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BEM-VINDO AO CURSO! 

Capacitação e Aperfeiçoamento em Alfabetização 

e Letramento 
 

DICAS IMPORTANTES PARA O BOM APROVEITAMENTO 

 

• O objetivo principal é aprender o conteúdo, e não apenas 

terminar o curso. 

• Leia todo o conteúdo com atenção redobrada, não tenha pressa. 

• Explore as ilustrações explicativas, pois elas são fundamentais 

para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. 

• Quanto mais aprofundar seus conhecimentos mais se 

diferenciará dos demais alunos dos cursos. 

• O aproveitamento que cada aluno tem é o que faz a diferença 

entre os “alunos certificados” e os “alunos capacitados”. 

• A aprendizagem não se faz apenas no momento em que está 

realizando o curso, mas também durante o dia-a-dia. Ficar atento às coisas que 

estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi 

aprendido. 

• Aplique o que está aprendendo. O aprendizado só tem sentido 

quando é efetivamente colocado em prática. 
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MÓDULO I – DESENVOLVENDO O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

1. SOBRE O CONCEITO E A APRENDIZAGEM 

A aprendizagem, conforme defende Vigotski (2002, p. 115), "pressupõe 

uma natureza social específica e um processo através do qual as crianças 

penetram na vida intelectual daqueles que a cercam". 

É na relação do sujeito com o meio físico e social, mediada por 

instrumentos e signos (entre eles a linguagem), que se processa o seu 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, de acordo com o conceito de trabalho de 

Marx e Engels (1998), ao transformar a natureza, o homem também se 

transforma. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento psíquico do homem se realiza por 

meio do que Vigotski chamou de processo de internalização (VIGOTSKI, 

2001b). 

Segundo ele, as relações intrapsíquicas (atividade individual) 

constituem-se com base nas relações interpsíquicas (atividade coletiva). 

É nesse movimento do social ao individual que se dá a apropriação de 

conceitos e significações, ou seja, que se dá a apropriação da experiência social 

da humanidade. 

Dessa forma, podemos entender que a aprendizagem não ocorre 

espontaneamente e apenas tomando-se por base as condições biológicas do 

sujeito, mas que é mediada culturalmente. Nas palavras de Leontiev, 
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modificações biológicas hereditárias não determinam o desenvolvimento sócio-

histórico do homem e da humanidade. (LEONTIEV, 1978, p. 264) 

Essa compreensão sobre o desenvolvimento do psiquismo humano traz 

implicações para as relações entre o ensino e a aprendizagem e, mais 

especificamente, para a função da intencionalidade no processo educativo. 

Segundo Itelson (1979), resulta claro, então, que a assimilação de um 

sistema cientifico de conceitos e das consequentes estruturas da atividade 

psíquica, assim como o desenvolvimento multilateral e uniforme do aluno não 

são possíveis mediante somente a aprendizagem incidental baseada na atividade 

vital "natural". 

Para isso, faz falta uma atividade especial, cuja finalidade básica é a 

própria aprendizagem. Essa atividade específica do homem, que tem como fim 

direto a aprendizagem, se chama estudo. (ITELSON, 1979, p. 220, tradução 

nossa) 

Entre as décadas de 60 e 80 do século passado, Davidov e outros 

pesquisadores russos realizaram pesquisas, por meio da reestruturação de 

programas experimentais de estudo, que tinham por intenção investigar as 

condições essenciais para dirigir o desenvolvimento psíquico dos escolares, 

bem como suas possibilidades intelectuais. 

Ao considerar os pressupostos vigotskianos e da teoria da atividade, 

Davidov (1988, p.76) dedicou-se à investigação da atividade de estudo dos 

escolares em diferentes níveis de ensino. 

O ingresso na escola marca, assim, um novo lugar que a criança ocupa 

no sistema das relações sociais. 

Davidov considera ainda que o ensino, desde as séries iniciais, deve 

garantir aos estudantes a apropriação teórica da realidade, sendo essa a essência 

da atividade de estudo. 
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Assim, de acordo com os pressupostos de Leontiev, ele entende a 

atividade de estudo como a atividade dominante da criança em idade escolar. 

A unidade fundamental da atividade de estudo para Davidov é a tarefa 

de estudo que tem por finalidade a transformação do próprio sujeito, 

transformação essa que não é possível fora das ações objetais que este realiza. 

A compreensão das tarefas de estudo pelo estudante está associada à 

generalização teórica, sendo o conteúdo da atividade de estudo as formas 

elevadas da consciência social - como a ciência, a arte e a ética, ou seja, o 

conhecimento teórico. 

Assim, pois, o conteúdo principal da atividade de estudo é a assimilação 

dos procedimentos generalizados de ação na esfera dos conceitos científicos e 

mudanças qualitativas no desenvolvimento psíquico da criança, que ocorrem 

sobre essa base (DAV1DOV, 1987, p. 324). 

Também compõem a atividade de estudo as ações de estudo. Para 

Davidov (1987), são as ações de estudo que permitem ao estudante ter 

condições de individualizar relações gerais, identificar idéias-chaves da área de 

conhecimento, modelar relações, dominar procedimentos de passagem das 

relações gerais à sua concretização e vice-versa. 

O outro componente da atividade de estudo são as ações de auto 

avaliação e regulação. 

É por meio dessas ações que o estudante estará apto a avaliar suas 

próprias condições no início de seu trabalho, seu percurso e os resultados 

alcançados no decorrer da atividade. 

Esses três componentes (tarefas de estudo, ações de estudo e ações de 

autoavaliação e regulação), trabalhados de forma integrada, e mediados pela 

ação do professor, permitem que o estudante se aproprie de conceitos 

historicamente construídos, de forma sistematizada e intencional, e se 

desenvolva intelectualmente com vistas ao pensamento teórico. 
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Assim, acredita -se que um dos elementos essenciais para o 

desenvolvimento de toda a potencialidade do sujeito se encontra na 

possibilidade de apropriação dos conhecimentos teóricos, representada nas 

interrelações entre o interno e o externo, entre a totalidade e a aparência, entre 

o original e o derivado (DAVIDOV, 1982) 

Para o autor, o método que permite que se reproduzam teoricamente as 

formas de representação e contemplação sensorial, o concreto real, é o método 

de ascensão do abstrato ao concreto. As abstrações se alcançam por meio do 

desenvolvimento do objeto e permitem expressar a essência do objeto concreto. 

Já o concreto é o resultado mental da associação das abstrações e nele o 

objeto se apresenta em unidade com o todo. Assim, não se entende um conceito 

como uma abstração; ele é, na verdade, o concreto gerado com base na 

associação de abstrações. 

Por isso, Davidov atenta para o método de ascensão do abstrato ao 

concreto, considerado um dos princípios didáticos necessários para uma 

organização do ensino que possibilite a formação do pensamento teórico. 

Com base nas contribuições de Davidov, Rubtsov (1996) considera a 

atividade de estudo como de aprendizagem. Em se tratando da definição dos 

termos (estudo e aprendizagem), é importante salientar que, em alguns textos, 

sobretudo de tradução da língua russa para a língua inglesa, o termo atividade 

é utilizado como equivalente ao de atividade de estudo. 

De acordo com o contexto educacional brasileiro, consideramos o termo 

atividade de aprendizagem mais apropriado e, assim, o utilizaremos como 

sinônimo de atividade de estudo ao longo deste texto, com o sentido de uma 

aprendizagem que decorre de uma atividade de ensino escolar, intencional, 

sistematizada e organizada, que objetiva à formação do pensamento teórico. 
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O letramento tem como objeto de reflexão, de ensino, ou de 

aprendizagem os aspectos sociais da língua escrita. Assumir como objetivo o 

letramento no contexto do ciclo escolar implica adotar na alfabetização uma 

concepção social da escrita, em contraste com uma concepção tradicional que 

considera a aprendizagem de leitura e produção textual como a aprendizagem 

de habilidades individuais. Essa escolha implica, ainda, que a pergunta 

estruturadora/estruturante do planejamento das aulas seja: “quais os textos 

significativos para o aluno e para sua comunidade”, em vez de: “qual a 

sequência mais adequada de apresentação dos conteúdos (geralmente, as letras 

para formarem sílabas, as sílabas para formarem palavras e das palavras para 

formarem frases)”. 

 

Determinar o que seja um texto significativo para a comunidade implica, 

por sua vez, partir da bagagem cultural diversificada dos alunos, que, antes de 

entrarem na escola, já são participantes de atividades corriqueiras de grupos 

sociais que, central ou perifericamente, com diferentes modos de participação 

(mais ou menos autônomos, mais ou menos diversificados, mais ou menos, 

prestigiados), já pertencem a uma cultura letrada. 

Uma atividade que envolve o uso da língua escrita (um evento de 

letramento) não se diferencia de outras atividades da vida social: é uma 

atividade coletiva e cooperativa, porque envolve vá rios participantes, com 
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diferentes saberes, que são mobilizados segundo interesses, intenções e 

objetivos individuais e metas comuns. Já a prática de uso da escrita dentro da 

escola envolve prioritariamente a demonstração da capacidade individual de 

realizar todos os aspectos de todas as atividades, seja: soletrar, ler em voz alta, 

responder a perguntas oralmente ou por escrito, escrever uma redação ou um 

ditado. 

A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que o aluno 

desenvolva uma competência ou habilidade não é mera questão terminológica. 

Na escola, onde predomina a concepção da leitura e da escrita como 

competências, concebe-se a atividade de ler e escrever como um conjunto de 

habilidades progressivamente desenvolvidas até se chegar a uma competência 

leitora e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos 

do letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita 

como práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos 

em que se desenvolvem. 

 

É difícil pensar o trabalho pedagógico com base nessa concepção, 

porque a heterogeneidade não combina muito bem com a aula tradicional, com 

um professor dirigindo-se a um aluno médio, idealizado, representativo da 

turma de trinta ou mais alunos, interagindo apenas com o professor, falante 

primário e foco da atenção de todos, que dá sua aula de acordo com um currículo 
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definido para todas as turmas do ciclo na escola ou no município Isso, porque 

em determinado dia, naquele ano, todas as crianças da turma serão avaliadas 

segundo parâmetros (também supostamente representativos dos conhecimentos 

a serem atingidos na série ou no ciclo) definidos para toda a nação, como 

acontece com as já conhecidas avaliações do SARESP, SAEB. 

A concepção da escrita dos estudos de letramento pressupõe que as 

pessoas e os grupos sociais são heterogêneos e que as diversas atividades entre 

as pessoas acontecem de modos muito variados. Portanto, é viável que se 

concebam princípios gerais para a organização do currículo, mas as atividades 

para seu desenvolvimento, na interação entre professor e aluno(s) e entre 

aluno(s) e aluno(s) envolvem tal sorte de fatores de ordem social e pessoal que 

seus resultados são imprevisíveis. 

Entre esses princípios gerais do desenvolvimento do currículo, segundo 

a concepção do letramento, teríamos: 

1. O currículo é dinâmico; 

 

2. O currículo parte da realidade local: turma – escola – comunidade; 

3. O princípio estruturante do currículo é a prática social (não o 

conteúdo); 

4. Os conteúdos do currículo têm a função de orientar, organizar e 

registrar o trabalho do professor, não são, necessariamente, conteúdos a serem 

focalizados em sala de aula. 

No ciclo em discussão, os “conteúdos” correspondem, basicamente, ao 

conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas, 

tais como as de medição, cálculos de volume, elaboração de maquetas, mapas 

e plantas (conteúdos matemáticos), e àqueles necessários para a participação 

em práticas discursivas de leitura e produção de textos de diversos gêneros. 

Nesse último caso, estamos falando, dentre outros, daqueles “conteúdos” 
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relativos ao domínio do código (como a segmentação em palavras, 

correspondências regulares de som-letra, regras ortográficas de palavras 

comuns, uso de maiúsculas) e à formação de uma noção de texto (coesão, 

coerência, multimodalidade, intertextualidade, gênero e discurso, etc.) Numa 

prática social, há a necessidade de tudo isso e, portanto, SEMPRE surge a 

oportunidade de o professor focalizar, de forma sistemática, algum conteúdo, 

ou seja, de apresentar materiais para o aluno chegar a perceber uma 

regularidade, praticar um procedimento, buscar uma explicação. A partir do 

momento em que o letramento do aluno é definido como o objetivo da ação 

pedagógica , o movimento será da prática social para o conteúdo, nunca o 

contrário, se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica. 

A prática social é possível quando sabemos como agir discursivamente 

numa situação, ou seja, quando sabemos qual gênero do discurso usar; por isso, 

é natural que essas representações ou modelos que viabilizam a comunicação 

na prática social – os gêneros – sejam unidades importantes no planejamento. 

Isso não significa, entretanto, que a atividade da aula deva ser organizada em 

função de qual gênero ensinar. Exemplificamos a diferença: se as crianças estão 

intrigadas pela extinção dos dinossauros, pode ser que seus interesses façam 

com que se aventurem pela Internet, leiam verbetes de enciclopédias, visitem 

um museu de ciências, entrevistem um cientista. Para realizar essas iniciativas, 

terão de adquirir familiaridade com a leitura de hipertextos, de verbetes, com a 

produção de questionários, pois é a familiaridade com esses gêneros o que 

permitirá que elas realizem essas atividades. E o professor poderá, ao guiá-las 

na leitura e produção de textos pertencentes a esses gêneros, chamar a atenção, 

explicar, exemplificar as características dos textos, ou da língua, ou das palavras 

que os formam. Tudo isso é bem diferente de definir, de antemão, que nesse 

ano, serão ensinados os textos interativos (blog, email, texto informativo em 

forma de hipertexo entre outros), verbete e entrevista. 
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3. HISTÓRIA DOS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO 

BRASIL 

EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

A fim de contribuir para o debate a respeito do tema deste evento, 

apresento nesta conferência uma síntese de alguns dos resultados de pesquisas 

que venho desenvolvendo, há mais de duas décadas, a respeito da história do 

ensino de língua e literatura no Brasil e, em particular, a respeito do ensino da 

leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças, ou alfabetização, 

como esse processo passou a ser denominado, entre nós, a partir do início do 

século XX. 

Em nosso país, a história da alfabetização tem sua face mais visível na 

história dos métodos de alfabetização, em torno dos quais, especialmente desde 

o final do século XIX, vêm-se gerando tensas disputas relacionadas com 

"antigas" e "novas" explicações para um mesmo problema: a dificuldade de 

nossas crianças em aprender a ler e a escrever, especialmente na escola pública. 

Visando a enfrentar esse problema e auxiliar "os novos" a adentrarem no 

mundo público da cultura letrada, essas disputas em torno dos métodos de 

alfabetização vêm engendrando uma multiplicidade de tematizações, 

normatizações e concretizações, caracterizando-se como um importante aspecto 

dentre os muitos outros envolvidos no complexo movimento histórico de 

constituição da alfabetização como prática escolar e como objeto de 

estudo/pesquisa. 

Dada tal complexidade e considerando tanto os objetivos deste evento 

quanto as urgências específicas deste momento histórico, optei por fazer 

delimitações no tema proposto para esta conferência, enfatizando, na história 

dos métodos de alfabetização: a disputa pela hegemonia de determinados 

métodos na situação paulista, devido ao caráter modelar que se buscou imprimir 
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às iniciativas educacionais desse estado, a partir dos anos de 1890; e o período 

compreendido entre as décadas finais do século XIX e os dias atuais, uma vez 

que, a partir da proclamação da República, iniciou-se processo sistemático de 

escolarização das práticas de leitura e escrita. 

Apesar de todos os riscos envolvidos na opção por abordar um longo 

período histórico em tão breve exposição e por abordar também um momento 

histórico ainda presente, mesmo ciente desses riscos, espero, com esta 

conferência, contribuir para a compreensão de importantes aspectos do passado 

e do presente da alfabetização em nosso país, e, em decorrência, contribuir, 

também, para a elaboração de projetos para o futuro, que possam auxiliar nossas 

crianças a realizarem plenamente seu direito de aprender a ler e escrever. Outro 

não é, certamente, o objetivo maior e o "fim último" deste evento e de todos os 

que dele participam. 

 

4. ESCOLA E ALFABETIZAÇÃO 

 

Em nosso país, desde o final do século XIX, especialmente com a 

proclamação da República, a educação ganhou destaque como uma das utopias 

da modernidade. A escola, por sua vez, consolidou-se como lugar 

necessariamente institucionalizado para o preparo das novas gerações, com 

vistas a atender aos ideais do Estado republicano, pautado pela necessidade de 

instauração de uma nova ordem política e social; e a universalização da escola 

assumiu importante papel como instrumento de modernização e progresso do 

Estado-Nação, como principal propulsora do “esclarecimento das massas 

iletradas”. 

No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 

instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da 

modernização e desenvolvimento social. A leitura e a escrita — que até então 
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eram práticas culturais cuja  aprendizagem se encontrava restrita a poucos e 

ocorria por meio de transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito 

privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda precária, nas poucas 

“escolas” do Império (“aulas régias”) — tornaram-se fundamentos da escola 

obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados. 

Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura e escrita 

passaram, assim, a ser submetidas a ensino organizado, sistemático e 

intencional, demandando, para isso, a preparação de profissionais 

especializados. 

Desse ponto de vista, os processos de ensinar e de aprender a leitura e a 

escrita na fase inicial de escolarização de crianças se apresentam como um 

momento de passagem para um mundo novo — para o Estado e para o cidadão 

—: o mundo público da cultura letrada, que instaura novas formas de relação 

dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história e com o próprio Estado; um 

mundo novo que instaura, enfim, novos modos e conteúdos de pensar, sentir, 

querer e agir. 

No entanto, especialmente desde as últimas duas décadas, as evidências 

que sustentam originariamente essa associação entre escola e alfabetização vêm 

sendo questionadas, em decorrência das dificuldades de se concretizarem as 

promessas e os efeitos pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão. 

Explicada como problema decorrente, ora do método de ensino, ora do aluno, 

ora do professor, ora do sistema escolar, ora das condições sociais, ora de 

políticas públicas, a recorrência dessas dificuldades de a escola dar conta de sua 

tarefa histórica fundamental não é, porém, exclusiva de nossa época. 

Decorridos mais de cem anos desde a implantação, em nosso país, do 

modelo republicano de escola, podemos observar que, desde essa época, o que 

hoje denominamos “fracasso escolar na alfabetização” se vem impondo como 

problema estratégico a demandar soluções urgentes e vem mobilizando 
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administradores públicos, legisladores do ensino, intelectuais de diferentes 

áreas de conhecimento, educadores e professores. 

Desde essa época, observam-se repetidos esforços de mudança, a partir 

da necessidade de superação daquilo que, em cada momento histórico, 

considerava-se tradicional nesse ensino e fator responsável pelo seu fracasso. 

Por quase um século, esses esforços se concentraram, sistemática e 

oficialmente, na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, e muitas 

foram as disputas entre os que se consideravam portadores de um novo e 

revolucionário método de alfabetização e aqueles que continuavam a defender 

os métodos considerados antigos e tradicionais. 

A partir das duas últimas décadas, a questão dos métodos passou a ser 

considerada tradicional, e os antigos e persistentes problemas da alfabetização 

vêm sendo pensados e praticados predominantemente, no âmbito das políticas 

públicas, a partir de outros pontos de vista, em especial a compreensão do 

processo de aprendizagem da criança alfabetizanda, de acordo com a 

psicogênese da língua escrita. 

