiveram 

presentes na forma de conflito cognitivo, isto é, não foi proporcionado pelo professor 

desafios que permitiram aos alunos refletir a partir daquilo que já sabiam sobre suas 
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escritas, o que acabou refletindo na forma como as professoras realizaram suas 

intervenções frente às produções dos alunos. 

A professora B corrigia os alunos o tempo todo, mostrando-lhes o correto, 

desconsiderando o que os alunos já sabiam e, dessa forma, não lhes permitia 

pensar sobre suas escritas. A professora A não observava as produções dos alunos 

e, portanto, não realizava nenhum tipo de intervenção.  A falta de intervenção da 

professora A em relação à produção escrita dos alunos acabou refletindo no não 

avançar dos conceitos de escrita de dois alunos, que permaneceram pré-silábicos 

durante todo o ano letivo.  

É possível que, apesar da intervenção da professora B não ter sido a mais 

adequada por razões já explicadas, pelo menos realizava algum tipo de 

interferência, pois o tempo todo verificava o que seus alunos estavam fazendo, 

corrigindo-os e mostrando a eles o correto. Isso pode ter possibilitado uma evolução 

maior dos alunos dessa turma nos seus conceitos de escrita, o que correspondeu a 

88%, diferente da evolução dos alunos da professora A, que não realizava nenhum 

tipo de intervenção, o que refletiu em apenas 73% de evolução nos conceitos de 

escrita dos alunos dessa turma.     

Outro aspecto imprescindível na prática do professor alfabetizador é 

proporcionar diariamente, de segunda a sexta, conforme Morais (2012), atividades 

de reflexão do sistema de escrita alfabética. Os aprendizes precisam pensar nos 

segmentos sonoros das palavras para poderem compreender como a escrita 

funciona. A professora A, que promoveu diariamente em sua prática pedagógica 

atividades voltadas ao desenvolvimento da consciência fonológica, possibilitou aos 

alunos uma melhor aprendizagem em relação à compreensão do sistema de escrita 

alfabética, se comparado à professora B.  

Assim sendo, 80% dos alunos da turma A chegaram ao final do ano silábico 

alfabético e alfabético apresentando alguns erros de ortografia e não dominando 

plenamente as sílabas complexas, mas conseguindo estabelecer uma relação 

grafo/fonológica adequada em suas escritas. Isso não ocorreu em relação à turma 

da professora B, pois, em sua prática pedagógica, as atividades de desenvolvimento 

de consciência fonológica estiveram praticamente ausentes, o que, além de resultar 

em níveis inferiores em relação à compreensão do sistema alfabético, acarretou 

também em uma escrita menos sofisticada, isto é, com trocas de letras na escrita 

das palavras, não estabelecendo, dessa forma, uma relação grafo/fonológica 
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correta, inclusive dentre os alunos silábicos alfabéticos. Ao final do ano, apenas 65% 

dos alunos, dessa turma, alcançaram os níveis silábicos alfabéticos e alfabéticos e 

35% chegaram ao final do ano no nível silábico sem valor sonoro, com pouco 

desenvolvimento em consciência fonológica.  

Esta pesquisa vem, assim, corroborar com a necessidade de um ensino, 

principalmente na fase inicial do processo de alfabetização, que possibilite aos 

alunos atividades de reflexão do sistema de escrita alfabética. Para os alunos 

poderem alfabetizar-se, eles precisam pensar nas dimensões sonoras e gráficas das 

palavras, como aponta Morais (2012). 

Embora concebamos o trabalho com os diversos gêneros textuais como 

fundamental no ensino da língua escrita e que tem contribuído muitíssimo para a 

inovação da prática pedagógica e na formação de leitores e escritores competentes, 

julgamos que as atividades de letramento não podem vir a substituir as atividades de 

reflexão do sistema de escrita alfabético, como se fosse proibido refletir sobre as 

palavras e suas unidades menores (sílabas, rimas, letras), orais e escritas. Como o 

sistema de escrita é um objeto de conhecimento, um sistema notacional, 

compreendê-lo não pode ser conseguido por meio de exercícios mecânicos ou 

através de uma simples explicação, mas, para aprender como esse sistema 

funciona, é imprescindível que o aluno possa refletir sobre a escrita. Para tanto, é 

necessário analisar seus segmentos sonoros e gráficos, esquecer por um momento 

os significados e focar nos significantes orais e escritos. Caso contrário, a escola, 

como nos alerta Soares (2004), sem um ensino direto, explícito e sistemático, de 

forma indissociável e simultânea das várias facetas da alfabetização, que se 

compreende tanto por atividades relacionadas à apropriação do sistema de escrita 

alfabética, como atividades voltadas ao letramento irá continuar a produzir 

analfabetos. 

 Esta pesquisa vem a revelar que tanto atividades voltadas para aquisição do 

sistema de escrita alfabética como atividades voltadas ao letramento são 

importantes, pois a professora que desenvolveu mais atividades de alfabetização 

(apropriação da escrita em si) foi a turma que conseguiu um maior índice de alunos 

silábico-alfabético e alfabético no final do ano (80%). Em compensação a professora 

que desenvolveu mais atividades voltadas à leitura, à compreensão leitora e à 

produção textual, isto é atividades mais voltadas ao letramento, foi a turma que mais 

evoluiu nos seus conceitos de escrita, apesar de no final do ano ainda terem 35% 
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dos seus alunos no nível silábico sem valor sonoro, e apenas 65% dos alunos terem 

alcançado o nível silábico alfabético ou alfabético. 