O que é esse “tradicional”? Quando e por quê se engendra um tipo de 

ensino de leitura e escrita que hoje é acusado de "tradicional"? O que 

representava para a(s) época(s) em que ocorre seu engendramento? Qual sua 

relação com a tradição que lhe é anterior? Quanto desse “tradicional” subsiste 

nas práticas alfabetizadoras, mesmo nas dos professores que querem superá-

las? Como se pode explicar sua insistente permanência? Como dialogam entre 

si a tradição e os repetidos esforços de mudança em alfabetização? 

 

5.  A METODIZAÇÃO DO ENSINO DA LEITURA 

 

Até o final do Império brasileiro, o ensino carecia de organização, e as 

poucas escolas existentes eram, na verdade, salas adaptadas, que abrigavam 
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alunos de todas as “séries” e funcionavam em prédios pouco apropriados para 

esse fim; eram as “aulas régias”, já mencionadas. Em decorrência das precárias 

condições de funcionamento, nesse tipo de escola o ensino dependia muito mais 

do empenho de professor e alunos para subsistir. E o material de que se 

dispunha para o ensino da leitura era também precário, embora, na segunda 

metade do século XIX, houvesse aqui algum material impresso sob a forma de 

livros para fins de ensino de leitura, editados ou produzidos na Europa. 

Habitualmente, porém, iniciava-se o ensino da leitura com as chamadas “cartas 

de ABC" e depois se liam e se copiavam documentos manuscritos. 

Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, métodos de marcha 

sintética (da "parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), partindo do nome 

das letras; fônico (partindo dos sons correspondentes às letras); e da silabação 

(emissão de sons), partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o ensino da 

leitura com a apresentação das letras e seus nomes (método da 

soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou das famílias 

silábicas (método da silabação), sempre de acordo com certa ordem crescente 

de dificuldade. Posteriormente, reunidas as letras ou os sons em sílabas, ou 

conhecidas as famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras formadas com essas 

letras e/ou sons e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas ou 

agrupadas. Quanto à escrita, esta se restringia à caligrafia e ortografia, e seu 

ensino, à cópia, ditados e formação de frases, enfatizando-se o desenho correto 

das letras. 

As primeiras cartilhas brasileiras, produzidas no final do século XIX 

sobretudo por professores fluminenses e paulistas a partir de sua experiência 

didática, baseavam-se nos métodos de marcha sintética (de soletração, fônico e 

de silabação) e circularam em várias províncias/estados do país e por muitas 

décadas. 

Em 1876, data que elegi como marco inicial do primeiro momento 

crucial nessa história, foi publicada em Portugal a Cartilha Maternal ou Arte da 
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Leitura, escrita pelo poeta português João de Deus. A partir do início da década 

de 1880, o “método João de Deus” contido nessa cartilha passou a ser divulgado 

sistemática e programaticamente principalmente nas províncias de São Paulo e 

do Espírito Santo, por Antonio da Silva Jardim, positivista militante e professor 

de português da Escola Normal de São Paulo. 

 

Diferentemente dos métodos até então habituais, o “método João de 

Deus” ou “método da palavração” baseava-se nos princípios da moderna 

linguística da época e consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para 

depois analisá-la a partir dos valores fonéticos das letras. Por essas razões, Silva 

Jardim considerava esse método como fase científica e definitiva no ensino da 

leitura e fator de progresso social. 

Esse primeiro momento se estende até o início da década de 1890 e nele 

tem início um disputa entre os defensores do "método João de Deus" e aqueles 

que continuavam a defender e utilizar os métodos sintéticos: da soletração, 

fônico e da silabação. Com essa disputa, funda-se uma nova tradição: o ensino 

da leitura envolve necessariamente uma questão de método, ou seja, enfatiza-

se o como ensinar metodicamente, relacionado com o que ensinar; o ensino da 

leitura e escrita é tratado, então, como uma questão de ordem didática 

subordinada às questões de ordem linguística (da época). 

6. POLÍTICAS PÚBLICAS E O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 

DE 0 A 6 ANOS 
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Analisando as últimas décadas, pode-se enfatizar que, desde 1988, 

constata-se quatro marcos importantes para a valorização da criança e de sua 

educação, no Brasil: a Constituição de 88; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA); a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), de 1993; e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN). 

No entanto, não desprezando a importância dos demais marcos referidos, 

serão analisados, neste capítulo, a Constituição de 88 e a LDBEN, por estarem 

mais relacionados com o objeto deste módulo, que versa sobre a  prática do 

professor, no campo da Educação Infantil. 

Pela Constituição de 88, a criança passa a ter direito à educação pública, 

que deve ser assegurada, desde o seu nascimento e deve ser diferenciada da 

educação familiar e social. O que antes era considerado como favor do Estado 

e direito da família, toma outro sentido, pois a criança, agora, passa a ter 

garantias fundamentais para o seu desenvolvimento integral, enquanto cidadão, 

em processo de formação. 

As transformações ocorridas no âmbito da Educação Infantil vêm se 

configurando ao lado das lutas realizadas pelos movimentos sociais e, também 

pelo “[...] rico processo político pedagógico que envolveu variados setores 

sociais”. (OLIVEIRA, 2002, p.35). 

A conquista do direito constitucional à educação das crianças pequenas 

e a ampliação da rede de creches e pré-escolas são consequências diretas da 

organização popular, seja no movimento das mulheres, seja nas associações de 

moradores ou, ainda, na organização dos trabalhadores em sindicatos. (SILVA, 

1999, p. 50). 

 

A Constituição Federal determina que a criança deve ser vista como 

sujeito de direitos e, assim, ela passa a ser reconhecida como cidadã em 
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desenvolvimento, requerendo, então, uma atenção individualizada. Segundo 

esse preceito constitucional, lhe é assegurado, o acesso a uma Educação Infantil 

de qualidade que contribua para seu desenvolvimento efetivo. As creches e pré-

escolas passam a ser mencionadas, no referido documento normativo, no 

capítulo referente à educação. 

Segundo Silva (2001), a constatação, nesse período, do elevado índice 

de profissionais da educação leigos, provoca um debate em torno da qualidade 

do atendimento oferecido em creches e pré-escolas e, também, da necessidade 

de uma melhor formação dos profissionais da educação para as crianças de 0 a 

6 anos de idade. 

A questão do profissional da Educação Infantil adquire, então, 

centralidade, tanto do ponto de vista da qualidade do trabalho desenvolvido com 

a criança, quanto do reconhecimento de que a Educação Infantil, especialmente 

a creche, faz parte da educação. (SILVA, 2001, p.11). 

Com a conscientização do direito à educação e o reconhecimento de que 

a criança de 0 até 6 anos necessita de uma formação integral, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, que extrapola os limites da educação 

familiar, abre-se caminho para toda uma nova perspectiva educacional. Dessa 

forma, constata-se uma relativa valorização dos profissionais que exercem a 

função de educar e cuidar, nas instituições de Educação Infantil. 

A partir de então, vem se observando de um modo geral, um 

reconhecimento da importância da educação de crianças de 0 a 6 anos. Neste 

sentido, cresce a conscientização de que as questões culturais, sociais e 

familiares, também, são de grande importância no desenvolvimento do 

indivíduo. 

 

Apesar do compromisso com um “resultado escolar” que a escola 

prioriza e que, em geral, resulta numa padronização, estão em jogo na Educação 
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Infantil as garantias dos direitos das crianças ao bem estar, à expressão, ao 

movimento, à segurança, à brincadeira, à natureza, e também ao conhecimento 

produzido e a produzir (ROCHA, 2001, p. 32). 

Essa nova maneira de valorizar a educação da criança significa um 

grande avanço que se traduz, no reconhecimento das lutas sociais que 

reivindicavam o direito à educação, para as crianças pequenas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 promove um 

grande avanço no campo em apreço, pois o ensino infantil passa a ser 

reconhecido como a primeira etapa da Educação Básica. 

Contudo, apesar disso, percebe-se que essa educação, ainda, é pouco 

reconhecida e valorizada pelos gestores das políticas públicas. Segundo 

informações contidas no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 

2000, referidas por Rodrigues (2003), a Educação Infantil é o setor mais 

vulnerável da educação brasileira. 

No atual contexto, como já foi mencionado, os documentos normativos 

enfatizam que a criança deve ser reconhecida como sujeito social de direitos e 

que creches e pré-escolas devem ser garantidas a todos, contudo, nem sempre 

esse preceito legal, vem sendo cumprido. 

Segundo Campos (2002), no Brasil, há uma distância entre a legislação 

e a realidade na qual estamos inseridos. Assim pode-se constatar pontos de 

contraste entre o que está no papel e o que se observa no real, isto é, entre o 

proclamado e o realizado. 

 

Outra característica de nossos instrumentos legais e de nossa prática de 

planejamento é a opção por diretrizes amplas e a ausência de previsão de 

mecanismos operacionais efetivos que garantam a aplicação daqueles 

princípios na realidade, na direção implícita nos objetivos gerais. (CAMPOS, 

2002, p.28). 
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Na década de 90, o país passa por problemas políticos e econômicos, o 

que acarretou contenção de despesas, sobretudo, no campo educacional. 

Nesse período, as políticas educacionais no País passam a ser 

influenciadas pelo Banco Mundial (BM). A partir de então, constata-se tanto a 

carência de investimentos na Educação Infantil, quanto a mudança do discurso 

que deixa de enfatizar a educação e o cuidado para priorizar os índices de 

desenvolvimento infantil. 

Assim, nas duas gestões de FHC, a Educação Infantil é preterida, a favor 

da universalização do Ensino Fundamental. Vale registrar, que no referido 

Governo, é dado grande incentivo às propostas para a expansão da Educação 

Infantil, através de modelos não formais de ensino. 

Assim, a educação que dera uma arrancada em 88, começa a sofrer 

retrocessos, devido à crise vigente. Campos (2002) explica que os retrocessos 

se devem à falta de uma legislação que completasse e regulamentasse os setores 

educacionais e, sendo, também, decorrentes: 

[...] da falta de implementação do que se encontra definido em lei, tudo 

isso tendo como pano de fundo um discurso que denuncia a Constituição de 88 

como entrave ao desenvolvimento e que prega a desresponsabilização do 

Estado em relação a uma gama de esferas de ação pública (CAMPOS, 2002, 

p.28). 

O processo de descentralização das responsabilidades do Estado e, 

muitas vezes, a sua omissão, serviram para transferir as responsabilidades 

governamentais para as ONGS (Organizações não Governamentais) e para 

instituições de caráter privado. 

Por outro lado, o que era de responsabilidade do poder público federal 

e/ou estatal passou a ser dos municípios que na maioria das vezes, não possuem 

condições adequadas para arcar com o custeio da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, conforme lhes tem sido atribuído. 
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A Constituição já referida deixa isso claro no art. 208. Inciso IV, “o dever 

do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: IV - 

atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade”. 

No entanto, a Constituição, ao regulamentar a emenda constitucional n.º 

14, no art. 211, § 2º, assegura que essa responsabilidade passa a ser dos 

municípios. “Os municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e 

na Educação Infantil”. 

A Constituição de 1988, no artigo acima citado, é enfática garantindo a 

igualdade desses dois níveis de ensino. Entretanto, na Lei 9394/96, no seu artigo 

11, Inciso V, há uma contradição no que se refere ao atendimento igualitário à 

Educação Infantil, quando se explicita “[...] e, com prioridade, o Ensino 

Fundamental”. Dessa forma, os municípios incumbir-se-ão de: 

[...] oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 

área de competência e com recursos acima dos percentuais vinculados pela 

Constituição Federal a manutenção e desenvolvimento do ensino. (LDBEN, 

art.11, Inciso V, p. 9). 

Portanto, quando se analisa o art. 212, da Constituição, no seu § 3º, 

compreende-se, melhor, a prioridade dada ao Ensino Fundamental, na 

distribuição de recursos financeiros, pelo fato de ele ser obrigatório, pois se 

constitui como um direito público subjetivo. Assim, percebe-se, mais uma vez, 

uma secundarização da Educação Infantil, pois segundo a LDB, em vigor, a 

educação nesse nível de ensino é um direito e não uma obrigação nem do 

Estado, nem do indivíduo. 

Segundo Vieira (2003), “[...] cabe ao Estado, sobretudo, ao poder 

público municipal, oferecer às crianças pequenas oportunidades de acesso às 

instituições infantis educativas, compartilhando com a família a sua educação e 

socialização”. 
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Nas Disposições Transitórias da LDB, de 1996, no seu art. 87, foi 

instituída a “década da educação”, a contar a partir da sua publicação. 

Segundo o parágrafo 3º, deste documento, cada município e, 

supletivamente, o Estado e a União, deverão: “I - matricular todos os educandos 

a partir de sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis anos, no 

Ensino Fundamental”. 

Entretanto, no art. 30, da Seção II que versa sobre a Educação Infantil é 

explicitado que esse nível de ensino “será oferecido em [...]”, dando ênfase, 

mais uma vez, ao descaso para com a educação das crianças pequenas. 

O problema está ligado à construção formal linguística, isto é: a 

Educação Infantil continua sendo um direito, como uma oferta, mas atender à 

demanda é prerrogativa do Ensino Fundamental. Sendo assim, a criação de 

creches, uma reivindicação antiga do Movimento Pró-creches, defendida 

principalmente pelas mulheres, continua não sendo, totalmente, contemplada, 

pois não se tem conseguido atender à grande demanda e às necessidades 

efetivas das famílias. 

De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, inciso XXV, é 

direitos do trabalhadores/trabalhadoras: a assistência gratuita aos filhos e 

dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, em creches e pré-

escolas, enfatizando que esse é direito das próprias crianças. Desta forma, esse 

preceito normativo tem sido pouco atendido. 

Considera-se que as reflexões, debates e conquistas que afetaram, 

positivamente, o ethos da Educação Infantil precisa ser considerado pelos 

gestores das políticas públicas, para que sejam minimizadas as diferenças de 

tratamento existentes entre esse nível de ensino e o Ensino Fundamental. 

É importante ressaltar, que não se está discutindo a importância, ou não, 

da faixa etária dos 7 aos 14 anos, ou em outras palavras, a etapa correspondente 

à obrigatoriedade e gratuidade de ensino. Até porque, tem-se consciência dos 
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problemas enfrentados por essa etapa do ensino, principalmente, em relação à 

criação de políticas efetivas, que garantam um ensino público de qualidade, pois 

os índices de evasão e repetência, ainda, são muito representativos. Trata-se de 

defender a importância da Educação Infantil, inclusive, para a melhoria do 

Ensino Fundamental. 

Observa-se, que atualmente, os gestores das políticas públicas, pelo 

menos no plano do discurso, têm se preocupado mais com as propostas e 

direcionamentos para a Educação Infantil. 

Assim, foram elaborados, no período de 1997-98, os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), que viabilizou, um 

certo direcionamento, para esse ensino. Todavia, grande parte das escolas tem 

usado o documento como método, com muita ortodoxia, não levando em 

consideração a cultura organizacional da instituição. 

O documento citado foi concebido para se tornar uma referência para as 

escolas, objetivando redirecionar o trabalho pedagógico, para obtenção de uma 

maior qualidade. Nesse sentido, buscou orientar o professor no seu trabalho de 

planejar, criarem dinâmicas e processos educativos, compatíveis com o 

desenvolvimento da criança, seguindo as intenções educativas pré-

estabelecidas. 

 

Segundo essas Diretrizes e, em consonância com a LDBEN, a Educação 

Infantil, se constitui como 1ª etapa da educação básica, passa a ser organizada, 

da seguinte forma: “I- creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idades; II- pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 

idade” ( LDBEN, art.30, 1996, p.17). 

Os mencionados referenciais apontam para a superação do enfoque 

assistencialista, na medida em que conferem uma maior importância ao caráter 

pedagógico, da Educação Infantil. É importante salientar que os RCNEI têm 
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suscitado muitos questionamentos, pois não contempla a realidade e as 

necessidades da maioria das escolas brasileiras, existe uma polêmica no âmbito 

desses referenciais, pois o documento: não contempla a formação dos 

profissionais para esse nível de ensino; desconsidera as diversas práticas e 

experiências acumuladas pelos docentes da Educação Infantil. 

A divisão por idades, proposta pelos referenciais, embora possa parecer 

arbitrária, vista sob a ótica da teoria do desenvolvimento humano, objetiva 

atender aos aspectos sociais, emocionais, cognitivos, que possuem 

similaridades dentro de cada faixa etária da criança. 

Contudo, persiste ainda, certa confusão quanto às nomenclaturas 

referentes à divisão e à classificação das idades, no nível de ensino em apreço. 

Geralmente, a creche é destinada às crianças de 0 a 3 anos e, a pré-escola, 

destina-se à faixa etária entre 4 e 6 anos, mas essa divisão organizativa pode 

variar conforme regiões, escolas, etc. Essa indeterminação advém, também, das 

diferentes concepções priorizadas tanto por entidades assistencialistas e 

educacionais, quanto por instituições públicas e privadas. Atualmente, se 

observa certa preocupação, no sentido de se buscar uma homogeneização entre 

as diferentes classificações. 

 

Rosemberg (2002) ressalta que, nem a Constituição de 88, nem a 

LDBEN, conceituam e diferenciam as creches das pré-escolas, no sentido de 

deixar claro, os pontos em que eles se aproximam ou se afastam, a não ser pela 

idade, como já foi citado. 

Na Educação Infantil essa divisão por idades vem causando problemas, 

na medida em que, algumas crianças, são obrigadas a mudar de instituição, 

principalmente, nas creches, por não pertencerem mais à faixa etária 

compreendida entre 0 a 3 anos. Como pontua Campos, essas mudanças 

provocam, muitas vezes, dificuldades adicionais para as famílias, 
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principalmente nos grandes centros, pois irmãos de diferentes idades têm de 

frequentar unidades separadas, em horários nem sempre compatíveis. 

(CAMPOS, 2002, p.29). 

Portanto, é importante não generalizar, pois muitas escolas já estão 

preocupadas em unificar esse atendimento, centralizando-o nos denominados 

Centros de Educação Infantil, que visam oferecer uma educação que relacione 

educação com cuidado. 

Campos (2002), afirma que já existem casos de prefeituras, que estão 

oferecendo atendimento às crianças de 0 a 6 anos, nesse formato. A assistência 

adequada e integrada para as crianças de até quatro anos deixa muito a desejar, 

tanto em nível quantitativo, quanto em qualitativo; isso, talvez possa ser 

explicado pela já relatada história das creches, no Brasil. 

 

6.1     A ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 ANOS 

 

Na contemporaneidade, várias mudanças vêm ocorrendo no nível da 

Educação Infantil, principalmente, no que tange à organização dos 

estabelecimentos estaduais e municipais que se estruturavam pelo sistema da 

seriação. Atualmente, tem se dado a prioridade aos ciclos que agrupam os 

alunos por faixas etárias e, no ciclo inicial, em algumas redes, crianças de 6 

anos passaram a ser incorporadas. 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, não é explicitada 

na Constituição Federal de 88 e, nem, na LDBEN. O artigo 32 desta Lei 

explicita que o Ensino Fundamental, com duração mínima de 8 anos, é 

obrigatório e gratuito na escola pública. No entanto, o artigo 87, no seu Inciso 

I - § 3º, explica que “cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, 

deverá matricular todos os educandos, a partir de sete anos de idade e, 

facultativamente, a partir dos seis anos, no Ensino Fundamental”. 
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Como menciona Rosemberg (2001), entre os anos de 1995 a 1999, o 

percentual de crianças de 6 anos matriculadas no Ensino Fundamental passou 

de 19,7% para 22,3%. Entretanto, essa inclusão vem sendo feita, de forma 

intempestiva, sem o devido planejamento. Apesar de algumas iniciativas, pode-

se afirmar, que a grande maioria dos professores, não foi e nem está sendo 

preparada, para assumir este desafio. Entretanto, atualmente, já é possível 

perceber uma maior preocupação com essa preparação. 

Contudo, depoimentos de profissionais da educação denunciam que essa 

“inclusão” gera problemas: carência de professores qualificados para trabalhar 

com a Educação Infantil; falta de mobiliário e recursos didáticos apropriados à 

especificidade dessa faixa etária e, até mesmo, falta de espaço, em algumas 

escolas, para instalar salas para a Educação Infantil, havendo inclusive, casos 

nos quais é usada uma espécie de ensino itinerante; ou seja, uma turma fica no 

pátio, enquanto a outra fica na sala, havendo, após de certo tempo, um rodízio. 

No entanto, pode-se levantar a hipótese, de que essa inclusão seja mais 

uma “jogada política”, para desviar a verba do Ensino Fundamental para a 

Educação Infantil, já que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), não 

contempla o nível infantil e, este, não conta com recursos próprios de 

financiamento. 

Como pontua Oliveira (2003a, p.151), “O fato do Fundef não financiar 

a Educação Infantil [...] tem levado muitos municípios a distorcerem a sua 

realidade educacional, rebaixando artificialmente a idade do início do Ensino 

Fundamental”, o que traz muitos prejuízos para os estudantes sendo contrária à 

idade legal, prevista para a primeira etapa da educação básica, que é de 0 a 6 

anos. 

É notório que ao incluir crianças de 6 anos, no Ensino Fundamental, faz-

se necessária a definição do processo de aprendizagem. Essa inclusão, por outro 

lado, contraria a LDBEN, de acordo com o Movimento Interfóruns de Educação 
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Infantil (2002), pois se trabalha, novamente, na perspectiva da educação 

“compensatória”, que tem como meta o combate à reprovação e evasão na 1ª 

série, sem haver uma real preocupação para com as crianças pequenas. 

Dessa forma, a Educação Infantil, prevista nos documentos normativos 

para o atendimento de crianças de 0 a 6 anos, se reduziria, a apenas um ano, no 

caso das escolas públicas. 

Em decorrência, pode-se afirmar que, o poder público, se desobriga, com 

essa decantada inclusão, de garantir o ensino, na faixa etária de 0 a 5 anos, que 

como se sabe, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

Segundo Rizzo (1982), João Henrique Pestalozzi já defendia a ideia de 

que a criança começasse a sua aprendizagem, desde o nascimento e que a 

infância não é um mero período de latência e espera para se tornar adulto. 

Diante de pensamentos como esse, percebe-se a importância de investimentos 

concretos nessa fase do desenvolvimento, pois a Educação Infantil se constitui 

como o principal alicerce na formação do homem. 
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MÓDULO II – COMPREENSÃO DO QUE É LETRAMENTO E 

APRENDIZAGEM 

7. SOBRE O ENSINO 

 

Entender a escola como o lugar social privilegiado para a apropriação 

de conhecimentos produzidos historicamente é necessariamente assumir que 

a ação do professor deve estar organizada intencionalmente para esse fim. 

 

 

Embora o sujeito possa se apropriar dos mais diferentes elementos da 

cultura humana de modo não intencional, não abrangente e não sistemático, 

de acordo com suas próprias necessidades e interesses, é no processo de 

educação escolar que se dá a apropriação de conhecimentos, aliada à questão 

da intencionalidade social, o que justifica a importância da organização do 

ensino, como salienta Moura (2002). 

A busca da organização do ensino, recorrendo à articulação entre a 

teoria e a prática, é que constitui a atividade do professor, mais 

especificamente a atividade de ensino. Essa atividade se constituirá como 
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práxis pedagógica se permitir a transformação da realidade escolar por meio 

da transformação dos sujeitos, professores e estudantes. 

A atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade 

do estudante. Ela deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: 

estudar e aprender teoricamente sobre a realidade. É com essa intenção que 

o professor planeja a sua própria atividade e suas ações de orientação, 

organização e avaliação. 

Entretanto, considerando que a formação do pensamento teórico e da 

conduta cultural só é possível como resultado da própria atividade do 

homem, decorre que tão importante quanto a atividade de ensino do 

professor é a atividade de aprendizagem que o estudante desenvolve. 

O professor que se coloca, assim, em atividade de ensino continua se 

apropriando de conhecimentos teóricos que lhe permitem organizar ações 

que possibilitem ao estudante a apropriação de conhecimentos teóricos 

explicativos da realidade e o desenvolvimento do seu pensamento teórico, 

ou seja, ações que promovam a atividade de aprendizagem de seus 

estudantes. 

Além disso, é um profissional envolvido também com a sua atividade 

de aprendizagem, atividade essa que o auxilia a tomar consciência de seu 

próprio trabalho e a lidar melhor com as: contradições e inconsistências do 

sistema educacional, na medida em que compreende tanto o papel da escola, 

dadas as condições sociais, políticas, econômicas, quanto o seu próprio papel 

na escola. 
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Tais ações do professor na organização do ensino concorrem para que 

a aprendizagem também ocorra de forma sistemática, intencional e 

organizada. Isso nos permite retomar a tese de Vygotski de que . o "bom 

ensino" é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento, atuando na 

zona de desenvolvimento proximal. A esse respeito, o autor afirma que: 

 

[...] o aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 

criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, 

esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança. (VIGOTSIZI, 2002, 

p. 117-118) 

 

Nesse sentido, é possível compreender o papel fundamental do ensino 

no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, no decorrer do 

processo de apropriação pelos estudantes de conceitos impregnados da 

experiência histórica. Sendo assim, a maneira pela qual o ensino está 

organizado intervém no desenvolvimento intelectual do sujeito, ou seja, "o 

ensino constitui a forma internamente indispensável e geral de 

desenvolvimento intelectual" (DAVIDOV, 1987, p. 180). 

Isso não significa que haja correspondência direta entre o ensino e o 

desenvolvimento do indivíduo, mas sim que o ensino é uma forma 

necessária e relevante para o desenvolvimento. 

O ensino realizado nas escolas pelos professores deve ter a finalidade 

de aproximar os estudantes de um determinado conhecimento. 

Daí a importância de que os professores tenham compreensão sobre 

seu objeto de ensino, que deverá se transformar em objeto de aprendizagem 

para os estudantes. Além disso, é fundamental que, no processo de 

ensino, o objeto a ser ensinado seja compreendido pelos estudantes como 

objeto de aprendizagem. Para a teoria histórico cultural, isso só é possível se 
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esse mesmo objeto se constituir como uma necessidade para eles. Assim, os 

conhecimentos teóricos são ao mesmo tempo objeto e necessidade na 

atividade de aprendizagem. 

Uma vez que na estrutura do conceito de atividade (LEONTIEV, 

1978, 1983) a necessidade se materializa no objeto, tornando-o o motivo da 

atividade, o mesmo se dá na atividade de aprendizagem. Sobre essa relação 

entre necessidade e motivo na atividade de aprendizagem, ou de estudo, 

como a denomina Davidov, este destaca que: 

[...] a necessidade da atividade de estudo estimula os escolares a 

assimilar os conhecimentos teóricos, os motivos, [estimula os escolares] a 

assimilar os procedimentos de reprodução desses conhecimentos por meio 

das ações de estudo, dirigidas a resolver as tarefas de estudos (recordamos 

que a tarefa é a unidade do objetivo da ação e as condições para alcançá-la). 

(DAVIDOV, 1988, p. 178, tradução nossa). 

Como consequência, temos que algumas ações do ensino são mais 

eficazes no desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos que outras. Logo, 

concordamos com Bogoyavlensky e Menchiskaya, quando afirmam que: 

 

[...] para descobrir o que no desenvolvimento do conhecimento 

beneficia o desenvolvimento psíquico, é necessário conhecer 

como é assimilado o material escolar, ou seja, que operações de 

pensamento se usam. (BOGOYAVLENSKY; 

MENCHISKAYA, 2003, p. 48) 

 

Em um processo de apropriação do conhecimento teórico, entendido 

como objeto da aprendizagem, estruturam-se as operações do pensamento 

teórico. Tais operações devem ser também o objeto da aprendizagem, 

tornado possível pela atividade de ensino, em um movimento de análise e 

síntese que vai do geral ao particular, do abstrato ao concreto. 
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Essa atividade, ao desencadear a apropriação do conhecimento 

teórico, favorece a estruturação de um tipo particular de pensamento, o 

teórico. É importante, ainda, que as operações do pensamento (abstração, 

generalização e formação de conceitos) sejam desenvolvidas nos estudantes 

de diferentes faixas etárias. Nesse ponto, é primordial explicitar o que se 

entende por conceito, na perspectiva de Vygotski: 

É o reflexo objetivo das coisas em seus aspectos essenciais e 

diversos; forma-se como resultado da elaboração racional das 

representações, como resultado de ter descoberto os nexos e as 

relações desse objeto com outros, incluindo em si, portanto, um 

amplo processo de pensamento e conhecimento que, dir-se-ia, 

está concentrado nele. (VYGOTSKI) 

 

Entende-se, assim, que a aquisição de conceitos, desencadeia na 

atividade mediada, ocorre de forma sistematizada, intencional, e que o 

processo de aprendizagem deve garantir a realização de ações conscientes, 

de modo a possibilitar o desenvolvimento do pensamento teórico. 

O motivo da atividade de aprendizagem deve ser, por parte dos 

estudantes, a aquisição de conceitos teóricos, mediante ações conscientes 

que permitam a construção de um modo generalizado de ação. 

Para que a aprendizagem se concretize para os estudantes e se 

constitua efetivamente como atividade, a atuação do professor é 

fundamental, ao mediar a relação dos estudantes com o objeto do 

conhecimento, orientando e organizando o ensino. 

As ações do professor na organização do ensino devem criar, no 

estudante, a necessidade do conceito, fazendo coincidir . os motivos da 

atividade com o objeto de estudo. 

O professor, como aquele que concretiza objetivos sociais 

objetivados no currículo escolar, organiza o ensino: define ações, elege 

instrumentos e avalia o .processo de ensino e aprendizagem. 
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É com o intuito de apresentar uma possibilidade de realização do 

ensino fundamentado nos pressupostos teóricos que desenvolvemos 

anteriormente que discutiremos o conceito de atividade orientadora de 

ensino, proposto inicialmente por Moura (1996, 2002). 

 

8. O QUE É LETRAMENTO? 

 

Processo de aprendizado do uso da tecnologia da língua escrita. Isto 

é, a criança pode utilizar recursos da língua escrita em momentos de fala, 

mesmo antes de ser alfabetizada. Esse aprendizado se dá a partir da 

convivência dos indivíduos (crianças/adultos, crianças/crianças), com 

materiais escritos disponíveis - livros, revistas, cartazes, rótulos de 

embalagens, entre outros -, e com as práticas de leitura e de escrita da 

sociedade em que se inscrevem. Esse processo acontece pela mediação de 

uma pessoa mais experiente através dos bens materiais e simbólicos criados 

em sociedade. 

 

• NÍVEL DE LETRAMENTO 

 

Este, é determinado pela variedade de gêneros de textos escritos que 

a criança ou adulto reconhece. A criança que vive em um ambiente em que 

se leem livros, jornais, revistas, bulas de remédios, enfim, e qualquer outro 

tipo de literatura (ou, em que se conversa sobre o que se leu, ou mesmo, em 

que uns leem para os outros em voz alta, leem para a criança enriquecendo 

com gestos e ilustrações), o nível de letramento será superior ao de uma 

criança cujos pais não são alfabetizados e não teve o privilégio de conviver 

com pessoas que pudessem favorecer este contato com o mundo letrado. 
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• ALFABETIZAÇÃO 

 

O processo de descoberta do código escrito pela criança letrada é 

mediado pelas significações que os diversos tipos de discursos têm para ela, 

ampliando seu campo de leitura através da alfabetização. Antigamente, 

acreditava-se que a criança era iniciada no mundo da leitura somente ao ser 

alfabetizada, pensamento este ultrapassado pela concepção de letramento, 

que leva em conta toda a experiência que a criança tem com leitura, antes 

mesmo de ser capaz de ler os signos escritos. Atualmente, não se considera 

mais como alfabetizado quem apenas consegue ler e escrever seu nome, mas 

quem sabe escrever um bilhete simples. 

Portanto, letramento decorre das práticas sociais que leituras e 

escritas exigem nos diferentes contextos que envolvem a compreensão e 

expressão lógica e verbal. É a função social da escrita. Enquanto que a 

alfabetização se refere ao desenvolvimento de habilidades da leitura e 

escrita. 

 

 

9. SONS E LETRAS 

 

9.1  AQUISIÇÃO DO VALOR SONORO 

CONVENCIONAL 
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Adquirir os valores sonoros convencionais é perceber a 

correspondência entre grafema e fonema, isto é, apropriar-se do 

conhecimento de que existe uma relação entre o som /A/ e a letra A, o som 

/B/ e a letra B, e assim por diante, com todas as letras, que naturalmente 

estão inseridas em palavras, frases e textos. 

 

 

Um dos pontos fundamentais em relação à aquisição dos valores 

sonoros convencionais é a ordem de complexidade. Ela é crescente, não-

linear, é parcial e com diversos ramos. Isso quer dizer que a aquisição pode 

ocorrer em diferentes ordens e até simultaneamente, e não há possibilidade 

de se controlar esse processo. 

O fato de se organizar um processo apresentando as letras numa 

determinada ordem não garante a aprendizagem nessa ordem. O professor 

pode ficar desenvolvendo durante um mês a “família” ba-be-bi-bo-bu e as 

crianças podem estar adquirindo várias letras, inclusive o B com outras 

letras, exceto o B propriamente. 
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A compreensão desse fato leva a uma mudança em relação à prática 

pedagógica. Se o professor sabe que a organização e a sequenciação do 

processo não levam à aprendizagem nessa ordem, por que organizar e levar 

seis meses ou mais para regular a apresentação de todas as letras para as 

crianças? Mais real é apresentar o alfabeto (campo de trabalho) e permitir 

que as crianças adquiram na sua ordem natural e em muito menos tempo! 

Quando se desenvolve essa prática, há a “liberação” da criança para 

reconstruir o sistema linguístico no seu tempo e, na maioria das vezes, esse 

tempo é pequeno em comparação com o método tradicional organizado. 

Interessante ainda ressaltar é o fato de que, apesar do método 

tradicional organizado pelo professor, grande parte dos alunos reorganiza e 

reconstroi o sistema linguístico, mas não se manifesta até ser liberados por 

seu professor. Um exemplo dissoé um garoto que, diante de um pote de 

geléia, leu “Cica”. Em seguida, disse: “Só que eu não posso ler, porque 

minha professora disse que o “ci” eu ainda não aprendi”. 

 

9.2 REALIZANDO UMA SONDAGEM 

 

As investigações sobre a psicogênese da língua escrita permitem ao 

professor atuar como mediador no processo ensino-aprendizagem e fornecer 

pistas para o aprendiz tornar-se alfabético. 
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Atividade essencial, nesse processo, é a sondagem diagnóstica, que 

capacita o educador a conhecer as hipóteses das crianças envolvidas no 

processo de alfabetização (pré-silábico, intermediário I, silábico, silábico-

alfabético e alfabético). 

Para realizar a sondagem escolhem-se quatro palavras (uma polissílaba, 

uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, nessa ordem) e uma frase de 

um mesmo campo semântico (mesmo assunto). Por exemplo: dinossauro, 

jacaré, gato e boi. O gato dormiu na sala. Pede-se, então, para que as crianças 

escrevam do jeito que souberem. 

O professor pode pedir às crianças que ao lado da palavra façam o 

desenho, que servirá como índice para a leitura. Quando o professor encontra 

dificuldade para realizar a leitura da escrita da criança, é importante pedir para 

que ela leia, apontando as letras e sinais correspondentes à fala. Outro elemento 

importante que pode servir como sondagem é a escrita de textos espontâneos 

(escrever uma história, como souber). Nesse caso, a análise da escrita pode ser 

feita a partir dos seguintes parâmetros: não-alfabético, nível intermediário II e 

alfabético). 

A partir do material investigado em uma sondagem, pode-se refletir 

sobre o pensamento da criança e perceber sua hipótese linguística. Isso permite 

a formação de grupos de trabalho heterogêneos e propostas de atividades 

diversificadas, que objetivem a desestruturação da hipótese que a criança tem 

a respeito da linguagem escrita, bem como a construção de uma nova hipótese, 

culminando na reconstrução do código linguístico. 

Uma das formas de contribuir para esse trabalho é utilizar jogos. 

Jogando se aprende a fazer de conta, representar uma coisa por outra, criar 

códigos, perceber as letras. Apreende-se o valor sonoro convencional e 

reconstrói o código linguístico. 
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10.  PARA QUE SE LÊ? 

• Para sentir o texto, dialogar com seu autor ou, simplesmente, para 

usufruí-lo: sem perguntas, sem questionamentos. É a leitura-prazer. 

• Para buscar informações, coletar dados. É a leitura-pesquisa. 

• Para ampliação dos conhecimentos – apossar-se do que já foi 

construído pela humanidade. 

• Para esclarecer dúvidas, buscar respostas. Pergunta-se ao texto. 

A leitura e a escrita de textos funcionais, científicos e literários, a partir 

do conhecimento e do domínio das propriedades específicas de cada um; a 

busca de coerência, interna e externa, de coesão, de harmonia, de movimento 

e de estabelecimento de paralelos e de ligações, entre o real e o imaginário, 

possível ou não, em suas produções escritas, são alguns pontos a ser 

construídos. 

 

 

Viver em sociedade exige conhecer e utilizar-se de diferentes materiais 

impressos que circulam ou que atropelam, visualmente, as pessoas: outdoor, 

propagandas, cartazes, panfletos, jornais, revistas, receituário médico, placas, 
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anúncios, bilhetes, catálogo telefônico, circulares, ofícios, requerimentos, 

cheques e muitos outros. 

Permitir a exploração destes materiais (leitura e produção) significa 

partir da realidade dos educandos, isto é, do que é cotidiano; significa, ainda, 

propiciar-lhes a oportunidade de ampliar e aprimorar a sua competência 

linguística, de se adaptar à sociedade. 

As crianças, que vivem num ambiente estimulador, constantemente 

estão recebendo informações sobre a função social da escrita. 

• ampliar a memória; recordar aspectos e coisas que possam ser 

esquecidos (lista de compras, agenda). 

• encontrar informações urgentes (endereços, telefones...); 

• comunicar-se à distância (bilhete, recado, carta...). 

O texto técnico-informativo exige escritor e leitor interessados em 

determinado tema. 

Permite o crescimento do indivíduo enquanto ser social e de cultura. Os 

textos científicos/ informativos possibilitam novas formas de pensamento; 

trazem novos conhecimentos, permitem avanços científicos e a busca de 

soluções alternativas. São textos relacionados com o conhecimento 

sistematizado já produzido pelo homem nos diferentes campos da ciência. 

Permite acrescentar coisas ao que se sabe. 