Portanto, na prática pedagógica do professor alfabetizador, é necessário 

estarem presentes, cotidianamente, atividades voltadas à reflexão do sistema de 

escrita alfabética, como de letramento, pois solicitar à criança interpretar e produzir 

textos em um contexto social é importante. No entanto, para que esta possa adquirir 

autonomia em relação à leitura e a escrita, é necessário um ensino voltado à 

reflexão gráfica e sonora das palavras. 

Importante ressaltar, também, sobre a frequência com que ocorreram as 

atividades voltadas à reflexão do sistema alfabético de escrita promovidas pelas 

professoras. Enquanto a professora A promoveu essas atividades todos os dias, de 

forma sistemática, a professora B promoveu essa atividade de forma muito 

esporádica, conforme nossas observações. Podemos considerar esse aspecto 

relevante para o efeito positivo em relação à quantidade de alunos, 80% da turma A, 

que chegaram ao final do ano no nível de compreensão de escrita alfabético ou 

silábico alfabético.  

Outro aspecto respeitável da prática pedagógica do professor é em relação 

aos procedimentos por ele adotados em relação às atividades de língua escrita. 

Proporcionar atividades associadas a um contexto de letramento, em que a criança 

descubra a língua escrita como fazendo parte de seu mundo através de atos de 

leitura e registros de histórias, de brincadeiras envolvendo as rimas, ouvindo 

poesias, através de jogos atrelados à escrita, é, em suma, possibilitar um ensino que 

possibilite a aprendizagem da língua escrita da mesma forma como ela se apresenta 

na sociedade, isto é, que atenda a uma finalidade comunicativa. Para tanto, há a 

necessidade de um ensino da língua escrita em que ler e escrever atenda a práticas 

reais e eficientes e que o aluno se sinta envolvido como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem.  

Segundo Lerner (2002), é necessário fazer da escola um âmbito onde ler e 

escrever, interpretar e produzir textos sejam práticas vivas e vitais, de direito dos 

alunos e de responsabilidade da escola, que precisa assumir esta responsabilidade. 

Cabe, portanto, ao professor, possibilitar aos seus alunos uma pluralidade de 

experiências de leitura e escrita dos diversos gêneros textuais atrelados a seus usos 

e finalidades comunicativas.  
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Esperamos que esta pesquisa possa vir a contribuir para reflexão de uma 

prática pedagógica mais condizente as reais necessidades das crianças alunas que 

chegam à escola no 1º ano do Ensino Fundamental, ávidas em querer aprender, no 

sentido de que seus direitos sejam respeitados, através de um ensino mais 

comprometido com a aprendizagem de todos os alunos.  

Para além das questões específicas deste estudo, consideramos importante 

pensar, também, sobre as novas diretrizes no que diz respeito a prática do professor 

alfabetizador em relação a alguns aspectos que ficaram evidentes nesta pesquisa: a 

forma como o professor procede em relação à correção, à interação entre os alunos, 

à interferência através de conflitos, aos conhecimentos prévios dos alunos e à 

promoção de atividades flexíveis. O discurso parece ser um e a prática outra. Pontos 

estes que precisam ser considerados nas formações dos professores, pois pareceu-

nos que, apesar de os professores, em alguns casos, terem assimilado os conceitos, 

não o colocam em prática por pressão dos pais ou da direção da escola. Por 

exemplo, em relação à professora que corrigia o tempo todo os alunos, apagando 

quando estava errado, preocupada em apresentar um caderno perfeito.  

Esperamos ter contribuído, ainda, para que o professor reflita sobre as 

questões procedimentais, pois parece faltar a incorporação de princípios como a 

promoção da interação entre os alunos, a mediação do professor, atividades mais 

desafiadoras, como também o melhor entendimento do que sejam atividades 

significativas e a promoção de atividades de alfabetização e letramento de forma 

indissociável.  

Enfim, são discussões que se fazem pertinentes nas formações dos 

professores alfabetizadores voltadas à prática pedagógica focada na aprendizagem 

dos alunos. Dessa forma, poderemos colaborar na construção de uma sociedade 

mais democrática, o que perpassa necessariamente em termos cidadãos que 

saibam ler, interpretar, produzir textos de forma autônoma e competente. 
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Apêndice D - Transcrições das observações realizadas na turma da professora A 

 

QUADRO ANALÍTICO 1 

EPISÓDIO Nº6  
 

Professora: A 

Turma: A 

Data: 29/03/2012 

Horário: 8h00min às 10h20min 

Objetivos propostos pela professora:  

- Trabalhar com o alfabeto móvel para formar palavras significativas. 

- Conhecer as partes do corpo. 

 

CENÁRIO 
 

Os alunos estão brincando no pátio da escola com vários jogos, em interação 

com os alunos do 9º ano. Depois vão para a sala de aula. Na sala, as carteiras 

estão dispostas em fileiras e os alunos ficam sentados um atrás do outro. Na 

sala, há vários cartazes expostos na parede. Do lado direito, um cartaz 

referente à altura dos alunos disposto em um gráfico. Na parede do lado 

esquerdo, um cartaz afixado com os seguintes dizeres: POR FAVOR, 

OBRIGADO. Afixado na parede também há um cartaz com o seguinte título: O 

QUE NOSSA GABRIELA PRECISA, e abaixo do título, uma lista de coisas. 