O terceiro tipo de texto inclui um outro aspecto do letramento, que é o 

prazeroso, o belo, o estético da língua – a literatura. 

Envolver-se com literatura é permitir-se conhecer outros padrões 

linguísticos, enxergar o mundo através de outros olhos e de pensamentos, os 

mais diversos. É apresentar estilos, o como se utilizar da língua escrita, de 

forma viva, com muito movimento e harmonia. Permite viagens no tempo – 
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passado e futuro – envolvimento em ideias e acontecimentos de nossa própria 

escolha. 

Buscam-se, em um texto, informações, reflexões, pretextos e prazer. 

 

11.  ALFABETIZANDO 

Quem se responsabiliza pelas crianças que estão na escola e não estão 

aprendendo? 

Vivemos um momento importante na educação brasileira, porque de 

mudança, e não sem tempo. Hoje, os esforços de todos os bem-intencionados 

organizam-se da maneira que podem para combater uma cultura que no último 

meio século dizimou milhões de crianças brasileiras: a cultura da repetência. 

Mas enfrentamos, como em todos os grandes movimentos de mudança, 

armadilhas que, se não forem percebidas, atrasarão o avanço que estamos 

tentando fazer em direção a uma educação eficiente e de boa qualidade para 

todos. 

Uma dessas armadilhas consiste em acreditar que, engajados na nova e 

boa palavra de ordem – “o aluno não deve ser reprovado”, os professores 

passarão a aprová-lo, enviando-o para a série seguinte munido de todas as 

competências necessárias para cursá-la com sucesso. Como se até então não o 

fizessem simplesmente por descaso com seu próprio trabalho, ou por 

acreditarem que professor bom é o que reprova. 

Essa situação costuma ser mais dramática no contexto das primeiras 

séries do Ensino Fundamental, que é quando são tomadas decisões de 

importância vital: se o aluno aprende a ler e a escrever nos dois primeiros anos 

e será promovido, ou se ficará retido ali, ano após ano, até desistir da escola; 

se, mesmo sem aprender, será promovido e engrossará o número dos que, cada 

vez mais, chegam analfabetos à 4ª série; se, mesmo precariamente 

alfabetizados e sem nenhuma competência para compreender textos mais 
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complexos, classes inteiras de 4ª série iniciarão o segmento da 5ª à 8ª séries 

para fracassar diante da necessidade de aprender por meio da leitura. 

Vemos, hoje, a enorme dificuldade que os professores têm de verificar 

o que os alunos já sabem e o que não sabem. Há alunos que produzem escritas 

silábico-alfabéticas e alfabéticas na 1ª série, no início do ano, e que poderiam 

perfeitamente acompanhar uma 2ª série, pois podem ler e escrever, ainda que 

com precariedade, mas ficam retidos porque os professores não tiveram 

condições de avaliá-los adequadamente e acabaram utilizando indicadores 

como “letra bonita” ou “caderno bem-feito”. 

 

 

Quando o professor trabalha com esse tipo de indicador, até mesmo 

avanços na aprendizagem acabam prejudicando o aluno. Por exemplo, quando 

o aluno aprende a ler, é comum que ele comece a “errar” na cópia. Isto é, deixa 

de copiar letra por letra e começa a ler e a escrever grandes blocos de palavras, 

em geral unidades de sentido, o que faz com que cometa erros de ortografia ou 

escreva palavras grudadas. Tal fato, que é na verdade indicador de progresso, 

acaba sendo interpretado como regressão, pois o professor não tem clara a 

diferença entre copiar e escrever. Na nossa cultura, a produção de multi-

repetentes em massa decorre da visão de que o aluno é sempre responsável por 

sua aprendizagem. Essa maneira de olhar para a questão do fracasso escolar, 

embora não produza diretamente a repetência maciça, é certamente responsável 

pela aceitação institucional do fenômeno, por sua naturalização. Tanto que, 

quando se trata de crianças de apenas sete anos, consideradas jovens demais 
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para tanta responsabilidade, a suposta falta de empenho é transferida para a 

família. 

A despeito de todas as boas intenções, o atual esforço de transformação 

da educação brasileira será sugado pelo buraco negro da nossa incapacidade de 

alfabetizar os alunos no início da escolaridade obrigatória (na verdade, o 

processo de alfabetização começa bem antes e deveria estar presente na 

Educação Infantil, como costuma acontecer com os filhos da elite). 

Prova disso é que, para desespero dos que sabem para onde isso sempre 

nos tem levado, estamos assistindo à transformação da generosa ideia de 

progressão continuada nessa perversão que está tornando-se conhecida como 

“promoção automática”. 

Atualmente, com a progressão continuada, as classes continuam 

divididas entre “os que vão” e “os que não vão”, mas com uma pequena 

diferença: antes eram os que “vão aprender e passar de ano e os que não vão 

aprender nem passar de ano” e agora todos “passam de ano”, porém só alguns 

“vão” aprender. 
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MÓDULO III – LETRAMENTO NA PRÁTICA ESCOLAR 

12.   O DESAFIO DE ENSINAR A LER E A ESCREVER 

 

Na análise da questão em como conciliar duas vertentes da língua em 

um único sistema de ensino, destacaremos dois embates: o conceitual e o 

ideológico. 

 

1) O embate conceitual 

 

Tendo em vista a independência e a interdependência entre 

alfabetização e letramento (processos paralelos, simultâneos ou não, mas que 

indiscutivelmente se complementam), alguns autores contestam a distinção de 

ambos os conceitos, defendendo um único e indissociável processo de 

aprendizagem. Em uma concepção progressista de “alfabetização”, o processo 

de alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não passa de uma 

redundância em função de como o ensino da língua escrita já é concebido É

 preciso conhecer o mérito teórico e conceitual de ambos os termos. 

Balizando o movimento pendular das propostas pedagógicas (não raro 

transformadas em modismos banais e mal assimiladas), a compreensão que 

hoje temos do fenômeno do letramento presta-se tanto para banir 

definitivamente as práticas mecânicas de ensino instrumental, como para se 

repensar na especificidade da alfabetização. Na ambivalência dessa revolução 
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conceitual, encontra-se o desafio dos educadores em face do ensino da língua 

escrita: o alfabetizar letrando. 

 

2) O embate ideológico 

 

Contagiada pela concepção de que o uso da escrita só é legítimo se 

atrelada ao padrão elitista da “norma culta” e que esta, por sua vez, pressupõe 

a compreensão de um inflexível funcionamento linguístico, a escola tradicional 

sempre pautou o ensino pela progressão ordenada de conhecimento: aprender 

a falar a língua dominante, assimilar as normas do sistema de escrita para, um 

dia (talvez nunca), fazer uso desse sistema em formas de manifestação 

previsíveis e valorizadas pela sociedade. Em síntese, uma prática reducionista 

pelo viés linguístico, e autoritária pelo significado político; uma metodologia 

etnocêntrica que, pela desconsideração do aluno, mais se presta a alimentar o 

quadro do fracasso escolar. 

 

12.1 O SIGNIFICADO DO APRENDER A LER 

 

Ao permitir que as pessoas cultivem os hábitos de leitura e escrita e 

respondam aos apelos da cultura grafocêntrica, podendo inserir-se criticamente 

na sociedade, a aprendizagem da língua escrita deixa de ser uma questão 

estritamente pedagógica para alçar-se à esfera política, evidentemente pelo que 

representa o investimento na formação humana. 

A história do ensino no Brasil, a despeito de eventuais boas intenções e 

das “ilhas de excelência”, tem deixado rastros de um índice sempre inaceitável 

de analfabetismo agravado pelo quadro nacional de baixo letramento. 



49 

 

Embora o termo letramento remeta a uma dimensão complexa e plural 

das práticas sociais de uso da escrita, a apreensão de uma dada realidade, seja 

ela de um determinado grupo social ou de um campo específico de 

conhecimento motivou a emergência de inúmeros estudos a respeito de suas 

especificidades. É por isso que, nos meios educacionais e acadêmicos, vemos 

surgir a referência no plural “letramentos”. 

Embora ainda não dicionarizado, o termo “letramento” foi usado pela 1ª 

vez por Mary Kato, em 1986, na obra No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística (São Paulo, Ática). Dois anos depois, passa a representar um 

referencial no discurso da educação, ao ser definido por Tfouni em Adultos não 

alfabetizados: o avesso do avesso (São Paulo, Pontes) e retomado em 

publicações posteriores. 

No embate conceitual, a evidência desse paralelismo, é possível porque 

podemos ter casos de pessoas letradas e não alfabetizadas (indivíduos que, 

mesmo incapazes de ler e escrever, compreendem os papéis sociais da escrita, 

distinguem gêneros ou reconhecem as diferenças entre a língua escrita e a 

oralidade) ou pessoas alfabetizadas e pouco letradas (aqueles que, mesmo 

dominando o sistema da escrita, pouco vislumbram suas possibilidades de uso). 

Em uma sociedade como a nossa, o mais comum é que a alfabetização 

seja desencadeada por eventos de letramento, tais como ouvir histórias, 

observar cartazes, conviver com práticas de troca de correspondência, etc. No 

entanto, é possível que indivíduos com baixo nível de letramento (não raro 

membros de comunidades analfabetas ou provenientes de meios com reduzidas 

práticas de leitura e escrita) só tenham a oportunidade de vivenciar tais eventos 

na ocasião de ingresso na escola, com o início do processo formal de 

alfabetização. 

 

13.    MÉTODOS SINTÉTICOS: DA SOLETRAÇÃO À 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
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13.1 JUNTANDO AS LETRAS: SOLETRAÇÃO 

 

A Carta do ABC (sem indicação de autor ou data): o livrinho apresenta 

primeiro os alfabetos de letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e de letras 

cursivas. A ideia é ensinar os três tipos mais comuns de sílabas existentes em 

português, como consoante-vogal (ba, na, ma ),vogal-consoante (al, ar, na ), 

consoante-consoante-vogal (fla, bla, tra ). 

O objetivo maior da soletração é ensinar a combinatória de letras e sons, 

partindo de unidades simples, as letras, o professor tenta mostrar que essas, 

quando se juntam, representam sons, as sílabas, que por sua vez formam 

palavras. 

 

 

O método baseia-se na associação de estímulos visuais e auditivos, 

valendo-se apenas da memorização como recurso didático – o nome da letra é 

associado à forma visual, as sílabas são aprendidas de cor, e com elas se formam 

palavras isoladas fora do contexto. 
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13.2 BA-BE-BI-BO-BU: SILABAÇÃO 

 

O método tem os mesmos defeitos da soletração: ênfase excessiva nos 

mecanismos de codificação e decodificação, apelo excessivo à memória e não 

à compreensão, pouca capacidade de motivar os alunos para a leitura e a escrita. 

 

 

Cartilha da Infância (Thomaz Galhardo, 1979): depois de mostrar as 

vogais e os ditongos, apresenta as sílabas va-ve-vi-vo-vu, embaralhando-as nas 

duas linhas seguintes. Seguem-se palavras formadas de três letras (vai-viu-vou) 

e finalmente onze vocábulos contendo as sílabas estudadas; cada lição se 

completa com algumas frases sem ligação entre si, escritas sem a maiúscula na 

palavra inicial e sem pontuação: “vovó viu a ave”, “a ave vive e voa”, “vovô vê 

o ovo” e outras do gênero. 

A ordem de apresentação: primeiro, as cinco letras que representam as 

vogais, depois os ditongos, em seguida as sílabas formadas com as letras v, p, 

b, f, d, t, l, j, m, n. As chamadas “dificuldades ortográficas” aparecem do meio 

para o fim da cartilha, incluindo os dígrafos, as sílabas travadas (terminadas por 

consoantes), as letras g, c, z, s, e x. 

 

13.3 MÉTODOS FÔNICOS 
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Ensina-se o aluno a produzir oralmente os sons representados pelas 

letras e a uni-los para formar as palavras. Parte-se de palavras curtas, formadas 

por apenas dois sons representados por duas letras, para depois estudar de três 

letras ou mais. A ênfase é ensinar a decodificar os sons da língua, na leitura, e 

a codificá-la, na escrita. 

Atualmente, os métodos fônicos tendem a apresentar pequenas frases, a 

partir da 2ª ou 3ª folha, para que os alunos desenvolvam gradativamente 

habilidades de leitura mais complexas. 

Este recurso visa a habituar o aluno a extrair o conteúdo significativo da 

palavra lida e superar uma deficiência ainda comum no método (Rizzo apud 

Carvalho, 2005: 25). 

Método da Abelhinha (Alzira S. Brasil, Lúcia Marques Pinheiro e 

Risoleta Ferreira Cardoso criaram o método em 1965): apresenta o método 

misto do tipo fonético. 

Os sons são apresentados como "barulhos" que ocorrem, o mesmo 

acontecendo com a reunião de dois sons em sílabas. Da reunião de dois sons, a 

criança passa a três, e vai lendo palavras cada vez mais extensas; depois 

expressões, sentenças e historinhas. 

Duas recomendações das autoras: não dizer o nome das letras, pois seria 

cair na soletração; e não fazer a união de fonemas com todas as vogais, pois 

seria a silabação, prejudicando a leitura mais tarde. 

A personagem abelhinha, que dá nome ao método, tem o corpo em 

forma de um a (em letra cursiva) e apresenta o som /aaaaaaa/ (a vogal é 

prolongada para facilitar o reconhecimento); a letra i é representada pelo tronco 

de um índio, outro personagem de histórias e assim por diante. 
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Os personagens são desenhados para sugerir o todo ou partes das formas 

estilizadas das letras. 

Há portanto uma associação de três elementos – personagem – forma da 

letra – som da letra (fonema). A alfabetização se faz por síntese ou fusão dos 

sons para formar a palavra. 

A Casinha Feliz (criado pela pedagoga Iracema Meireles na década de 

1950): acredita na aprendizagem por meio do jogo, propondo que a sala de aula 

fosse um espaço para a criatividade e a livre expressão das crianças. 

Método: associar a forma da letra a um personagem, o qual, por sua vez, 

representava determinado som. O essencial é que conduza à figura-fonema 

capaz de fazer sempre, se for consoante, o imprescindível barulhinho. Tudo 

mais é jogo, é dramatização, atividade criadora. 

 

13.4 CUIDADOS A CONSIDERAR NA APLICAÇÃO DOS 

MÉTODOS FÔNICOS 

 

Os dois métodos apresentados propõem associações visuais e auditivas 

com a forma e os sons das letras e têm o mérito de recomendar a utilização e 

recursos expressivos de voz, gesticulação, desenho, teatro, etc. para despertar 

o interesse infantil. Ambos giram em torno de histórias contadas oralmente e o 

material escrito é rigorosamente controlado para apresentar apenas as palavras 

cuja decodificação já foi, ou está sendo, ensinada. 



54 

 

Um aspecto discutível dos métodos é que as histórias dos manuais, 

criadas com o objetivo de apresentar as relações letra-som numa determinada 

sequência, são muito artificiais. É preciso professores experientes, com bons 

recursos narrativos, para dar vida a histórias didáticas, em que os sons ora são 

associados à forma das letras, ora aos nomes dos personagens, ora a um 

“barulhinho” produzido por eles. 

Na aplicação dos métodos fônicos, a maior dificuldade técnica é tentar 

articular os sons das consoantes isoladas, pois de fato elas só ganham sons 

quando estão acompanhadas de uma vogal. Existem algumas consoantes, como 

o /f/ e o /v/, que podem ser prolongadas com certa facilidade, dando a impressão 

que se fundem com as vogais que as acompanham. Mas não é o caso da maioria 

das outras que só são ouvidas claramente quando acompanhadas das vogais. 

Consciência fonológica: é a capacidade de distinguir e manipular os 

sons constitutivos da língua e consiste na capacidade para focalizar os sons da 

fala, independentemente do sentido. 

Para reconhecer o grau de consciência fonológica da criança, alguns 

indicadores são a habilidade de identificar o número de sílabas das palavras e 

de reconhecer rimas e aliterações (sílabas que se repetem no início de uma série 

de palavras). Cada palavra falada é formada por uma série de fonemas, 

representados na escrita pelas letras do alfabeto e a percepção destes é 

desenvolvida no processo de alfabetização. 

 

14.    AS CARTILHAS E A ALFABETIZAÇÃO 

 

Métodos globais: aprender a ler a partir de histórias ou orações 

Conhecer e respeitar as necessidades e interesses da criança; partir da 

realidade do aluno e estabelecer relações entre a escola e a vida social são 

diretrizes do pensamento escolanovista. 
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Métodos ativos – aprender fazendo –, liberdade para criar e participação 

da criança no planejamento do ensino são algumas das estratégias 

recomendadas. 

A Escola Nova valorizava a leitura, as bibliotecas, o gosto pelos livros, 

e trouxe uma inovação importante para os alfabetizadores: a defesa dos métodos 

globais com a fundamentação teórica da crença segundo a qual a criança tem 

uma visão sincrética (ou globalizada) da realidade, ou seja, tende a perceber o 

todo, o conjunto, antes de captar os detalhes. 

Decroly (1929) enfatizava a compreensão do significado desde a etapa 

inicial da alfabetização e não a capacidade de decodificar ou de dizer o texto 

em voz alta. A alfabetização deveria começar por unidades amplas, como 

histórias ou frases, para chegar em nível de letra e de som, mas sem perder de 

vista o texto original e seu significado. 

 

14.1 MÉTODO DE CONTOS 

 

Um dos métodos mais antigos – o de contos – começou a ser aplicado 

nos Estados Unidos no fim do século XIX. Consiste em iniciar o ensino da 

leitura a partir de pequenas histórias, adaptadas ou especialmente criadas pelo 

professor. Apresentada a história completa, o texto é desmembrado em frases 

ou orações, que a criança aprende a reconhecer globalmente e a repetir, numa 

espécie de pré-leitura. 

A seguir, vem a etapa de reconhecimento das palavras. Depois disso é 

que se alcança a etapa de divisão das palavras em sílabas e finalmente a 

composição de novas palavras com as sílabas estudadas. 

O processo envolve análise das partes maiores (o texto, as frases) para 

chegar às partes menores (palavras, sílabas), por isso o método global é também 

chamado analítico. 
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A professora Lúcia Casasanta (apud Carvalho, 2005) assim descreveu as 

etapas do método: 

1) fase do conto; 

2) fase da sentenciação; 

3) fase das porções de sentido; 

4) fase da palavração; 

5) fase da silabação ou dos elementos fônicos. 

O método não previa a utilização de livro didático, o que constituía uma 

dificuldade para os professores, que deviam criar textos e preparar materiais 

didáticos. 

 

14.2 MÉTODO IDEOVISUAL DE DECROLY 

 

Um dos mais conhecidos métodos globais, o ideovisual, foi criado no 

início do século XX por Ovide Decroly (1871-1932). 

As bases de sua filosofia de educação eram: respeito à personalidade da 

criança, a seus interesses, a seu ritmo natural e modos peculiares de ver o 

mundo. Pregava a importância da atividade, da ação e da cooperação. 

Decroly propôs que o ensino se desenvolvesse por centros de interesse 

e, em princípio, o programa escolar deveria incluir conhecimentos 

imediatamente ligados à criança: suas necessidades básicas no meio em que 

vive. 