(Gabriela é o nome da boneca que a professora trouxe para ser adotada pela 

turma).  

 

CENA 1 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 

 

(A) A professora ao entrar na sala, fala: 
“Vocês precisam me ajudar 1º ano. Quem 
abre a janela?”.  

 

 

(C) Na sala, está a professora de 

 

 

(B) Os alunos abrem as janelas, um 
aluno acende a luz, outros ajudam 
abrindo as cortinas. 

 



122 

 

informática que veio instalar o 
computador para a professora da sala. A 
professora pergunta: “Quem trouxe a foto 
de bebê hoje?”. 

 

 

(E) A professora vai passando em data 
show as fotos tiradas dos alunos 
recentemente na escola. A primeira foto 
foi da Mariazinha e a professora chama a 
atenção da Mariazinha para a sua foto. A 
professora coloca a cadeira da 
Mariazinha bem em frente da sua foto 
para que conseguisse visualizá-la. 
(Mariazinha não olha para a tela, a aluna 
é deficiente. Segundo diagnóstico tem 
síndrome de West). A professora mostra 
as fotos de todos da turma. Chama a 
Branca de Neve e pergunta: “Tem a foto 
de bebê aí?”. Pede para a aluna mostrar 
a foto e fala que está bem diferente. 
Passa as fotos no data show e pergunta 
para o Dunga: “Tem foto de bebê aí?”. 

 

(G) A professora olha a foto e diz: “Meu, 
que diferente, nem parece o mesmo!”. E 
chama os alunos e pergunta se 
trouxeram a foto. (Não chama a todos). 
Chama a atenção do Paulinho que não 
trouxe a foto. Pede para os alunos 
olharem a foto de bebê para observarem 
como eram diferentes e passa as fotos 
dos alunos na tela. Chama a Cinderela 
para mostrar a foto de bebê para 
Mariazinha.   

 

 

 

 

 

(I) A professora pede para a Cinderela 
mostrar a foto para mim. 

 

 

 

 

(D) Alguns alunos vêm me mostrar as 
fotos que trouxeram de quando eram 
bebês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(F) Dunga leva a foto para a professora 
ver. 

 

 

 

 

 

 

(H) A Cinderela mostra sua foto à 
Mariazinha, que estava com a cabeça 
caída. A Mariazinha não interage com a 
Cinderela. A Cinderela arruma a cabeça 
da Mariazinha, e chega bem perto da 
Mariazinha e fala mais alto: “Oh 
Mariazinha, eu quando era bebê!”. (A 
aluna parece imitar a professora que fala 
desta mesma forma com a Mariazinha). 

 

 

(J) A Cinderela vem até mim para me 
mostrar sua foto quando bebê. 

           Continuação 
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(K) A professora mostra as fotos na tela. 

    

 

 

(M) A professora chama mais um aluno e 
pede para mostrar o foto de bebê para 
mim. 

 

(O) A professora vai até o fundo da sala 
pegar material que esta dentro do 
armário.  

 

 

(Q) A professora chama a atenção dos 
alunos e pede para pararem de brincar 
em frente ao data show, e pergunta: 
“Vocês mudaram bastante?”. 

 

 

 

 

(L) Os alunos conversam, olhando as 
fotos e fazendo observações, tentando 
identificar os colegas que aparecem na 
tela. 

 

(N) O aluno vem até mim e me mostra a 
foto. 

 

 

(P) Os alunos brincam de fazer sombra 
na tela, colocando as mãos na frente do 
data show.  

 

 

(R) Alguns alunos dizem que sim, um 
aluno fala que não. 

 

CENA 2 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 

 

(A) A professora pede aos alunos para 
irem até o tapete.  

 

 

 

(C) A professora chama a atenção para 
as diferenças. “Alguns têm o cabelo 
enroladinho, lisinho, loirinho...Outro tem o 
olho puxadinho. Um precisa de cadeira 
para andar”. Ela fala sobre o respeito que 
é necessário ter em relação às 
diferenças, de ser solidário, de respeitar 
os colegas. A professora canta: “Eu 
quero mudar, eu quero mudar. Acabar 
com as diferenças que está dentro de 
mim”.  

 

 

(B) No tapete os alunos cantam a música 
Eu sou diferente de vocês. Vocês são 
diferentes de mim, mas mesmo assim 
você vai gostar de mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuação 
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RECREIO (D) Os alunos cantam junto com a 
professora. 

 

 

CENA 3 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 

 

(B) Depois do lanche a professora pede aos 
alunos para abrirem seus cadernos. (A 
tarefa era desenhar coisas de bebê e 
escrever uma lista) Ela pergunta: “Como se 
escreve FRALDA? Com que letra começa?”. 

 

(D) A professora senta o Paulinho do lado 
da Mariazinha e pede para o Paulinho não 
deixar a cabeça da Mariazinha cair e sai da 
sala.  

 

 

 

(F) Quando a professora chega e percebe 
que estão sentados em duplas, fala: “Ah 
meu Deus, não é pra sentar em duplas. 
Separa! É só o Paulinho pra cuidar da 
Mariazinha”. 

 

 

 

(H) A professora chama a atenção do 
Paulinho: “Mascando bolacha de novo? Não 
teve lanche?”. E pergunta aos alunos: “Pode 
comer lanche na sala?”. Os alunos 
respondem que não. (Pediu para o Paulinho 
ir falar com a orientadora). Chama a atenção 
de uma aluna que estava mascando chiclete 
e depois pergunta: “Quem já escreveu 
fralda? Quem não escreveu começa a 
escrever. Com que letra começa FRALDA?”. 

 

 

(J) A professora pede a um aluno para 
segurar um quadro branco na frente da sala 

A) Um aluno leva a boneca junto para o 
lanche 

 

 

 

(C) Carla responde: “FRA” com “F”. 

 

 

(E) Os alunos começam a colocar as 
carteiras em duplas. 

 

 

 

(G) Os alunos voltam com suas carteiras 
para onde estavam e ficam separados um 
dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) Os alunos respondem em coro: “F”. 

 

 

Continuação 
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que é utilizado para escrever as palavras 
com as letras móveis. Dá um chocalho para 
o Paulinho e pede para ele não deixar a 
Mariazinha dormir. Disse a ele para manter 
a Mariazinha acordada e que toda vez que 
ela quisesse dormir era para usar o 
chocalho.  A professora chama uma aluna 
para colocar a letra inicial da palavra no 
quadro branco. 

 

 
(L) A professora pergunta: “E agora?”. 

 

 

(N) A professora fala: “FRA”. 

 

(P) A professora fala: “FRAL”. 

 

(R) No quadro, está escrito: “FRAL” com as 
letras móveis, a professora pergunta: “Que 
pedaço é esse?”. E responde: “FRAL”. 
“Agora o “DA”. Como faz?”. 

 

 

(T) A professora pergunta: “O que mais o 
bebê usa?”. E fala: “CHUPETA, como 
começa?”. 

 

 

(V) Pede para a Pequena Sereia pegar a 
letra C. Como não tem a letra C, muda para 
SAPATO e pede para o José escrever a 
palavra.  

 

 

 

(X) A professora diz: “Vamos ler”. E à 
medida que lê pede para as crianças 
baterem palmas conforme o número de 
sílabas. 

 

 

 

 

 

(K) Alguns alunos falam: “Acaba com A”. 

 

 

(M) Alguns alunos respondem: “R”. 

 

(O) Os alunos respondem: “A”. 

 

(Q) Os alunos respondem: “L”. 

 

 

(S) Um aluno pega as letras “D” e “A” e 
coloca no quadro.  

 

 

 

(U) Os alunos respondem: “C”. 

 

 

 

(W) O José escreve a palavra com as letras 
móveis no quadro branco. 
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CENA 4 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE  

(A) A professora separa as sílabas da 
palavra SAPATO no quadro branco e 
pede para as crianças lerem cada sílaba 
separadamente da palavra. Aponta para 
o SA. 

 

 

(C) A professora pede aos alunos para 
repetirem diversas vezes a sílaba SA. Ela 
aponta para a sílaba PA e pede para as 
crianças lerem diversas vezes a mesma 
sílaba e depois aponta para a sílaba TO e 
também pede para as crianças repetirem 
diversas vezes. Depois aponta para a 
sílaba SA. 

 

(E) A docente aponta para a sílaba PA. 

 

 

(G) A professora aponta bem rápido para 
a sílaba SA e depois para a sílaba PA, 
diversas vezes, e lê em voz alta, fazendo 
movimentos cada vez mais rápidos de 
apontar na sílaba e fala cada vez mais 
rápido as duas sílabas, até ler a palavra 
SAPA. (Ela pede para as crianças lerem 
junto com ela). Depois tira a letra da 
sílaba PA e troca pelo O e pede para as 
crianças lerem. Depois aponta para a 
sílaba SA e lê. Depois aponta para a 
sílaba PO e lê. Vai apontando e lendo 
cada vez mais rápido e pede para as 
crianças lerem junto até sair a palavra 
SAPO. A professora pergunta: “Quem 
gosta de sapo?”. Nenhum aluno 
responde e a professora troca de 
assunto. 

 

 

 

(B) As crianças falam: “SA”.  

 

 

 

 

 

(D) As crianças falam: SA  

 

(F) As crianças falam: PA 
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CENA 5 
AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 

 

(A) A professora conta a história da 
princesa e do sapo, utilizando suas 
próprias palavras (História inventada pela 
professora).    

 

(C) A professora pede ao Paulinho para 
levantar a cabeça da Mariazinha que está 
caída. 

 

 

(E) A professora pede aos alunos para 
baterem palmas para a história e 
pergunta: “Quem conhece esta história?”.  

 

(G) A professora pede ao Paulinho usar o 
chocalho para acordar a Mariazinha. 

 

 

 

 

 

(I) A professora busca folhas de papel 
sulfite no armário e pergunta: “Com E, 
ajudante com E. É você Rapunzel?”. A 
docente entrega as folhas à Rapunzel e a 
mais um aluno. Ela pede para distribuir 
entre os colegas. A professora pede aos 
alunos para se desenharem na folha e 
explica que essa folha será utilizada 
como capa de um álbum que farão sobre 
quando eram bebês. Ela pede para se 
olharem no espelho que está atrás da 
porta para depois se desenharem.   

 

 

(B) Os alunos ouvem a história com 
bastante atenção. 

 

 

(D) Paulinho pega a cabeça da 
Mariazinha e ajeita na cadeira, e continua 
ouvindo a história que a professora está 
contando. 