Experimentou um método de aprendizagem de leitura que punha em jogo 

o que chamava “função de globalização”. Função que explicava a capacidade 

da criança de captar as formas globalmente, justificaria começar a 

aprendizagem por frases (unidades de sentido) em lugar de letras (elementos 

gráficos isolados sem significação). 
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Seu método: o aluno reconhecia a forma, o desenho total, a imagem 

gráfica da frase. Em seguida, aprendia a distinguir as palavras, por meio da 

observação de semelhanças e diferenças entre elas; em seguida as sílabas, 

depois as letras. 

 

14.3 MÉTODO NATURAL FREINET 

 

Célestin Freinet (1896-1966) acreditava que a inteligência, o gesto, a 

sensibilidade desenvolvem-se através da livre expressão, do trabalho manual, 

da experimentação. Sua pedagogia consiste em estimular a reflexão, a 

criatividade, o trabalho, a cooperação e a solidariedade. 

Seu Método Natural de aprendizagem da língua parte do pressuposto 

que: a criança lerá e escreverá com interesse textos relacionados com suas 

experiências. Dessa forma, seu método natural não comporta fases ou etapas, 

como acontece com outras propostas, a criança aprende a ler lendo, a escrever, 

escrevendo. 

Para ele a escrita e a leitura têm um significado social, existem para 

servir ao homem em suas lutas, no seu trabalho, na expressão de suas ideias. 

Em lugar de atividades puramente formais, propunha que os alunos, desde tenra 

idade, escrevessem e lessem para ser compreendidos e para entrar em relação 

com os outros. 

 

14.4 A METODOLOGIA DE BASE LINGUÍSTICA OU 

PSICOLINGUÍSTICA 

 

A chamada Metodologia de base lingüística propõe ensinar a ler a partir 

de orações. Foi elaborado na década de 1970 por um grupo de professores 

coordenado pela professora Helena Gryner. As premissas do método são: 

respeitar a fase de desenvolvimento cognitivo e afetivo em que a criança se 
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encontra e tornar o aluno sujeito do processo, cabendo sempre a ele a iniciativa 

e a descoberta. O processo de alfabetização deve começar pela produção e 

reconhecimento de frases sugeridas pelas próprias crianças. 

Para dar início à alfabetização propriamente dita, a professora escolhe 

uma ou duas orações produzidas pelas crianças, que devem conter palavras 

cuidadosamente escolhidas para atender a três critérios: 

1) Critério de dificuldade: começar pelo mais fácil em matéria de 

relações letra-som e de padrões silábicos. As primeiras palavras-chave 

apresentadas devem ser formadas de fonemas como /b/, /p/, /d/, /v/ e /f/, 

representados pelas letras b, p, d, v e f , que têm o mesmo som, 

independentemente da posição na palavra. São os casos em que há uma relação 

biunívoca entre os fonemas e os grafemas. Quanto ao tipo de sílaba, o mais fácil 

é o mais comum, ou seja, consoantevogal (como em pa, da, va, etc.); padrões 

silábicos mais complexos virão pouco a pouco. 

2) Critério de alternância entre o fácil e o difícil: o método 

recomenda que não se deixe para a etapa final do processo de alfabetização as 

chamadas dificuldades ortográficas. 

As letras que podem representar mais um som, conforme o contexto – 

como s, m, l, x e outras – devem ser alternadas com aquelas consideradas mais 

fáceis. 

 

3) Critério de produtividade: selecionar palavras-chave que depois de 

desmembradas em sílabas permitam formar um bom número de palavras novas. 

 

14.5 ALFABETIZAÇÃO A PARTIR DE PALAVRAS-CHAVE 

 

O método da palavração propõe o ensino das primeiras letras a partir de 

palavras-chave, destacadas de uma frase ou texto mais extenso. As palavras 
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destacadas são desmembradas em sílabas, as quais, recombinadas entre si, 

formam novos vocábulos. 

 

14.6 MÉTODO NATURAL DE HELOÍSA MARINHO 

 

Apóia-se em Jonh Dewey, Decroly e outros escolanovistas que ressaltam 

a importância da atividade da criança no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os passos de aplicação são os seguintes: 

1) A professora usa abundantemente a escrita. Registra, à vista dos 

alunos, fatos ocorridos na sala de aula, ou algo dito pelas crianças. Escreve 

bilhetes, convites, avisos destinados aos pais. 

2) Estimula a percepção dos sons iniciais e finais de palavras ditas 

oralmente, utilizando técnicas e materiais que permitam descobrir semelhanças 

e diferenças entre sons, através da comparação. 

 

3) Forma um vocabulário básico de 35 a 40 palavras (apenas 

substantivos e verbos) que a criança deve aprender a reconhecer globalmente, 

em sentenças e pequenos textos, qualquer que seja sua posição nos textos. 

 4) Leva a criança a descobrir o som dentro da palavra e a associar o

 som à letra. 

5) Estimula a criança a ler e a escrever palavras novas com 

compreensão e rapidez, incentiva a leitura como fonte de informação e de 

prazer, e a escrita como instrumento de registro de ideias e de comunicação. 
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14.7 MÉTODO PAULO FREIRE 

 

A metodologia proposta por Paulo Freire também se classifica como 

palavração, com a importante diferença de que as palavras geradoras (palavras-

chave) apresentadas aos adultos analfabetos são pesquisadas no universo 

vocabular deles próprios. Os procedimentos técnicos do método são: 

 

1) Ao planejar um trabalho de alfabetização em determinada área, 

deve-se fazer um levantamento do universo vocabular da população, 

selecionando um grupo de 17 a 20 palavras de uso frequente, relevantes para a 

população e que apresentam as combinações básicas dos fonemas e padrões 

silábicos. São estas as palavras geradoras, que constituirão pontos de partida 

dos debates entre os participantes dos círculos de cultura. 

 

2) Para dar início à alfabetização, o coordenador do círculo de cultura 

deve apresentar algumas imagens (em slides ou cartazes) que propiciem o 

debate sobre as noções de cultura e de trabalho. Estas imagens representam o 

produto do trabalho dos homens sobre a matéria da natureza: suas ferramentas, 

utensílios de uso diário, suas moradias. 

O objetivo é fazer com que os alunos reconheçam a si próprios como 

criadores de cultura. 

3) Para ensinar as relações entre letras e sons, o ponto de partida é a 

palavra geradora, que é decomposta em sílabas. Em seguida, apresenta-se a 

ficha descoberta, em que aparecem as famílias silábicas correspondentes. 

 

Para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das 

suas bases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. 

A boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e atenção para 

observar as reações das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no 
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dia-a-dia e procurar solução para os problemas dos alunos que não 

acompanham. 

 

Além de conhecer o método em si, é preciso que o professor se pergunte: 

 

• O que realmente tenho em vista ao ensinar a ler? O que estou 

buscando? Que usos da leitura e da escrita pretendo que o aluno venha a 

praticar? De que materiais disponho ou estou disposto a criar? Como as crianças 

se relacionam com a escrita, o que sabem sobre o assunto? Como eu próprio me 

relaciono com a leitura, a escrita e o método? 
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MÓDULO IV – LETRAMENTO E SUA PRÁTICA EM SALA DE 

AULA 

15.   PRODUÇÃO DE TEXTO - PRODUÇÃO E CORREÇÃO 

 

Produzir é realizar, criar, fabricar; texto é um desenho, uma palavra, uma 

frase ou um conjunto delas que, dentro de um contexto, transmite um 

significado ou uma ideia. Produzir textos é inerente à criança. Antes mesmo de 

conhecer letras, ela conta um fato, descreve um passeio, dita regras de uma 

brincadeira, entre outras coisas. Em sua rotina diária, ela produz texto oral. 

Seu mundo é um emaranhado de palavras que aqueles que a cercam 

conseguem entender apenas porque “ela se faz entender”. Existe um diálogo 

natural que se manifesta, por exemplo, quando a mãe, por não entender o que a 

criança diz, pede que ela repita ou mostre, tendo em vista auxiliar o filho. 

Entretanto, na escola, a criança precisa obedecer a regras de espaço, 

sequência e lógica, aliadas às regras ortográficas e gramaticais não definidas 

para ela. Algumas vezes, o aluno não escreve porque não sabe o quê ou sobre o 

quê quer escrever, ou porque não está motivado, independentemente de saber 

escrever ou não; outras vezes, ele escreve apenas para satisfazer uma exigência 

do professor. Assim, a criança se nega a produzir ou não se esforça muito para 

isso. E, então, começa o bloqueio: escreve pouco ou não escreve. 

A criança passa por fases na produção, todas igualmente importantes 

para ela, e o professor deve requerer essas produções de maneira gradativa no 

que se refere à dificuldade de execução, ou seja, para chegar a elaborar um texto 

individualmente, com forma e conteúdo próprios, a criança precisa, antes, 

trabalhar textos coletivamente ou em pequenos grupos, sob a orientação do 
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professor, com base em modelos de escrita corretos e variados quanto à forma 

(poesia, contos, música, trava-língua, etc.). 

Sem dúvida, é muito mais gratificante ler um texto que se desenvolve 

dentro dos padrões convencionais da ortografia, mas isso não deve ser a 

primeira e a principal preocupação, porque a escrita considerada correta, nos 

padrões da norma culta, não está pautada na oralidade, e apenas com o 

“exercício” o aluno poderá perceber isso e se corrigir. 

A criança precisa ser incentivada a soltar-se para escrever, a revelar seu 

interior, a transcrever suas experiências, a relatar fatos do seu mundo sem ter 

que se preocupar com correções, riscos vermelhos e notas baixas: simplesmente 

escrever o que lhe dá maior prazer e saber que, com isso, está se comunicando. 

Seja qual for a reação do professor ao ler um texto, o importante é

 que ele tente “traduzir” o que o aluno quis transmitir. Se não conseguir 

entender, o professor deve pedir que a criança faça a “leitura”. 

Atualmente, existe uma preocupação maior com a produção de textos 

desde os primeiros anos de escolaridade e, depois de observar nossos alunos, 

podemos concluir que a criança pode escrever um texto desde o primeiro dia de 

aula. Em geral, não é muito fácil o entendimento desses textos iniciais por parte 

do professor, e para que isso não aconteça, para que o aluno tenha retorno do 

seu trabalho, é preciso conversar com a criança sobre o que ela escreveu. 

Não é preciso fechar famílias silábicas nem desenvolver regras 

gramaticais antes da produção. A criança deve escrever da maneira como 

entende que seja a escrita e, aos poucos, ao ser desenvolvidos os conteúdos, ela 

mesma se corrigirá ou, se um determinado erro persistir, deverá ser direcionado 

à correção Os alunos se interessam mais por uma informação e a retêm melhor 

se ela fizer parte de um todo: eles vivem o momento tão intensamente que tudo 

o que é retirado de um assunto central, com significado para eles, fará parte 

deste momento tão bem vivenciado. 

Portanto, não têm sentido atividades como trabalhar com listas 

infindáveis de palavras com mesma dificuldade gramatical, trabalhar páginas 
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inteiras de treinos ortográficos, separar sílabas de dezenas de palavras com 

dígrafos e fazer cópias quilométricas. Uma atividade muito longa e repetitiva 

cansa, desanima, desestimula e desinteressa. Palavras soltas, sem significado e 

sem adequação imediata perdem-se no espaço do papel, desaparecem sob a 

vista com a mesma rapidez com que foram escritas. 

É comum ouvir de professores que certo aluno, depois de tanto 

treino e exercício, ainda escreveu errado determinada palavra. Treinou como? 

Para quê? 

Todo e qualquer conteúdo sobre questões gramaticais deve ser extraído 

de um contexto, de um assunto de interesse comum para que se torne 

significativo, interessante e objetivo, e o aluno tem, no mínimo, os oito anos do 

Nível I para entender essas questões de maneira ampla. 

Tratando-se de produção de texto, o mecanismo é mais ou menos o 

mesmo. Diante da proposta do professor é imprescindível que o aluno entenda 

os objetivos e queira participar da atividade. Ele se coloca perguntas do tipo: O 

que escrever? Como? Para quê? Para quem? 

Vários assuntos que podem dar margem à produção aparecem, 

simplesmente, na rotina diária: um aluno que se machucou, um dente de leite 

que caiu, alguém que fez uma visita à classe, uma excursão ou um passeio que 

os alunos fizeram no fim de semana, um capítulo de novela que alguém assistiu, 

etc. Mas, apesar da variedade dos temas, às vezes estes não se aproximam da 

expectativa do professor e os alunos não atingem o objetivo específico que ele 

queria atingir. 

Nessas ocasiões, as crianças precisam de um estímulo, envolvendo as de 

tal maneira que o registro, a produção escrita e/ ou a manifestação gráfica sobre 

determinado assunto da expectativa do professor sejam considerados 

importantes, cabendo ao professor direcionar a expressão oral. 

Com jogos, músicas, adivinhações, brincadeiras de roda, trabalhos 

artísticos, história, parlendas, poesias, etc. o professor pode, e na maioria das 

vezes consegue, levar as crianças à escolha do tema. 
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15.1 SUGESTÕES PARA PRODUÇÃO 

 

A produção de texto não deve ser trabalhada isoladamente; pelo 

contrário, devem-se aproveitar o assunto, o tema ou a palavra que estão sendo 

trabalhados para intercalar a produção. Sob esse ponto de vista, a produção 

de texto é apenas mais uma atividade a ser executada pelos alunos. 

A seguir, algumas ideias de atividades de produção de texto para ser 

desenvolvidas com os alunos. Como todas as outras sugestões, essas também 

não são rígidas: fica a critério do professor adaptá-las, de acordo com o nível 

em que se encontram os alunos. Sugerimos, também, que as produções sejam 

arquivadas em um caderno específico, de maneira que o progresso do aluno 

possa ser percebido e avaliado com maior segurança pelo professor. 

• Escrever seu nome e desenhar você mesmo. 

• Desenhar o pai ou a mãe e escrever “meu Pai” ou “minha Mãe”, de

 acordo com o desenho. 

• Desenhar  sua  casa,  sua  família  e  escrever  os  nomes. 

• Desenhar   seus   amigos   e   escrever   seus  nomes. 

    • Desenhar   seus brinquedos e   escrever   seus nomes. 

    • Escrever a respeito do brinquedo ou da brincadeira de que mais 

gosta. 

    • Escrever sobre seu animal preferido e depois fazer o desenho. 



66 

 

 

    • Fazer o desenho de um animal de que tem medo e escrever sobre 

ele. 

    • Desenhar sua classe e seus colegas e escrever sobre eles. 

    • Fazer um desenho com base numa história contada e copiar o 

título. 

   • Depois de ouvir uma história, fazer o desenho e escrever o que 

quiser  sobre ela. 

• Escrever o que quiser sobre uma data comemorativa. 

• Montar personagens com material de sucata e, em grupo, produzir 

uma história oral. Desenhar os personagens utilizando Sucata  e

 transcrever a história. 

• Fazer uma história tomando por base um Banco de Palavras. A 

classe decide sobre o que vai escrever e sugere as palavras que entrarão na 

história; o professor escreve as num papel manilha ou na lousa para que as 

crianças possam recorrer a elas durante a produção. 

• Recortar  letras  de  jornais  e  revistas;  montar  seu  nome  e 

escrever uma frase ou texto. 

• Recortar letras e formar palavras. Em seguida, fazer um desenho 

e escrever uma frase ou um texto que se refira à palavra formada. 

• Escrever sobre um fato da atualidade (ecológico, social, político, 

policial, etc.). O professor pode aproveitar uma notícia de jornal ou uma

 pergunta de um aluno para propor o tema. 

• Depois de assistir a um filme em vídeo, escrever a história. 

• Escrever sobre “o que gostaria de ser quando crescer” e desenhar. 

• Escolher uma figura, recortar e colar em uma folha. Em seguida, 

escrever sobre ela. 
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• Fazer uma montagem e escrever sobre ela. 

• Escrever sobre uma figura: o professor recorta uma parte de uma 

figura de objeto, animal, alimento ou brinquedo e cola em folha de linguagem. 

O aluno deve identificar a figura (distinção parte/todo) e escrever

 sobre a parte ou sobre o todo. 

• Escrever sobre um assunto de Ciências e Saúde e montar um 

livrinho. O professor promove e coordena uma discussão sobre o tema. Em 

seguida, as crianças fazem um texto coletivo e o transcrevem para o livro, onde 

fazem as ilustrações. Ao terminar, cada criança terá o seu 

livro. 

• Fazer um livro sobre o arco-íris: cada folha terá uma cor pintada 

ou um recorte colorido de tecido, papel, plástico, etc. O aluno escreve o nome 

da cor e o que ela significa para ele. 

• Fazer o Jornal da Classe. Cada aluno faz um trabalho que pode ser 

produção, cruzadinha, adivinhações, receita, desenho para ser pintado, desenho 

para ligar os pontos, etc. Sob a orientação do professor, eles selecionam os 

trabalhos e montam o jornalzinho. Cada aluno transcreve seu trabalho para a 

folha de estêncil e assina. O professor também pode contribuir com alguma 

atividade. Com o tempo, o jornal poderá ser feito em nível de ano,

 período ou escola. 

• Escrever um livro. O professor dobra as folhas de papel sulfite no 

meio, formando o livro e grampeia. Cada aluno escreve uma história e 

transcreve cada frase em uma página, faz os desenhos, elabora a capa, 

escreve o título e assina. 

• Fazer um desenho com bolinhas de papel de seda e escrever sobre ele. 

• Contar um sonho que teve e escrever sobre

 ele. 

• Escrever sobre uma experiência vivenciada. Por exemplo, um passeio

 à feira, ao zoológico, etc. 
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• Escrever sobre um animal que foi trazido para a classe. Um aluno, 

ou alguém da escola, traz, escondido, um animal (ou foto dele) e não diz qual 

é. As crianças conversam com o dono para saber os hábitos, a alimentação, a 

utilidade, etc. do bicho e, pelas características, tentam descobrir qual é o animal. 

As informações são completadas pelo professor como conteúdo de Ciências e 

saúde e, em seguida, as crianças fazem um Banco de Palavras. 

A produção de texto é o principal elemento de avaliação do professor. 

Quando o aluno consegue se comunicar dentro dos padrões da escrita, fica fácil 

para o professor fazer uma avaliação, mas quando só o aluno “sabe” o que 

escreveu ou o que “pensa” que escreveu, o professor precisa procurar entender 

o texto, pedindo que o aluno faça a leitura, apontando para a escrita. 

De acordo com a relação que o aluno fizer entre a leitura e a escrita na 

hora do relato, o professor conseguirá avaliar, primeiro, a hipótese em que o 

aluno se encontra em relação à aprendizagem e, depois, a produção quanto à 

criatividade, à sequência lógica dos fatos, à coerência, à conclusão da história e 

aos conceitos referentes à ortografia. É neste momento, também, que o 

professor sentirá se o aluno está bloqueado, ou não, para escrever. 

A correção da produção não deve inibir a criação, mas deve, sim, ser 

feita de maneira gradativa para que o aluno tenha tempo de elaborar novas 

hipóteses para os eventuais “erros” e continue escrevendo. Por isso, a correção 

deve ser coerente com a etapa do processo em que o aluno se encontra e o 

professor deve procurar respeitar essa etapa, adequando sua correção. 

Não faz sentido, por exemplo, fixar-se em erros ortográficos se os alunos 

ainda estão passando pela hipótese silábica. 