 

 

(F) Alguns alunos dizem que possuem o 
vídeo da história. 

 

(H) Paulinho dá o chocalho na mão da 
Marina que consegue bater um pouco e 
deixa cair no chão. Quando a Mariazinha 
consegue bater com o chocalho, Paulinho 
olha para um amigo como quisesse 
mostrar ao amigo que a Mariazinha está 
conseguindo bater e dá um sorriso. Os 
alunos conversam entre si.   

 

 

 

 

 

  

(J) Alguns alunos olham-se no espelho 
para depois fazerem o seu auto retrato na 
folha de papel sulfite. 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa baseado em Gomes (2006). 
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Análises preliminares: A professora ao propor aos alunos a atividade de 

alfabetização, fá-lo utilizando palavras significativas, dentro de um contexto. A 

partir dessas palavras, a professora chama a atenção para as sílabas e para 

seus sons correspondentes. Dessa forma, ela trabalha com a consciência 

fonológica. A professora enfatiza bastante as sílabas na formação de palavras 

que constrói junto aos alunos, levando-os a refletirem sobre a escrita.   
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Apêndice E - Transcrições das observações realizadas na turma da professora B 

 

QUADRO ANALÍTICO 2 

EPISÓDIO 1 
 

Professora: B 

Turma: B 

Data: 06/03/012 

Horário: 14h00min às 15h15min 

Objetivos propostos pela professora: Conhecer a história de Joinville. 

Fazer uma interpretação oral da história já contada. 

Identificar as palavras, letras e contagem de letras. 

Leitura da esquerda para a direita. 

Identificar os sons das palavras.  

 

CENÁRIO 
 

   Os alunos estão sentados em duplas e em trios. À frente da sala, em cima 

do quadro, há letras do alfabeto em letra de forma maiúscula afixadas. Na 

parede ao lado, estão afixadas as letras do alfabeto. Ao fundo da sala, há um 

canto com jogos, livros de literatura e brinquedos. As crianças realizam a 

atividade o tempo todo nessa organização. Do lado esquerdo, está afixado um 

cartaz com os aniversariantes do ano. À frente da sala, está afixado do lado 

esquerdo um calendário bem grande no quadro com todos os meses do ano.          

 

CENA 1 

AÇÃO DOCENTE 
 

AÇÃO DISCENTE 

(A) Ao chegar à sala a professora me 
pede para ficar com a turma, pois uma 
aluna havia derramado cola em cima da 
carteira e como o banheiro estava 
trancado, a professora teve que descer 
até a Secretaria para pegar papel toalha.  

 

 

(C) A professora ao chegar à sala me diz 
que esta música, que os alunos já sabem 

 

 

 

 

(B) Os alunos estão pintando uma 
carinha em uma folha xerocada 
relacionada a uma música. 
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de memória, tem uma novidade. Chama 
uma aluna e canta a música junto com 
ela fazendo gestos. A professora pede a 
todos os alunos para colarem o texto da 
música em seus cadernos. Circula pela 
sala e vê se todos colaram. De repente, 
vê o texto de um aluno que pintou o rosto 
do boneco todo de vermelho, pega o 
desenho, mostra a todos e diz: “Olha só o 
que acontece quando a gente vai no sol 
sem protetor solar. Fica com a cara toda 
vermelha".  

 

 

 

(E) A professora percebe que um aluno 
está sozinho e diz que ele não podia 
estar sozinho, pois todos os alunos 
estavam em duplas. Ela o coloca sentado 
junto com outro colega. E começa a 
cantar: “Ei, psiu, beija, me olha...( Música 
usada pela professora para chamar a 
atenção)”.  

 

 

(G) A professora pede aos alunos para 
pegarem o calendário que está colado no 
caderno e pintar no quadrado referente 
ao dia e escreve o número 6 no quadro. 

 

 

 

(I) A professora vai até o calendário que 
está afixado no quadro e chama a 
atenção para os dias: Ontem, hoje. O 
mês que estão 

 

 

(K) A professora pergunta por que o 
aluno esta chorando. 

 

 

(M) A professora fala: “Tu perdeu o nariz 
de batatinha?”, referindo-se ao texto da 
música. “Não precisa chorar a professora 
vai tirar copia para quem perdeu.” A 
professora procura no meio das suas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Alguns alunos riem do comentário da 
professora. Eles estão sentados, 
conversando baixinho e colando o texto 
em seus cadernos. 

 

 

 

 

 

(F) As crianças cantam junto com a 
professora. 

 

 

 

 

(H) Os alunos pegam o calendário, 
pintam e escrevem o número 6 (Isso 
parece ser uma atividade de rotina).  

 

 

 

(J) Alguns alunos escrevem o 6 errado. 
(A professora apaga e faz o certo). De 
repente um aluno começa a chorar. 

 

 

(L) O aluno responde dizendo que perdeu 
a folha do calendário. 

 

 

 

Continuação 
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coisas e acha um calendário de um aluno 
e diz: “Ah, tá aqui o teu calendário” e dá 
ao aluno. Chama a atenção dos alunos 
para o calendário que está no quadro. 
Pinta no calendário os dias que se 
passaram e o dia atual. Chama a atenção 
dos alunos para o mês em que estavam.  

 

 

(O) A professora passa por algumas 
carteiras e quem não fez o numeral 6  
certo, ela apaga e arruma. 