Quando o aluno não consegue estabelecer uma sequência lógica na 

escrita, quando não expressa suas ideias com coerência e clareza, é preciso que 

o professor trabalhe no sentido de desenvolver tais capacidades. A expressão 

das ideias é muito importante para o desenvolvimento integral da criança e deve 

anteceder à preocupação com a escrita correta das palavras. 
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No que se refere aos elementos a ser corrigidos, devem-se levar em 

consideração duas questões distintas: a da macroestrutura e a da microestrutura. 

A primeira envolve a coerência no sentido do texto e a segunda trata da coesão 

na forma, na estrutura “física”. Portanto, o trabalho com a macro deve anteceder 

aquele com a microestrutura. 

Os erros constantes demonstram a “lógica” com que a criança está 

lidando naquele momento e são indicadores do campo de ação do professor. 

Enquanto ela não superar ou adequar sua hipótese, não adianta insistir na 

correção repetitiva, que acabará criando dúvidas (uma vez que ela não 

compreende, ainda, a explicação), e consequentemente uma atitude retraída 

diante do texto. 

Cada hipótese dos níveis de aprendizagem apresenta uma pequena série 

de erros padrão que são resolvidos quando a criança se coloca novas 

possibilidades. Por exemplo: muitas palavras sofrem, além da influência 

regional, “vícios” da fala que a criança procura transcrever com exatidão, como 

falá (falar), bolu (bolo), pexi (peixe), papéu (papel), etc., e tais “erros” só serão 

sanados quando a criança puder diferenciar a língua escrita da oral. 

Outro exemplo: quando a criança, ao escrever, emenda palavras ou 

separa letras de uma mesma palavra, ela demonstra ter compreendido que a 

escrita é a representação da fala e, do mesmo modo que não separamos todas as 

palavras quando falamos, ela procura representar a segmentação tal qual ela 

acontece na fala, transferindo isso para a escrita. Com o tempo, a própria criança 

sente que precisa escrever de maneira que todos entendam (de acordo com a 

norma culta-padrão) e, neste momento, ela intensifica a compreensão de que a 

escrita tem um valor social muito importante: a comunicação. 

A partir do momento em que o aluno se torna alfabético, é oportuno fazer 

um trabalho ortográfico e sintático. Sabemos muito bem que as regras de 

ortografia são muitas e não é fácil para a criança assimilá-las: até mesmo nós, 

adultos ortográficos, sentimos a necessidade de recorrer ao dicionários em 

várias ocasiões. Sabemos também que as palavras com as quais a criança tem 
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maior aproximação, ou mais familiaridade, são assimiladas com mais 

facilidade. 

 

15.2 SUGESTÕES PARA EFETUAR A CORREÇÃO 

 

Para trabalhar a macroestrutura, o professor pode desenvolver atividades 

que envolvam sequência e ordenação de objetos, fatos e números. Esse trabalho 

envolve a organização do dia-a-dia, das atividades e também a organização do 

raciocínio lógico. 

No momento da correção sistematizada, o professor pode trabalhar tanto 

com o aluno individualmente, quanto com a classe, isto é, pode trabalhar cada 

produção com seu “escritor” ou trabalhar, com a classe toda, uma produção 

escolhida pelas crianças. 

Corrigir um texto sozinho é tarefa muito difícil para o aluno, e até ele 

chegar a melhorar conscientemente um texto, deve ser feito um trabalho oral. 

Para chegar à autocorreção, o professor precisa trabalhar primeiro com a classe, 

depois com grupos menores e, finalmente, com cada aluno individualmente, 

para que, relendo seu texto, a criança possa fazer uma autocrítica consciente de 

seu trabalho, ter conhecimento da expectativa do professor e conseguir a 

autocorreção. 

Para corrigir erros ortográficos numa produção o professor pode optar 

por circular palavras erradas e listá-las corretamente no final; fazer uma marca 

na margem da linha em que houver erro para que o aluno o descubra; listar na 

lousa as palavras que aparecem erradas muitas vezes e pedir que os alunos as 

registrem em ordem alfabética; incentivar e facilitar o uso do dicionário; e, 

sempre, requerer que o aluno leia o texto e faça a correção. Além disso, pode 

reunir os alunos em pequenos grupos e levá-los a descobrir qual seria a maneira 

certa de escrever as palavras erradas, anteriormente sublinhadas. A 

sistematização das regras deve ser desenvolvida com base no texto produzido, 



71 

 

e não o contrário, isto é, pedir produção de texto baseada em regras pré-

concebidas. 

Outra técnica de correção que pode ser usada com alunos alfabéticos é a 

reescrita. O professor pode trabalhar a correção de um texto na lousa, em 

cartolina, em papel manilha, ou mesmo numa folha de linguagem, se a correção 

for individual; se for coletiva, o texto deve ser fixado na metade da lousa. 

O “escritor” do texto interage com seus colegas e com o professor, 

trocando experiências e ponderando hipóteses até chegar a conclusões mais 

“corretas”, sem que, com isso, precise mudar a ideia original. As dificuldades 

variam de criança para criança e é com base nessas diferenças que a interação 

acontece: a dúvida de um aluno pode ser a certeza de outro. Normalmente, a 

classe estabelece com este aluno, o autor, uma relação positiva e enriquecedora: 

a socialização do saber. 

O professor deve ser o desafiante e o mediador quando as discussões se 

perdem ou quando o assunto foge do conceito das crianças, equilibrando a 

participação e orientando as correções já discutidas. Aos poucos, na outra 

metade da lousa, o texto vai sendo reescrito pelo professor ou por um aluno. 

O objetivo da reescrita é fazer o aluno perceber que conseguiu se 

comunicar; que, se necessário, seu texto pode ser escrito de outra maneira a fim 

de que outras pessoas o entendam melhor; e que pode ter um modelo corrigido 

de sua criação, sem a necessidade de ver seu original rabiscado. A constância 

desse trabalho ajuda a despertar autocrítica da criança na hora de escrever. 

Enfim, é muito importante que a criança não se iniba ao escrever, 

transcreva suas ideias, ponha em conflito suas hipóteses, síntese respeitada na 

maneira como se comunica e seja corrigida quando necessário. Ela precisa 

chegar a escrever ortograficamente de maneira satisfatória, mas não será nos 

primeiros anos de escolaridade que ela atingirá este nível. Precisamos dar-lhe 

tempo e proporcionar condições para que o aperfeiçoamento ocorra. 

A ortografia é uma parte da gramática que apresenta aspectos regrados 

(M antes de P e B, por exemplo) e não-regrados (palavras escritas com S, Z, 
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CH, X). Os regrados podem ser reconstruídos pelo aluno, porque fazem parte 

de um conhecimento lógicomatemático; já os não-regrados se referem a um 

conhecimento social-arbitrário formando a imagem mental da palavra, ou seja, 

constituindo o repertório das palavras mais utilizadas e tendo consciência de 

como são escritas, independentemente da maneira como são faladas. 

Compreendendo a questão da imagem mental, é possível entender por  

que a maioria das crianças passa anos fazendo cópias e ditados e ainda assim 

escreve “errado”. 

Autocorreção é um procedimento de transformação da “imagem mental” 

que as crianças têm das palavras no que se refere à ortografia. Consiste na 

comparação da palavra escrita incorretamente pelo aluno com a forma 

ortograficamente correta, na observação dos contrastes e na correção do que 

estiver diferente. 

Uma forma de preparar a autocorreção é sublinhar e/ ou numerar as 

palavras que necessitam de correção e escrevê-las no final da página. Em 

seguida, devolver o texto à criança para que ela faça a comparação, o contraste 

e a correção. Em turmas mais adiantadas, podem-se assinalar as palavras e pedir 

que o aluno procure no dicionário. 

Junto com os alunos, o professor estabelece um código para ser usado 

durante a leitura avaliatória. Assim, em vez de “corrigir” o texto, o professor 

apenas indica, com esse código, os locais em que o aluno fará a autocorreção. 

Vejamos alguns exemplos de códigos que podem ser adotados: 
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É interessante que, numa escola, todos os professores adotem o 

mesmo código em todas as séries, a fim de facilitar o trabalho nos anos 

posteriores. 

 

16.   APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 

Ler não deve se resumir a decifrar caracteres, distinguir símbolos e 

sinais, unir letras e emitir sons correspondentes: isso é muito mais um 

trabalho de discriminação visual e auditiva que antecede a leitura 

propriamente dita. Ler, além de decifrar, é interpretar a mensagem, atribuir a 

ela uma vivência pessoal e interiorizá-la. 

A leitura faz parte da rotina diária da criança e ela não espera receber 

instruções de outra pessoa para iniciá-la. 

Placas, letreiros, programas de TV, embalagens, marcas, títulos e 

todos os objetos constantes no seu dia-a-dia transmitem uma significação 

própria e se tornam tão familiares que sua leitura é espontânea, podendo 

ocorrer muito antes da decifração dos códigos. 

Por exemplo, a maioria das crianças lê a palavra CocaCola, 

decifrando, ou não, sua escrita. 

No entanto, na escola, algumas crianças ficam bloqueadas para a 

leitura, principalmente quando são apresentados textos pouco significativos 

para elas. A sala de aula deve dar continuidade à leitura prazerosa, aquela que 

estimula a criança, que aguça sua curiosidade, sensibilizando-a de alguma 

maneira. As crianças demonstram ser leitores atentos, curiosos e 

observadores, desde que o material a ser lido seja interessante e desafie sua 

inteligência. 

Bilhetes e comunicados dirigidos aos pais devem ser lidos junto com 

as crianças, sempre que possível. Material escrito, como livros de histórias, 



74 

 

revistas, jornais, folhetos, gibis, artigos, livros didáticos de diferentes anos 

escolares precisam estar presentes na classe, não importando se a criança está 

“pronta” para lê-los. 

Intuitivamente, ela escolhe o material escrito de acordo com suas 

necessidades e opta por livros com maior ou menor número de desenhos, 

páginas e letras. 

Muitas vezes, a criança escolhe um livro e troca-o logo em seguida 

sem ter feito um bom uso dele porque, certamente, aquele material ainda não 

parecia ser suficientemente interessante ou não era adequado ao seu “estágio” 

de leitor. Ainda assim, o aluno precisa ter liberdade de escolher e de usar 

diferentes modelos de escrita e isso deve ser feito de modo que ele não sinta, 

desde o início, que a finalidade da leitura é a aquisição de habilidades de 

decodificação. 

O professor precisa incentivar o gosto pela leitura porque ela é a base 

da escrita, procurando desenvolver, no aluno, a leitura crítica, para que possa 

questionar e opinar sobre o conteúdo implícito e explícito do texto. 

A interpretação não deve se resumir a, simplesmente, completar frases 

transcritas diretamente do texto ou a responder perguntas que, visivelmente, 

possibilitam (ou direcionam para) uma única resposta, mas deve, sim, estar 

baseada no que o texto transmite ao aluno enquanto indivíduo, para que, 

depois, ele possa externar suas opiniões. Ao fazer a leitura, o professor 

precisa respeitar as interferências do aluno e garantir que, de alguma forma, 

ele “participe” do texto que está sendo lido. 

Leituras de letras de música, receitas de culinária, contos de fada, 

regras de jogos, histórias vivenciadas pela classe, manchetes de jornal, 

embalagens e avisos são elementos que oferecem uma base interessante para 

se fazer, além da interpretação, as atividades de gramática, ou mesmo 

quaisquer outros trabalhos ligados às diferentes áreas de estudo. 
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Discute-se o uso de textos literários, como se fossem didáticos, em 

atividades ligadas ao exercício da língua. No entanto, após trabalhar a leitura 

de várias maneiras, não vimos nem percebemos qualquer impedimento na 

utilização de qualquer texto, desde que seja agradável ao aluno, em diferentes 

situações. Ao contrário, os resultados foram surpreendentes bons, visto que, 

quando o texto não é do interesse do aluno, todo o trabalho fica prejudicado, 

tanto em nível teórico quanto prático. 

 

16.1     SUGESTÕES PARA LEITURA 

 

• Leituras individual ou coletiva.   

 

 

• Leituras silenciosa ou em voz alta. 

 

• Ler o que está fixado nas paredes: ler e interpretar o material que 

faz parte do ambiente alfabetizador. 

 

• Ler textos que a criança tem na memória (pseudoleitura). 

 

• Ler palavras ou frases que formam o Banco de Palavras. 

 

• Ler textos produzidos pelos próprios alunos e fazer a interpretação 

oral ou escrita. 

 

• Recortar de jornais e revistas somente as palavras ou frases que 

saiba ler e fazer a leitura para o professor. 

 

• Ler um texto e reduzir (resumir) as informações. 
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• Ler frases fora de ordem e organizá-las, tornando o texto coerente. 

 

• Com o professor, fazer a leitura dialogada: o professor lê um texto 

e incentiva o diálogo, lançando perguntas e desafiando os alunos a sugerir uma 

continuidade para a história. 

 

• Antecipar uma história com base no título e/ ou na capa do livro. 

 

 

16.2   A ESCOLHA DOS TEXTOS 

‘ 

Que textos escolher para as crianças? 

No momento de começar o ensino sistemático da leitura, o tema e os 

significados do texto escolhido são decisivos. 

Para crianças de 6 anos, que estão iniciando o processo de alfabetização, 

cheias de curiosidade e disposição para aprender, há muitas escolhas: histórias, 

poemas, trava línguas, canções de roda. 

Em se tratando de crianças grandes, repetentes, que já passaram por 

vários métodos e cartilhas, deve-se conversar sobre a vida deles, o que fazem 

fora da escola, se trabalham, do que gostam, etc. Nesse caso, talvez uma notícia 

sobre futebol, uma letra de rap ou de uma canção, uma piada, um anúncio ou 

um bilhete sejam mais atraentes. Trata-se de dar a essas crianças a certeza de 

que estão avançando, aprendendo coisas novas, até porque a maioria já passou 

por muitas experiências frustrantes e já conhece os nomes das letras, além de 

algumas palavras simples ou sílabas. Deve ser aflitivo para essas crianças ter 

sempre a sensação de começar do zero, portanto é bom escolher um texto 

diferente, usado na vida social, que seja uma novidade para elas. 

 

 

16.3 DEVE-SE TRABALHAR COM OS TEXTOS DAS 

PRÓPRIAS CRIANÇAS? 

 



77 

 

Seja qual for o tipo de turma, textos orais produzidos pelas crianças e 

escritos pelo professor também podem servir de ponto de partida para o trabalho 

de alfabetização. 

 

16.4 COMO COMEÇAR A ESTUDAR O TEXTO? 

 

Escreva o texto na lousa, numa cartolina grande ou em papel manilha. 

Faça uma leitura normal, fluente e converse com a turma sobre o texto. Em 

seguida, faça a leitura didática, apontando as palavras com o dedo ou com a 

régua, mostrando os espaços em branco entre as palavras. Mostre aos alunos 

que quando falamos as palavras parecem emendadas umas nas outras. Assim, a 

separação entre as palavras, os espaços existentes entre elas no papel são uma 

das características da língua escrita. 

 

16.5 COMO FAZER PARA MOSTRAR OS SONS DAS 

LETRAS? 

 

Aprender a ler envolve aprender que as letras representam sons, que a 

mesma letra pode representar mais de um som de acordo com o contexto e o 

mesmo som pode ser representado por mais de uma letra. Não é uma questão 

de adivinhação da criança, é conhecimento sistemático, que tem que ser passado 

por uma pessoa que conheça o código alfabético. 

 

16.6 QUANDO É QUE ELAS VÃO COMEÇAR A LER 

REALMENTE? 

 

As crianças estarão lendo quando forem capazes de perceber como as 

letras funcionam para representar os sons da língua e ao mesmo tempo possam 

entender o que diz o texto. Para isso, pode-se sistematizar o ensino da leitura e 

da escrita, começando pelo texto natural, significativo (e não por um texto 

acartilhado) e caminhar gradativamente na direção do conhecimento de 

palavras, sílabas, letras e regras ortográficas. 
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17.    SUGESTÕES DIDÁTICAS PARA MELHORAR A 

COMPETÊNCIA TEXTUAL E A EXPRESSÃO ORAL 

 

Paráfrase: pedir ao aluno que diga a mesma coisa lida de um outro 

jeito, que conte uma história, narrada pela professora, com suas próprias 

palavras. 

Resumo: propor resumos orais de uma história, um capítulo de novela 

ou uma notícia. Ensinar que no resumo destacamos aquilo que consideramos 

mais importante, o que realmente não pode faltar. 

Produção de um texto a partir de um título dado: títulos de histórias 

conhecidas como histórias de fadas, lendas, fábulas, etc. podem ser usados 

para iniciar a atividade. 

Classificação dos diversos tipos de textos: cada vez que apresentar um 

texto, explicar de que tipo de texto se trata: uma narrativa, uma poesia, um 

texto didático, uma notícia jornalística, um anúncio, uma receita. 

Brincadeiras com palavras: pedir a dois alunos que digam cada qual 

uma palavra e a partir daí deixar a turma criar uma história. 

Reprodução de histórias: No exemplo abaixo, há muitas repetições e 

modos de dizer típicos da língua oral. Histórias assim podem ser 

retrabalhadas para ficar de acordo com as convenções da escrita. 

 

A bruxa tava fazendo comida. Ela botou o dedo no fogão, ela queimou. 

Aí foi passear na água, viu o jacaré. O jacaré comeu ela, aí ele levou pro 

mar, aí, ela caiu lá dentro e foi embora. (Teixeira apud Carvalho, 2005: 56) 

 

18.    AVALIAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO 
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Na medida em que for possível, o professor deve observar o trabalho 

diário de seus alunos, circulando pela classe, conversando e discutindo a 

respeito das atividades. 

A observação atenta indica ao professor fatores importantíssimos, 

como: adequação do assunto, tempo de execução, interesse individual e da 

classe, conclusão das atividades. Assim, a observação por parte do professor 

serve para avaliar não só o seu trabalho, mas também o de seus alunos; é um 

indicador para a continuidade, ou não, de sua prática pedagógica. 

De maneira geral, avaliar a qualidade dos trabalhos executados é mais 

coerente do que atribuir valores numéricos a eles, visto que, muitas vezes, 

esse procedimento não é suficiente para representar a realidade dos alunos 

no que se refere à apreensão de conceitos e conteúdos. 

Infelizmente, nosso ano escolar é interrompido por férias no mês de 

dezembro, o que pressupõe que uma etapa de aprendizagem foi cumprida, e 

nem sempre isso é real. No decorrer do ano, temos que avaliar o aluno 

quantitativa, numérica e estatisticamente. 

O processo de avaliação é muito delicado, porque dele depende, 

inclusive, a postura do aluno: aceitação ou revolta. É importante que o aluno 

tenha conhecimento dos tipos e dos modos de avaliação (contínua e 

diversificada) do professor e saiba por que lhe foram atribuídos 

determinados conceitos ou determinada média. 

Antes de efetuar a avaliação, precisamos nos colocar algumas 

perguntas e pré determinar as respostas para que os alunos não se sintam 

prejudicados: 

• O que queremos avaliar? Memória, atenção, raciocínio, 

interpretação, leitura, sistematização, criatividade, assimilação do conteúdo. 
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• Como queremos avaliar? Objetiva ou subjetivamente, de modo 

parcial ou imparcial, quantitativa ou qualitativamente, visando aos 

conteúdos ou às fases de desenvolvimento. 

• Por que avaliar? Para determinar nossa prática ou para saber os 

resultados dessa prática com relação aos nossos alunos, para completar 

tarjetas e boletins, para colaborar com a estatística da Educação, para 

detectar nossas dificuldades e/ ou as de nossos alunos, para buscar uma nova 

orientação nas mudanças teóricas e práticas, para confirmar a eficiência da 

nossa prática de ensino. 