 

 

 

(Q) A professora pega a aluna pela mão. 
Escreve o numeral seis bem devagar na 
frente dela no quadro. Pede para ela 
passar o dedo em cima da linha, 
mostrando o movimento correto do 
numeral seis. A professora pergunta se 
todos já fizeram o numeral. 

 

 

 

 

 

(N) Alguns fazem o traçado do número 6 
errado. 

 

 

 

(P) Uma aluna chega perto da professora 
e diz que não sabe fazer o numeral 6.  

 

 

 

 

 

 

(R) Os alunos respondem em coro: 
“JAAAAAAAAA”. 

 

CENA 2 
AÇÃO DOCENTE 

 
AÇÃO DISCENTE 

(A) A professora pede aos alunos para 
fecharem os cadernos e começa a 
contar: “Um, dois, três, quatro, cinco. Já 
cheguei até cinco e tem gente que não 
fechou o caderno”. Quando percebe que 
todos haviam fechado seus cadernos, 
relembra a história que havia contado na 
aula anterior fazendo perguntas: “Como 
era o nome da história?”. Solicita aos 
alunos que querem responder levantar o 
braço. 

 

(C) A professora faz várias outras 
perguntas. 

 

  

(E) A professora pergunta: “A Vovó Nenê 
era parecida com qual história?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Os alunos respondem: “Vovó Nenê”. 

 

 

(D) Os alunos participam bastante 
relembrando a história. 

 

 

(F) Os alunos respondem: “Cinderela”. 

Continuação 
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(G) A professora pergunta: “A Vovó Nenê 
não providenciou um lugar para a 
boneca?”. 

 

 

 

(I) Outra pergunta realizada pela 
professora: “A boneca chegou no 
concurso? Ela era a mais bonita?”. 

 

 

 

(K) A professora responde à aluna: “Que 
agora é hora de falar sobre a história, não 
sobre a família”. E pede para um aluno 
guardar o brinquedo e diz: “Ah não, não! 
Hora de brincar é hora de brincar. Hora 
de estudar é hora de estudar”. 

 

 

 

(H) Os alunos estão bem interessados, 
todos querem falar, mas a professora 
insiste em chamar um aluno para 
responder. 

 

 

(J) Os alunos respondem que sim para 
as duas perguntas. Uma aluna fala que 
não mora com seus pais, mas com seu 
padrasto, fugindo daquilo que estava 
sendo dito no momento.   

 

CENA 3 
AÇÃO DOCENTE 

 
AÇÃO DISCENTE 

(A) A professora relembra a história que 
contou sobre Joinville e faz algumas 
perguntas. 

 

 

(C) A professora responde a todas as 
perguntas feitas pelos alunos. Depois de 
ter relembrado a história, diz:         
“Agora...eu trouxe uma coisa para vocês 
(e tira a atividade de dentro de um saco 
laranja). Eu trouxe a Dona Francisca e o 
príncipe François”. A surpresa é uma 
atividade xerocada com a figura da 
princesa e do príncipe e abaixo um 
pequeno texto informativo sobre a história 
de Joinville. A professora entrega a 
atividade para os alunos.   

 

 

(E) A professora responde dizendo que 
primeiro iriam fazer a leitura do texto. 

 

 

 

 

(B) Os alunos participam bastante, 
fazendo perguntas, querendo saber como 
era Joinville naquela época em que os 
imigrantes chegaram.   

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Os alunos perguntam se é para 
pintar. 

 

 

(F) Os alunos se agitam e conversam um 
pouquinho. 

Continuação 
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(G) A professora fala: “Pararapa” (Faz 
essa atividade como forma de chamar a 
atenção dos alunos, altera as vogais, fala 
baixinho, muda o ritmo da fala e os 
alunos respondem de acordo com o 
comando dado pela professora). 

 

 

(I) A professora pergunta: “Quero ver 
quem vai achar a palavra PRÍNCIPE”.  E 
a escreve no quadro. Pede para os 
alunos circularem no texto. A professora 
passa pelas carteiras para ver se os 
alunos estão realizando a atividade 
corretamente. 

 

(K) A professora fala que não precisa 
levantar, que ela vai até a carteira. Vai 
até a carteira de um aluno, olha sua 
atividade, percebe que o aluno não fez 
corretamente e chama a atenção de 
todos os alunos no quadro para que 
outros não cometam a mesmo erro. 
Pergunta: “Como começa PRÍNCIPE?”.  

 

(M) A professora explica que não é para 
pintar a letra “O” e escreve a letra no 
quadro. “É só PRÍNCIPE”. E contorna a 
palavra príncipe com giz, deixando a letra 
“O” de fora do contorno. Continua a 
passar pelas carteiras. Pede novamente 
para os alunos prestarem atenção e fala: 
“Tem gente que achou outra palavra 
parecida”. E escreve a palavra 
PRÍNCIPES no quadro, embaixo da 
palavra PRÍNCIPE. Chama a atenção 
para a letra final. Ela lê as duas palavras, 
conta o número de letras de cada uma e 
diz: “Tem que ter oito”. 

 

(O) A professora diz: “Mas tem gente que 
tá gritando muito hoje. Agora que eu 
quero ver quem vai achar a noiva do 
príncipe”. Escreve a palavra PRINCESA 
no quadro com giz amarelo para 
diferenciar da palavra PRÍNCIPE, que 
está escrito de outra cor.    

 

 

 

 

 

 

 

(H) Os alunos respondem: “pam...pam...”. 

 

 

 

 

 

 

(J) Um aluno grita: “Achei, achei” 

 

 

 

 

(L) Alguns respondem: “P”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N) Os alunos conversam e se ajudam.  

 

 

 

 

 

(P) Branca de Neve  grita: “Achei, achei”. 

 

 

   Continuação 
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(Q) A professora fala: “Branca de Neve, 
calma Branca de Neve”.  

 

 

 

(S) A professora olha a de todos e diz se 
acertaram. 

 

 

(U) A professora passa pelas carteiras e 
vê se acertaram e diz para um aluno: 
“Olha como é princesa, tem o s”. 
Pergunta para os alunos: “Vocês sabem 
quantos anos Joinville está fazendo?”. A 
professora fala: “Cento e sessenta e ...?”. 

 

 

 

(R) Muitos alunos saem de seus lugares 
e vão mostrar a atividade para a 
professora.  

 

 

(T) Alguns alunos ficam sentados 
fazendo a atividade ou aguardando que a 
professora vá até a carteira deles para 
ver o que fizeram.     

 

 

 

 

(V) Os alunos respondem: “UM”  

 

CENA 4 

AÇÃO DOCENTE AÇÃO DISCENTE 

(A) A professora pergunta: “Vamos ver 
quem acha a palavra JOINVILLE?”. Dessa 
vez, não escreve a palavra no quadro. 
Depois diz aos alunos que irão escrever 
JOINVILLE (Na atividade xerocada, dentro 
de um retângulo dividido em quadrados, 
devendo ser cada letra da palavra colocada 
dentro de um quadrado). A professora 
pergunta quantas letras tem Joinville e diz 
que os alunos já contaram uma porção de 
vezes.  

 

(C) A professora passa nas carteiras e diz 
se está certo ou errado. 

 

 

 

(E) A coordenadora entra na sala e chama 
alguns alunos para fazerem exame de visão 
na biblioteca. A professora faz os 
quadrinhos no quadro, da mesma forma que 
está na atividade dos alunos. Pergunta: 

 

 

 

 

 

(B) Uma aluna responde: “Nove”. 

 

 

(D) Os alunos pedem para pintar o desenho. 
(A professora diz que somente poderão 
pintar depois que terminarem a atividade de 
leitura). 
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“Vocês vão dizer se está certo. (Escreve as 
letras nos quadrinhos até formar a palavra 
JOINVILLE). Ela fala a um aluno que ele 
não fez a letra “O” e que era por causa disso 
que estava sobrando um quadradinho. 
Depois se dirige ao quadro e lê a palavra 
JOINVILLE, fazendo, à medida que lê, uma 
curva com giz embaixo de cada sílaba. Ela 
pede aos alunos para fazerem o mesmo que 
ela fez no quadro nas suas folhas.   

 

 

(G) A professora diz que é pra fazer 
ondinhas, que serve para leitura. A 
professora circula pela sala para ver se os 
alunos fizeram certo. Quando está errado, 
ela apaga e faz o certo pela criança. A 
professora corrige de todos os alunos dessa 
forma. Para um aluno, ela diz: “Aqui você fez 
ondas demais”. (Corrige, apagando o que o 
aluno havia feito. E logo após o elogia 
dizendo que as palavras ele circulou certo). 
A professora pergunta para a turma: 
“Quantas ondinhas?”. 

 

I) A professora pergunta: “Quem não 
conseguiu?”. Os alunos que não 
conseguiram vão até a sua mesa e ela faz a 
atividade correta na frente do aluno, pedindo 
para ele olhar e prestar atenção no que ela 
está fazendo. Entra na sala outra professora 
dizendo que achou um aluno da sala 
pendurado no peitoril da janela. A 
professora fala: “Ah, te deixo ir no banheiro, 
ao invés de voltar pra sala, fica pendurado 
no para peito, é?”.  

 

(K) A professora diz: “Agora vocês podem 
pintar”. 

 

(M) A professora diz: “Deixa eu contar algo 
pra vocês. A princesa tem o cabelo preto, 
não é loira”.  

 

 

(O) A professora diz: “Eu vou na carteira 
olhar, parem de vir atrás de mim”. (Ela fala 

 

 

 

 

 

 

(F) Os alunos perguntam se é pra fazer 

ondinha debaixo da palavra. 

 

 

 

 

 

 

(H) As crianças respondem: “Quatro”. 

 

 

 

 

 

 

 

(J) O aluno senta à carteira meio 
envergonhado e faz a atividade. 

 

(L) Os alunos imediatamente começam a 
pintar. 

 

 

(N) Os alunos vão até a professora mostrar 
a atividade. 
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de forma carinhosa e tranquila). 

 

 

(Q) A professora solicita aos alunos 
pintarem o desenho com calma, bem 
colorido e bonito.    

 

(S) A professora diz: “Cinderela não precisa 
ficar passeando pela sala, empresta o lápis 
do amigo do lado”. 

 

(U) A professora diz: “Vamos ver se o Aladin 
fez certinho? Parabéns em Aladin, certinho”. 

 

(W) A professora diz que vai trazer uma foto 
do príncipe e da princesa. Diz que irá 
procurar no Google. Ela diz: “Depois vamos 
ver quem vai conseguir ler a frase? Vamos 
ver quem vai conseguir ler?”. (Na atividade 
xerocada há frases, e as palavras príncipe, 
princesa e Joinville que foram trabalhadas 
pela professora fazem parte dessas frases). 