• Vamos avaliar o indivíduo separadamente ou um aluno em 

relação à classe? Devo considerá-lo independentemente ou devo compará-

lo com o grupo ou com os alunos de outra classe? 

Avaliar não pressupõe erros, falhas, defeitos, mas sim envolve 

determinar o valor da ação educadora e o desenvolvimento individual de 

cada um. Avaliar significa descobrir o aluno em relação a ele mesmo. 

A coerência da avaliação no que se refere ao modo de sentir e de ser 

da criança fortalece a relação professor-aluno: o professor colabora com o 

desenvolvimento do aluno e se sente feliz com o progresso do trabalho dele; 

o aluno aceita com satisfação as intervenções do professor e se sente 

produtivo e confiante. 

Invariavelmente, o processo de avaliação está relacionado com a 

maneira como o professor vê o mundo e com o modelo didático que utiliza. 

Em geral, quando se fala em avaliação, pensa-se imediatamente no processo 

de avaliação tradicional, em que a escola assume o papel autoritário, 

fechado, cíclico, e o professor manda, ensina e julga. 

Quando se pensa no processo de avaliação, é impossível deixar de 

refletir sobre o erro. O erro torna as pessoas vulneráveis e é uma questão 

desconfortante, que cria culpas e pecados. 
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Para compensar a culpa, normalmente há uma complacência em 

relação a ele, ao mesmo tempo que há uma preocupação em não cometê-lo. 

O erro opõe-se ao acerto, que é considerado verdadeiro e bom. 

Do ponto de vista piagetiano, os conceitos são construídos num 

processo de autoregulação. 

Regulação é o conjunto de aspectos do processo segundo os quais 

precisamos corrigir as coisas. Há um objetivo a ser alcançado e algumas 

ações levam a esse objetivo; outras ações, aquelas que não levam ao 

objetivo, devem ser repensadas e corrigidas. Assim, a preocupação maior 

não deve ser o erro; o que importa é a ação e o feedback que o erro 

desencadeia no processo. 

A criança que erra está convivendo com uma hipótese de trabalho 

não-adequada. 

Nem por isso deixa de estar num momento evolutivo no processo de 

aquisição de conhecimento. 

Ao educador cabe diagnosticar o erro e, por meio dele, observar com 

transparência o desenvolvimento de seu aluno. A partir dessa observação ele 

pode criar conflitos para desestabilizar as certezas e hipóteses não adequadas 

que a criança tem sobre determinado assunto, e assim permitir seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Em outras palavras: 

• O processo de avaliação está relacionado à maneira como 

professor e aluno veem o mundo, com o modelo didático que utilizam. 

Assim, temos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

• Além de diagnosticar o erro, cabe ao professor ajudar o aluno a 

reformular suas hipóteses linguísticas. 
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• O aluno constrói o conhecimento num contínuo processo de 

autorregulação. 

 

 

19.   A BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS EM PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO E NUMERAMENTO 

 

A brinquedoteca é um espaço que proporciona, por  meio de jogos e 

brincadeiras a construção de conhecimento e aquisição de habilidades 

cognitivas, além de integrar socialmente o sujeito no mundo da imaginação. 

Esses espaços lúdicos, surgiram no Brasil na década de 1980, porém 

com um contexto diferente do modelo inglês, que fazia empréstimos de 

brinquedos após uma crise no país, que levava as crianças de uma escola 

próxima, a furtarem brinquedos de uma loja infantil, sendo assim o dono da 

loja resolveu emprestar brinquedos a elas. Surge então as brinquedotecas, 

que no contexto brasileiro se diferenciam, pois não emprestam brinquedos e 

sim proporcionam um espaço lúdico e acolhedor para a criança brincar. 

Sobre a consideração acima, SANTOS (1995, p.8), corrobora que: 

“Este ambiente criado especialmente para a criança tem como 

objetivo estimular a criatividade, desenvolver a imaginação, a comunicação 

e a expressão, incentivar a brincadeira do faz-de-conta, a dramatização, a 

construção, a solução de problemas, a socialização e a vontade de inventar, 

colocando ao alcance da criança uma variedade de atividades que, além de 

possibilitar a ludicidade individual e coletiva, permite que ela construa o seu 

próprio conhecimento”. 

Através da citação acima, pode-se compreender a necessidade de se 

introduzir esse espaço lúdico dentro das escolas, pois quando a criança brinca 

ela está desenvolvendo habilidades e construindo conhecimento, sendo que 
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para adquirir o processo de alfabetização e numeramento, as habilidades 

motoras e o desenvolvimento cognitivo devem estar bem desenvolvidas. 

Segundo MOYLES (2002, p. 36,37), O brincar “aberto”, aquele que 

poderíamos chamar de a verdadeira situação de brincar, apresenta um esfera 

de possibilidades para a criança, satisfazendo suas necessidades de 

aprendizagem e tornando mais clara a sua aprendizagem. Parte da tarefa do 

professor atender as necessidades de aprendizagem das crianças e, neste 

papel, o professor poderia ser chamado de um iniciador e mediador da 

aprendizagem. O papel do professor é assumido na terceira parte do ciclo do 

brincar, quando ele deve tentar diagnosticar o que a criança aprendeu – o 

papel de observador e avaliador. Ele mantém e intensifica esta aprendizagem 

e estimula o desenvolvimento de um novo ciclo. 

O professor deve buscar na sua formação, metodologias que 

proporcionem a aprendizagem lúdica para seus alunos. Através de um 

recurso pedagógico, disponível dentro da escola, o processo de aquisição do 

conhecimento envolvendo o brincar se tornaria mais prático e prazeroso para 

o educador e o educando. 

Defende-se neste contexto, o uso de brinquedotecas escolares, para 

que todo o processo de aprendizagem cognitiva, ao qual a criança tem direito, 

seja desenvolvido. 

Sendo assim, considerando que o aluno ingressa no ensino 

fundamental, iniciando o processo de alfabetização e numeramento, 

necessita de um ambiente que possibilite e promova a aprendizagem de 

forma lúdica, para que, possa ter sua construção cognitiva plenamente 

desenvolvida. 

Considera-se que as crianças dos tempos atuais, vem sofrendo grande 

influência da mídia, cujo seus brinquedos e brincadeiras são influenciadas 

por programas e propagandas televisivas. A brincadeira e os brinquedos 

estão perdendo espaço no cotidiano infantil, sendo que atualmente, elas 

passam o maior tempo em frente à televisão, computadores, vídeo games, 
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celulares entre outros, esquecendo assim as brincadeiras mais comuns e 

adequadas a sua faixa etária. 

Segundo BORBA (2007, pág. 36), a brincadeira não é algo já dado 

na vida do ser humano, aprende-se a brincar, desde cedo, nas relações que 

os sujeitos estabelecem com os outros e com a cultura. O brincar envolve 

múltiplas aprendizagens. 

Através da brincadeira a criança desenvolve todas as competências 

necessárias para o seu desenvolvimento cognitivo, se ela não passar por este 

processo, certamente terá dificuldade para adquirir conhecimentos para a 

alfabetização e o numeramento. 

Considera-se de suma importância que a brincadeira esteja presente 

no cotidiano escolar da criança, para que seja possível desenvolver seu 

processo cognitivo de aprendizagem. 

O docente deve estar preparado e entender este ambiente como forma 

de aprendizagem, para facilitar o processo de alfabetização e numeramento 

dos seus alunos, através de atividades lúdicas, dirigidas ou não, mas que 

estarão desenvolvendo o processo cognitivo de aprendizagem. 

A brinquedoteca, é uma forma de auxílio ao docente no currículo 

escolar, para desenvolver a aprendizagem de forma lúdica e promover a 

socialização do educando. 

 

 

 

 

 

 

O educando tem o direito de brincar e de aprender brincando, pois 

através da brincadeira estará vencendo seus medos, expressando seus 

sentimentos, desenvolvendo a sua imaginação e preparado para enfrentar o 



85 

 

processo de alfabetização e numeramento, pois já estará com a sua cognição 

desenvolvida. 

 

 

19.1   METODOLOGIA 

 

Esta investigação consiste em uma pesquisa qualitativa, que segundo 

GODOY (1995), tem o ambiente natural como fonte direta de dados, e o 

pesquisador como instrumento fundamental. Os estudos denominados 

qualitativos, têm como preocupação fundamental, o estudo e a análise do 

mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que 

está sendo estudada. 

Descreve GODOY (1995), que para o pesquisador qualitativo, um 

fenômeno pode ser mais bem observado e compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte. Aqui o pesquisador deve aprender a usar sua própria 

pessoa como o instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e 

interpretação dos dados coletados. 

O mesmo autor, ainda aponta que todos os dados da realidade são 

importantes e devem ser examinados. O ambiente e as pessoas nele inseridas 

devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas 

observados como um todo. 

Conforme descreve MINAYO (2010, p. 57), o método qualitativo 

pode ser definido como: 

 

“... é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 

seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam.” 
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Considerando a citação acima, pode-se entender que esta pesquisa irá 

trazer como ponto principal as interpretações, sentimentos e pensamentos 

sobre o tema em questão. Tendo como base, as opiniões dos entrevistados, 

suas considerações e reflexões acerca do desenvolvimento da sua prática 

pedagógica. 

A coleta de dados utilizada, se dará através da observação dos 

professores do ciclo inicial de alfabetização e numeramento. 

A análise de dados da pesquisa, se dará por meio de reflexões, acerca 

das entrevistas realizadas. Para isso será utilizado o referencial de Bardin 

(2009), que apresenta a análise de conteúdo como uma das formas possíveis 

de tratamento de dados em pesquisa. Segundo ela, a análise de conteúdo é 

usada quando se quer ir além dos significados, da leitura simples do real. 

Trata-se de um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. Também será utilizado, o referencial de Cunha (1997), que 

destaca a importância da compreensão e apreciação crítica das narrativas 

como alternativas pedagógicas na pesquisa e no ensino. 

Sendo assim, será possível analisar qual a concepção que o docente 

do ciclo inicial de alfabetização e numeramento, e o coordenador 

pedagógico, tem sobre a brincadeira como processo lúdico de aprendizagem, 

e qual a possibilidade do uso e da construção de uma brinquedoteca como 

recurso pedagógico na escola. 

 

 

20.     O BRINCAR NO CURRÍCULO DO CICLO INICIAL DE 

ALFABETIZAÇÃO E NUMERAMENTO 
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A brincadeira atualmente nas escolas de ensino fundamental, parece 

estar sendo deixada de lado, pois no cenário atual preocupa-se integralmente 

com a aprendizagem de códigos alfabéticos e numéricos, sendo que para a 

aquisição desses códigos é imprescindível a construção do desenvolvimento 

cognitivo através da ludicidade. 

O brincar possibilita que o educando, desenvolva sua imaginação, 

descobrindo e recriando possibilidades, no ambiente em que está inserido, 

podendo construir assim novos conceitos de aprendizagem. Para isso é 

necessário que se possibilite um espaço para a brincadeira dentro da escola, 

pois não há aprendizagem se a criança não estiver cognitivamente 

desenvolvida. 

Segundo BORBA (2007), os estudos da psicologia baseados em uma 

visão histórica e social dos processos de desenvolvimento infantil apontam 

que o brincar é um importante processo psicológico, fonte de 

desenvolvimento e aprendizagem. Tal concepção se afasta da visão 

predominante da brincadeira como atividade restrita à assimilação de 

códigos e papéis sociais e culturais, cuja função principal seria facilitar o 

processo de socialização da criança e a sua integração à sociedade. 

Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no 

brincar são também constitutivos do processo de apropriação de 

conhecimentos. A possibilidade de imaginar, de ultrapassar o já dado, de 

estabelecer novas relações, de inverter a ordem, de articular passado, 

presente e futuro potencializa nossas possibilidades de aprender sobre o 

mundo em que vivemos. 

O ato de brincar possibilita a apropriação e aquisição de 

conhecimentos e habilidades, sendo elas nas áreas da motricidade ampla e 

fina, da cognição, da linguagem oral e escrita, dos valores e sentimentos, da 

concentração, e das habilidades lógicas matemáticas. 
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Sendo assim, a brincadeira deve ser inserida diariamente no currículo 

escolar do ensino fundamental, pois ao refletirmos acerca das considerações 

acima, confirma-se a necessidade de introduzir a ludicidade através da 

brincadeira, para que possa-se desenvolver no educando uma aprendizagem 

lúdica e prazerosa, para a melhor aquisição do processo de alfabetização e 

numeramento. 

 

 

21.    RELAÇÃO ENTRE MÚSICA, ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 

 

A música é um elemento que está na sociedade há muitos anos. 

Nos primórdios somente era utilizada como divertimento e meio de 

socialização, por exemplo como as grandes festas na Europa, nos rituais dos 

índios na descoberta do Brasil e depois como forma de expressão. 

Ao longo da história, foi tomando espaço e repercursão, foi se 

desenvolvendo, organizando-se em ritmos, melodias e letras, permitindo a 

qualquer pessoa aprendê-la. 

Consequentemente foi buscando histórias a serem contadas e 

sentimentos a serem expressados e dessa forma passou a fazer parte da 

sociedade efetivamente e consequentemente está dentro da escola. 

E nesse espaço, a música afeta também o processo de alfabetização 

e letramento, nosso foco neste trabalho. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, o processo de alfabetização 

utiliza de diferentes textos que circulam socialmente, promovendo assim a 

prática do letramento. 
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Letramento e alfabetização devem caminhar juntos e, nesse percurso, 

a música pode tornar-se uma grande aliada ao ensino. 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 

contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 

no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 

indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 

1998 p. 47). 

 

22.    ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E MÚSICA: UM 

RELACIONAMENTO COM VISTAS À APRENDIZAGEM 

 

A alfabetização é hoje vista como um processo de aprendizagem que 

basicamente e superficialmente consiste em aprender a ler e a escrever, 

apoiada no contexto de codificar e decodificar as letras (grafemas) e os sons 

(fonemas). 

 

 

De acordo com Kleiman (2005), 

 

[...] a alfabetização é uma prática. E assim como toda a prática 

que é especifica a uma instituição, envolve diversos saberes (por 

exemplo quem ensina conhece o sistema alfabético e suas regras 
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de uso), diversos tipos de participantes (aluno e professores) e, 

também, os elementos matérias que permitem concretizar essa 

prática em situações de aula [...] (KLEIMAN, 2005. p 12). 

 

Trata-se, assim, de uma prática que cabe à escola desenvolver junto 

aos alunos, de forma que se apropriem do código ensinado. 

Para que essa apropriação ocorra, a alfabetização pode associar-se às 

práticas voltadas ao contexto de uso da linguagem, promovendo assim um 

ensino pautado na contextualização dos conteúdos. Isso faz com que o 

processo de alfabetização alie-se ao letramento. 

O letramento não é a alfabetização propriamente dita, mas deve fazer 

parte dela. 

Também não é um método, nem uma habilidade, mas pode se dizer 

que é uma prática que surgiu para colaborar com o desenvolvimento da 

alfabetização. 

Após vários métodos criados para os avanços na alfabetização, o 

letramento, pode se dizer que foi o melhor meio de aperfeiçoar as relações 

entre a sala de aula e a sociedade no processo de apropriação da leitura e da 

escrita. 

Na visão de Castela (2009) “Não há um conceito de letramento capaz 

de abarcar todos os sujeitos, as demandas funcionais decorrentes dos lugares 

sociais ocupados, e os conceitos espaciais, temporais, culturais e políticos” 

(CASTELA, 2009 p.40). 

Para a autora, a escola é a instituição responsável pela difusão do 

letramento. 

Acreditamos que isso seja possível por meio de diversos instrumentos 

no processo de ensino, sendo um deles o trabalho com a música na sala de 

aula, elemento norteador desta pesquisa. 
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Tomando os fundamentos apresentados, vemos que a alfabetização e 

o letramento hoje acontecem de forma associada, pois é possível verificar os 

aspectos positivos de cada método de alfabetização e utilizá-los na prática 

docente, ou seja, tudo que colabora para a aprendizagem da leitura e da 

escrita é válido assim, como a música, principal elemento focado para 

objetividade deste artigo. 

Tomamos, então, neste estudo, a alfabetização como a prática de 

leitura e escrita, que envolve o contato com as letras, palavras, frases, o 

estudo do grafema, do fonema e o conhecimento e a memorização dos 

mesmos, umas das primordiais bases para a comunicação do ser humano. 

O letramento é tomado na perspectiva da valorização da cultura 

escrita, ou seja, elementos da leitura e da escrita que fazem parte da vida do 

aluno e da prática social. 

Nesse enfoque, a música é um dos gêneros textuais que pode 

contribuir para o processo de alfabetização e letramento, pois, quando 

estudada dentro de uma sala de aula, desperta uma curiosidade e um 

interesse pelo conteúdo administrado em qualquer aula. 

É Considerando que nosso foco é primeiro ano do ensino 

fundamental, a alfabetização já atraente por caracterizar-se pelas coisas 

novas aprendizagens. Nesse processo, a criança fica ainda mais concentrada 

no que faz. 

Dado esse interesse, se a música for trabalhada como uma prática de 

letramento, pode despertar, cada vez mais, o interesse pelo conhecimento 

adquirido. 

O ato de cantar, dançar, ler uma letra de música, é a coerência que faz 

a junção entre a prática de ler e escrever com a presença do contexto cultural 

do sujeito de tal forma dinamizadora, interativa, participativa, animada, ou 

seja, uma forma totalmente voltada para a criança que está recém dialogando 

com o grafema e o fonema. 
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A estimulação do desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo, 

sensorial e musical específico, realizado através da música é essencial como 

também contribui como prática social na alfabetização e no letramento, já 

que como nos diz Moraes e Pinheiro (2012, p.19) “Uma das artes usadas 

para chamar a atenção da sociedade [...] foi à música [...]”. 

Os autores também nos informam que: 

[...] mais importante: letras de canções podem revelar traços da 

evolução da língua, o que pode ser considerado, então, como um 

dos primeiros instrumentos pedagógicos do homem ao transmitir 

seus ritos e heranças culturais às novas gerações (MORAES; 

PINHEIRO, 2012 p.14). 

 

Assim, podemos verificar a importância na música desde os 

primórdios da humanidade, como meio de sociabilização, concentração e 

em processo de ensino aprendizagem, ou seja, na alfabetização e letramento 

a música também tem uma função significativa. 

Na alfabetização e no letramento é importante educar com a música 

porque a criança tem a capacidade de compreender o progresso da linguagem 

musical dentro da língua oral, transmitido através da experiência e da 

convivência adquiridas e repassadas novamente pelos professores. 

Na visão de Martins (1985) “Educar musicalmente é propiciar à 

criança uma compreensão progressiva de linguagem musical. Através de 

experimentos e convivência orientada. ” (MARTINS, 1985, p.47.). 

Esta prática da utilização da música como complemento da educação 

é uma forma de dinamizar e agilizar o desenvolvimento durante os anos 

iniciais do ensino fundamental, que se inicia com a alfabetização. 

Os métodos utilizados no uso da música em sala de aula vão desde 

pequenas canções, para focalizar a atenção dos alunos, até o trabalho com 

conteúdo diversos, que envolvem a sociedade na vida do aluno e também 

fazem o movimento oposto, envolvem o aluno na sociedade, ou seja, a 
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música é uma expressão de uma cultura de um país, pois possibilita a 

transmissão de uma forma de agir e pensar. 

Para Brito (2003) “É difícil encontrar alguém que não se relacione 

com a música [...] Surpreendemo-nos cantando aquela canção que parece ter 

“cola” e que não sai da nossa cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer 

os pés, reagindo a um ritmo envolvente [...]” (BRITO, 2003, p. 34). 

Algumas músicas podem ser utilizadas como forma de alfabetização, 

como por exemplo, uma atividade feita da letra da música “Pato Pateta” do 

compositor Toquinho, na qual pode ser dada a introdução da letra P para o 

início da alfabetização, relacionando assim, grafema/fonema de uma forma 

lúdica, associada à música. Na visão de Penna (2012): 

A área de educação musical tem, no entanto, cada vez mais 

fortalecido o seu compromisso com a educação básica, com um 

aumento dos estudos acerca da pratica nas escolas, seja para 

conhecer seja realidade, seja para propor alternativas para esse 

contexto educativo (PENNA, 2012, p. 151). 

 

Os sons que aparecem na música também contribuem para o 

desenvolvimento da coordenação motora, da memória, da integração social, 

da percepção sensorial, da psicomotricidade, da noção de tempo e espaço, 

da expressão corporal, oral e gráfica, além do desenvolvimento dos sentidos. 

A música também é uma forma de promover o convívio social, e contribui 

totalmente para a estimulação do desenvolvimento integral da criança. 

Assim, se utilizada em toda a educação básica, pode auxiliar pode auxiliar o 

aprendizado dos conteúdos propostos, numa perspectiva interativa. 
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MÓDULO V – UM OLHAR INCLUSIVO NO PROCESSO DE 

LETRAMENTO E APRENDIZAGEM 

 

23.    INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN 

 

Neste século o paradigma de educação inclusiva tem conquistado espaço, 

visto que o paradigma de integração limitava-se a colocar os alunos na escola 

sem que as adaptações necessárias fossem realizadas. Conscientizando a 

sociedade de que a escola deve ser um espaço para todos, aberta as diferenças, 

a inclusão prima por uma prática educativa que atenta para as especificidades 

de cada educando, especialmente aqueles que por muito tempo já foram 

excluídos tanto pela sociedade quanto pela escola. 

Ao entrarmos nas escolas é possível perceber que as crianças com 

deficiência estão, atualmente, presentes em maior número nas classes regulares 

de ensino. De acordo com o MEC de 2000 a 2010 houve um aumento de 492,8% 

nas matrículas do público de Educação Especial. No entanto, é preciso que se 

reflita, se a inclusão desses alunos é mais por uma garantia de seus direitos, que 

são reivindicados por suas famílias, do que por uma aceitação e autêntica 

mudança no pensamento e atitude da sociedade, especificamente daqueles que 

estão diretamente ligados ao processo educativo. Ainda é importante refletir se 
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a inclusão encontra os recursos necessários para que seja uma realidade na 

prática escolar cotidiana, para além dos números. Esta reflexão não será nosso 

foco nesta pesquisa, no entanto, não poderíamos deixar de fazê-la mesmo que 

não a aprofundando já que a maneira como a inclusão se dá influencia as 

práticas de ensino-aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

A inclusão tem se configurado como um processo complexo, pois o 

trabalho pedagógico a ser desempenhado exigirá do professor mais formação, 

para conhecer as especificidades necessárias à organização do processo de 

ensino-aprendizagem que possibilite atender as necessidades educacionais de 

cada aluno, respeitando suas particularidades. Este processo irá requerer uma 

série de estratégias sistemáticas, planejadas, avaliadas que contemplem este 

aluno. 

É da escola, a responsabilidade de primar por uma educação para o 

desenvolvimento integral do ser humano; a educação inclusiva defende que o 

aluno com deficiência seja formado mediante este princípio. No entanto, para 

os alunos com deficiência, a escola parece não contemplar sua integralidade, 

ainda vive-se numa perspectiva integracionista na qual basta à criança estar na 

escola. São comuns situações nas quais estes são considerados incapazes ou os 

docentes se conformarem com a falta de recursos para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Na sociedade as pessoas com síndrome de Down ainda são vítimas de 

preconceitos, taxadas de incapazes, impotentes. Isso ainda ocorre mesmo com 

a sociedade já tendo testemunhado pessoas com a deficiência formando-se, 

trabalhando, constituindo suas famílias e vivendo como cidadãos com direitos 

e deveres. A escola parece reproduzir estas concepções, pois a inclusão é uma 

necessidade visível, mas tem encontrado enormes barreiras para que de fato 

possa ser efetivada. Talvez a barreira mais forte seja o preconceito; ainda muito 
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presente tanto fora quanto dentro das escolas e estas parecem disseminá-lo à 

medida que não atende as necessidades dos alunos com deficiência. 

A alfabetização é uma competência fundamental a todo cidadão, mas 

parece ser segregada a esses alunos. Nos primeiros anos do ensino fundamental 

é dedicada grande atenção a alfabetização dos alunos, considerada um grande 

desafio por muitos professores. A alfabetização e suas práticas têm gerado 

muitas discussões a fim de fazer deste um processo de ensino-aprendizagem 

prazeroso, em que os alunos possam dar sentido ao que realizam, tornando-se 

sujeitos letrados. 

Contudo, a alfabetização parece ser colocada a parte ou em segundo plano, 

quando se trata de crianças com necessidades educativas especiais, ao passo 

que estas não acompanham ou tem o mesmo desenvolvimento cognitivo e 

motor de crianças sem deficiências. 

 

23.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

Segundo Pueschel (2006, p. 54), no início do século XX médicos 

suspeitaram que a causa da síndrome de Down fosse um problema nos 

cromossomos, mas faltavam técnicas para que exames mais avançados fossem 

feitos, que comprovassem suas suspeitas. 

Apenas anos mais tarde, após técnicas laboratoriais terem avançado 

permitiu o estudo detalhado dos cromossomos da célula humana. Por volta de 

1959 Lejeune relatou que a criança com Síndrome de Down tem um 

cromossomo a mais em cada célula, precisamente no cromossomo 21. É o que 

relata Pueschel (2006, P. 54): “Em estudos de tais crianças ele observou 47 

cromossomos em cada célula, ao invés dos 46 esperados e, ao invés dos dois 

cromossomos 21 em cada célula, o que levou ao termo Trissomia 21”. 
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Geneticistas descobriram, ainda, que além da Trissomia 21, a síndrome 

de Down pode ser decorrente de outros problemas nos cromossomos. A 

translocação, quando a célula possui 46 cromossomos, mas o 21 está ligado a 

outro que na divisão celular provocará uma alteração e, o mosaicismo, assim 

denominado por ter as células com 46 e 47 cromossomos formando uma espécie 

de mosaico, resultado de um erro nas primeiras divisões celulares. 

São nas células que estão os genes responsáveis por nossas funções 

fundamentais e aparência. Logo a alteração existente na divisão do cromossomo 

21, como aqui explicitado, interfere nas funções fundamentais ao ser humano: 

sensoriais, motoras, intelectuais e em sua aparência. Assim como as pessoas 

sem deficiência, as pessoas com síndrome de Down têm características 

herdadas de seus genitores. No entanto, o cromossomo 21 extra lhe conferirá 

características que são comuns a todos, que os tornam diferentes de seus 

familiares e de pessoas sem deficiência, mas parecidos entre si (PUESCHEL, 

2006, p.77). 

Pessoas com síndrome de Down geralmente apresentam a cabeça 

levemente achatada na parte posterior (braquicefalia), pálpebras estreitas com 

dobras no canto interno dos olhos, hiponia muscular, atenção baixa, deficiência 

na memória auditiva de curto prazo, na visão e complicações respiratórias. 

As características das pessoas com síndrome de Down são variadas, uns 

podem ter problemas cardíacos congênitos enquanto outros não, por exemplo. 

Elas são decorrentes de falhas na divisão celular que podem dificultar o 

desenvolvimento de algumas habilidades, porém estas não determinam que 

estes sejam impotentes ou incapazes de se desenvolverem plenamente como 

qualquer outra pessoa. Pueschel (2006, p. 79) afirma a importância de “frisar 

que as crianças com síndrome de Down são mais semelhantes do que diferentes 

da criança comum da comunidade.” 

Muitas vezes os professores não conseguem desenvolver um bom 

trabalho com as crianças com síndrome de Down por, ainda, considerarem a 
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deficiência como fator determinante de suas possibilidades e sua competência. 

As oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento são assim minimizadas, 

o que os prejudica na vida escolar como também fora da escola. A falta de 

conhecimento e informação, como também o modo como, boa parte, da 

sociedade concebe a pessoa com deficiência, baseado no modelo médico levam 

a este prejuízo. 

É importante tomar conhecimento das características específicas da 

síndrome de Down para que a educação não esteja fundada nos estereótipos 

sociais, mas reconheça que as pessoas com a síndrome como diferentes, não 

apenas geneticamente como também em sua identidade e possibilidades de 

desenvolvimento global. 

 

23.2 SÍNDROME DE DOWN E ESCOLA 

 

A inclusão requer o envolvimento e a mudança de toda a sociedade. Mas, 

ainda hoje e durante muito tempo, o processo de ensino-aprendizagem está 

focado nas limitações; limites que foram determinados pelos preconceitos 

advindos das concepções do modelo médico de deficiência, ao conceber a 

pessoa com deficiência como doente e/ou ser inferior, incapaz de pensar, de 

aprender, de trabalhar, de ter amigos, de conviver socialmente. 

No cotidiano já se vê muitas pessoas com a síndrome superarem as 

expectativas para elas estabelecidas, estão formadas, trabalhando, constituindo 

suas famílias, enfim realizando-se enquanto seres humanos e cidadãos. A TV, 

por exemplo, enquanto veículo de comunicação de grande abrangência social, 

apresenta histórias de vida de algumas dessas pessoas, o que contribui para 

minimizar os preconceitos e ir conscientizando a sociedade sobre as 

capacidades que estas pessoas também possuem. Isto corrobora com Saad 

(2003, p.70) ao dizer que: “Dar visibilidade à pessoa com síndrome de Down é 

uma forma de informar sobre suas possibilidades.” 
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Saad (2003, p.70) fala ainda que as 

atitudes preconceituosas são excludentes e 

resultam na eliminação das oportunidades 

de desenvolvimento do sujeito e deste se 

reconhecer como um cidadão. Ser cidadão 

implica que as pessoas com deficiência têm 

os mesmos direitos que qualquer outro seja 

este como for. 

Entre esses direitos esta o de acesso e permanência na escola, direito a 

uma educação para o pleno desenvolvimento, como rege a LDB 9.394/96. Logo 

para que as crianças com síndrome de Down tenham um bom desenvolvimento 

e participem efetivamente das atividades escolares, a fim de consolidarem uma 

aprendizagem significativa, é preciso que a escola favoreça este processo, 

dispondo de estrutura física adequada e agradável a todos os alunos, professores 

formados e atualizados, preparados para promover a inclusão, que conheçam as 

características específicas dos alunos com síndrome de Down, ao fazer as 

adaptações necessárias para que estes possam dentro das suas limitações 

construírem seus conhecimentos. 

Na rotina escolar as atividades propostas precisam atender as 

necessidades dos alunos, respeitando suas limitações dentro do processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto é fundamental conhecer algumas características 

do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança com síndrome de Down, 

relevantes para este processo. Estas crianças têm um atraso no desenvolvimento 

da linguagem e dificuldades na oralidade, isso faz com que possuam um 

vocabulário reduzido, levando-os a se expressarem com pouca clareza, porém 

compreendem muito bem a fala de outrem. Também tem dificuldades no 

processamento da memória auditiva de curto prazo. Essas afetam sua 

capacidade de se expressar e de desenvolverem habilidades cognitivas como 
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pensar, raciocinar e relembrar informações instantaneamente (BUCKLEY; 

BIRD 1994 apud, BISSOTO 2005, p. 82). 

Essas características da criança com SD nos remetem ao processo de 

alfabetização e letramento, no qual essas condições irão interferir e dificultar 

sua consolidação. É importante considerá-las enquanto dificuldades a serem 

contornadas. 

Podemos dizer que a alfabetização parece ser um dos pilares da prática 

pedagógica, visto que é uma competência fundamental a todas as disciplinas. E 

ainda que “as crianças e adolescentes observam palavras escritas em diferentes 

suportes (...). Nessas experiências culturais com práticas de leitura e escrita, 

muitas vezes mediadas pela oralidade, meninos e meninas vão se constituindo 

como sujeitos letrados.” (LEAL, ALBUQUERQUE, MORAES, 20 p70) 

Segundo Soares (1998, p. 47 apud, LEAL, ALBUQUERQUE, MORAES, 

20 p.70) alfabetizar e letrar são inseparáveis apesar de serem duas ações 

diferentes. No entanto, o ideal é ensinar a ler e escrever no conjunto das práticas 

sociais de leitura e escrita, o que chama de “alfabetizar letrando”. É o que 

também preconiza o fascículo 1 do Pró-Letramento: Programa de Formação 

Continuada de Professores dos anos/séries Iniciais do Ensino Fundamental: 

Alfabetização e Linguagem (MEC 2008, p. 13): 

(...) alfabetização como o processo específico e indispensável de 

apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios 

alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com 

autonomia. Entende-se letramento como o processo de inserção e 

participação na cultura escrita. Trata-se de um processo que tem 

início quando a criança começa a conviver com as diferentes 

manifestações da escrita na sociedade (placas, rótulos, 

embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda a 

vida, com a crescente possibilidade de participação nas práticas 

sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de 

contratos, de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). 

Esta proposta considera que alfabetização e letramento são 

processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas 

complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. Assim, 

não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de 

alfabetizar letrando. 
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É esta perspectiva de alfabetização atual, ao mesmo tempo discutida há 

anos, que os alunos também com deficiência podem ser ensinados à medida que 

vivem as práticas de leitura e escrita citadas e se relacionam com os diferentes 

gêneros textuais e seus suportes, pois participam da vida em sociedade. 

O trabalho educacional deve considerar os impedimentos específicos da 

síndrome de Down como obstáculos a serem contornados. Utilizar gestos e 

imagens para dar comandos e ensinar-lhes outros conteúdos curriculares é uma 

estratégia. Esta estratégia usará a memória visual, que se constitui mais 

desenvolvida que a auditiva. Além disso, tal estratégia consiste em uma 

oportunidade para que possam expressar-se a sua maneira e ao seu tempo, com 

gestos e seu vocabulário particular. 

Essas são ações que contribuem para contornar as dificuldades já citadas, 

permitindo que as pessoas com síndrome de Down participem do cotidiano 

escolar e não sejam excluídas porque possuem impedimentos, como qualquer 

outra pessoa. De acordo com Bissoto (2005, p. 86) alguns estudos apontam que 

o desenvolvimento destas pessoas, assim como de pessoas sem deficiência, 

recebe influências genéticas, sociais, econômicas e culturais. 

A escola não pode esquecer que o aluno com síndrome de Down e todo 

aluno com deficiência tem sua singularidade. Para Oliveira (2006, p.115) as 

pessoas com deficiência, seja ela qual for não tem suas individualidades e 

personalidades respeitadas pela sociedade e na escola isto leva a “produção do 

fracasso escolar” de muitos. 

Compartilhar da mesma síndrome não significa ter as mesmas 

necessidades, o princípio de igualdade de direitos não pode ser confundido com 

igualdade na aprendizagem. Estes alunos precisam ser respeitados em seu ritmo 

de aprendizagem, interesses, aptidões, dificuldades, sentimentos, enquanto ser 

humano único. “Numa prática curricular guiada por princípios 

homogeneizadores, há uma concepção intrínseca de que o processo de 
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aprendizagem é igual e ocorre da mesma forma para todos os sujeitos.” 

(LUNARDI, sd, p. 7) 

Os ganhos num trabalho que atenta para as necessidades e 

potencialidades da pessoa com deficiência, estão claramente dispostos por Saad 

(2003, p.73). Ao concluir as análises de sua pesquisa afirma ser “possível dizer 

que investir na deficiência resulta em dependência, ao passo que investir no 

potencial resulta em ganhos como autonomia, participação, dignidade e 

cidadania.” 
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MÓDULO VI -   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Também nos dias atuais a discussão sobre métodos de alfabetização 

se faz presente, seja quando se propõe a desmetodização desse processo, seja 

quando se discutem cartilhas, seja quando se utilizam, mesmo que 

silenciosamente, determinados métodos considerados tradicionais. Como se 

viu, porém, não se trata de uma discussão nova, nem tampouco se trata de 

pensar que, isoladamente, um método possa resolver os problemas da 

alfabetização. Mas, por se tratar de processo escolarizado, sistemático e 

intencional, a alfabetização não pode prescindir de método (nem de conteúdos 

e objetivos, dentre outros aspectos necessários ao desenvolvimento de 

atividades de ensino escolar). 

Em outras palavras, a questão dos métodos é tão importante (mas não 

a única, nem a mais importante) quanto as muitas outras envolvidas nesse 

processo multifacetado, que vem apresentando como seu maior desafio a busca 

de soluções para as dificuldades de nossas crianças em aprender a ler e escrever 

e de nossos professores em ensiná-las. E qualquer discussão sobre métodos de 

alfabetização que se queira rigorosa e responsável, portanto, não pode 

desconsiderar o fato de que um método de ensino é apenas um dos aspectos de 

uma teoria educacional relacionada com uma teoria do conhecimento e com um 

projeto político e social. 

Se quisermos mudar ou manter nossa situação presente e projetar outro 

futuro, em vista do que foi aqui apresentado não podemos desconsiderar a 

complexidade do problema nem o passado desse ensino, ingenuamente supondo 

que, em relação a esse passado, possamos, ou efetuar total ruptura, ou, de 
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maneira saudosista, buscar seu total resgate, como se não tivesse havido 

nenhum avanço científico, de fato, nesse campo de conhecimento. 

É preciso conhecer aquilo que constitui e já constituiu os modos de 

pensar, sentir, querer e agir de gerações de professores alfabetizadores (mas não 

apenas), especialmente para compreendermos o que desse passado insiste em 

permanecer. Pois é justamente nas permanências, especialmente as silenciadas 

ou silenciosas, mas operantes, e nos retornos ruidosos e salvacionistas, mas 

simplistas e apenas travestidos de novo, que se encontram as maiores 

resistências. 

E é também de seu conhecimento que se podem engendrar as reais 

possibilidades de encaminhamento das mudanças necessárias, em defesa do 

direito de nossas crianças ingressarem no mundo novo da cultura letrada, o qual, 

embora há mais de um século prometido, vem sendo veladamente proibido a 

muitas delas, que não conseguem aprender a ler e a escrever; em defesa, enfim, 

de seu direito de, por meio da conquista da leitura e escrita e sobretudo de seu 

sentido, não serem submetidas ao dever, apenas, de aprender a, quando muito, 

codificar e decodificar signos linguísticos, na ilusão de um dia, quem sabe?, 

poderem finalmente ler e escrever, se permanecerem na escola e se alguém lhes 

ensinar, de fato; em defesa de seu direito de, por meio da conquista do sentido 

da leitura e escrita, serem resgatadas do abandono da escuridão e da solidão e 

não capitularem frente à proibição de ingressarem no novo mundo prometido. 
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