 

 

(Y) A professora diz se está certo ou não. 
Onde não está certo ela apaga e corrige. 
Faz o certo na frente da criança. Pergunta 
aos alunos se querem cantar a música da 
borboleta para mim.  

 

 

Entra a professora de Artes.   

 

(P) As crianças pintam o desenho e ficam 
conversando baixinho (Percebo que os 
alunos procuram pela professora para saber 
se estão fazendo certo). 

 

(R) Alguns alunos saem de suas carteiras 
para pegar lápis de cor emprestado. 

 

 

(T) O Aladin mostra a atividade à professora. 

 

(V) Um aluno pergunta: “Como é o 
príncipe?”. 

 

 

 

 

 

(X) Os alunos vão à professora mostrar a 
atividade, que, nesse momento, está 
sentada à sua mesa. 

 

 

(Z) Os alunos pegam as suas borboletas 
feitas pela professora de cartolina e cantam 
a música. 

 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa baseado em Gomes (2006). 
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Análises preliminares: As atividades são dirigidas o tempo todo pela 

professora, que solicita a participação das crianças no sentido de responderem as 

suas perguntas. Alguns alunos mostram com frequência à professora a atividade 

que realizam. Ela interage com os alunos, verificando suas atividades e, ao perceber 

que está incorreta, apaga e faz o certo na frente da criança. Não solicita as crianças 

a reflexão da escrita das palavras, mostra como é para ser feito. Os alunos não 

tiveram dificuldade em achar as palavras: PRÍNCIPE e PRINCESA, nem em 

escrever a palavra JOINVILLE. Na atividade de destacar as sílabas da palavra 

Joinville, muitos alunos tiveram dificuldade, mesmo como atividade de cópia, que foi 

corrigida pela professora da forma descrita anteriormente. As crianças realizaram as 

atividades de forma tranquila, interagindo uma com as outras. A professora circula 

muito pela sala, verificando as atividades dos alunos. A professora é tranquila e fala 

com as crianças sorrindo, de forma bem doce e amável. 
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Apêndice F – Quadro evolutivo da aprendizagem dos alunos da turma A 

 

 

ALUNO NÍVEL DE 

ESCRITA 

CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA 

CONHECIMENTO 

DAS LETRAS 

Meses / avaliação F J O F J O F J O 

1. Zangado    4 5 9 2 8 17 

2. Branca de 
Neve 

   11 11 16 7 25 25 

3. Cinderela    11 16 16 19 26 26 

4. Rapunzel    5 7 16 15 25 26 

5. Aladdin    12 13 16 17 26 26 

6. Dunga    6 10 8 6 20 19 

7. Bela 
Adormecida 

   3 8 15 23 26 26 

8. Pocahontas    6 11 16 11 23 25 

9. Mulan    10 16 16 22 25 26 

10. Pequena 
Sereia 

   14 16 16 23 26 26 

11. Dengoso    5 15 16 6 26 26 

12. Atchim    7 9 7 1 7 20 

13. Feliz    12 16 16 22 26 26 

14. Soneca    16 16 16 23 26 26 

15. Mestre    11 16 16 23 26 26 

 

LEGENDA: 

Pré-silábico Silábico 

Inicial 

Silábico 

S.V.S. 

Silábico 

C.V.S. 

Silábico 

Alfabético 

Alfabético 
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Apêndice G – Quadro evolutivo da aprendizagem dos alunos da turma B 

 
 

ALUNO NÍVEL DE 
ESCRITA 

CONSCIÊNCIA 
FONOLÓGICA 

CONHECIMENTO 
DAS LETRAS 

 Meses/ avaliação F J O F J O F J O 

1. Bela    10 15 16 22 26 26 

2. Peter Pan    7 11 9 7 22 25 

3. Tiana    13 13 12 3 26 26 

4. Phillip    5 9 11 3 8 16 

5. Tinker-Bell    16 16 16 23 26 26 

6. Eric    4 7 12 3 16 25 

7. Flora    12 16 16 23 26 26 

8. Dunga    13 16 16 21 26 26 

9. Fauna    7 8 9 1 17 21 

10. Primavera    16 16 16 23 26 26 

11. Aladin    12 16 16 23 26 26 

12. Branca de 
Neve 

   4 14 16 16 24 26 

13. Dengoso    7 16 16 5 15 23 

14. Rapunzel    11 16 16 9 24 26 

15. Cinderela    6 14 16 15 26 26 

16. Mestre    7 16 16 19 25 26 

17. Feliz    16 16 16 7 24 24 

 

LEGENDA: 

Pré-silábico Silábico 

Inicial 

Silábico 

S.V.S. 

Silábico 

C.V.S. 

Silábico 

Alfabético 

Alfabético 
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Anexo A - Exemplos de produções escritas realizadas pelas crianças 
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Fonte: Produzido pelas crianças durante as aulas observadas. 
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Anexo B - Planilha utilizada na tarefa de consciência fonológica: segmentos iniciais 

 

 
 

Fonte: Ferreira (2002) baseada em Barrera (2000). 
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Anexo C - Planilha utilizada na tarefa de consciência fonológica: segmentos finais 

 
Fonte: Ferreira (2002) baseada em Barrera (2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


