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“A criança tem cem linguagens (e depois, cem,
cem, cem), mas roubaram-lhe noventa e nove. A
escola e a cultura separam-lhe a cabeça do
corpo. Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de
fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar...
Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e,
de cem, roubaram-lhe noventa e nove. Dizem-lhe:
que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia,
a ciência e a imaginação. O céu e a terra, a
razão e o sonho, são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança
diz: ao contrário, as cem existem”.
(Loris Malaguzzi, 2016, p.5)

RESUMO

O estudo apresenta discussões e articulações entre práticas pedagógicas, alfabetização e
linguagens. Considerando esses aspectos, a investigação buscou identificar as diferentes
linguagens presentes nas práticas pedagógicas, durante o processo de alfabetização com as
crianças de 6 anos. O campo de pesquisa envolveu duas turmas de 1º ano do Ensino
Fundamental I, de uma escola da Rede Municipal de Itabirito, Minas Gerais. A abordagem
metodológica da pesquisa foi qualitativa e os instrumentos utilizados para as coletas de dados
foram entrevistas semiestruturadas com as docentes, observação da prática de professoras,
anotações no diário de campo e gravações audiovisuais. Ao discutirmos sobre as práticas,
buscamos embasamentos em Franco (2010, 2015, 2016, 2017) e Zaballa (1998). Autores
como Soares (2003, 2013, 2017), Morais (2006, 2012, 2015), Mortatti (1999, 2016), Ferreiro
e Ana Teberosky (1999), entre outros, sustentam a fundamentação a respeito das práticas em
alfabetização. Na perspectiva de Loris Malaguzzi apud Edwards C.; Gandini, L.; Forman, G.
(2016) e autores como Colello (2018, 2019), Fiorin (2017) e outros, buscamos as
contribuições sobre as linguagens. Para as análises, foi realizada a transcrição dos dados das
entrevistas, assistidas as gravações das aulas e anotados os momentos importantes das práticas
das professoras, nas quais foram identificadas as diferentes linguagens presentes no processo
de alfabetização. Dentre os principais resultados encontrados, verificou-se que as práticas das
professoras se baseiam em suas concepções de aprendizagem e que os discursos das docentes
revelam o quanto há dicotomia em relação à teoria e à prática. Foram identificadas práticas
mecânicas, sendo realizadas pelas professoras alfabetizadoras, ainda numa perspectiva dos
métodos tradicionais para a aprendizagem da língua escrita. Quanto à presença das diferentes
linguagens, notou-se que elas aparecem nas práticas docentes no processo de alfabetização;
contudo, acontecem de forma secundária, como um suporte. Diante dos resultados
encontrados, considera-se que as práticas docentes evidenciam a presença das linguagens, mas
ocorrem de forma intuitiva, sem a dimensão de uma prática pedagógica, no sentido de práxis.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Alfabetização. Diferentes Linguagens

ABSTRAT

The study presents discussions and articulations between pedagogical practices, literacy and
languages. Considering these aspects, the investigation sought to identify the different
languages present in the pedagogical practices during the literacy process with the 6 year old
children. The research field involved two classes of 1st year of Elementary School I from a
public school provided by the city governament of the city of Itabirito, Minas Gerais. The
research methodological approach was qualitative and the instruments used for data collection
were semi-structured interviews with the teachers, observation of the teachers' practice, notes
in the field diary and audiovisual recordings. When discussing practices, we look for bases in
Franco (2010, 2015, 2016, 2017) and Zaballa (1998). Authors such as Soares (2003, 2013,
2017), Morais (2006, 2012, 2015), Mortatti (1999, 2016), Ferreiro and Ana Teberosky (1999),
among others, support the theoretical foundations regarding literacy practices. Fron the
readings on the perspective of Loris Malaguzzi apud Edwards C.; Gandini, L.; Forman, G.
(2016) and authors such as Colello (2018, 2019), Fiorin (2017) and others, we got the
contributions on languages. For the analysis, we transcribed the data from the interviews,
watched the recordings of the classes and noted the important moments of the teachers'
practices in which we identified the different languages present in the literacy process.
Among the main results found, we verified that the teachers 'practices are based on their
learning conceptions and that the teachers' speeches reveal how much there is a dichotomy in
relation to theory and practice. We identified mechanical practices being carried out by
literacy teachers, from a perspective still of traditional methods for learning the written
language. As for the presence of different languages, we realize that they appear in teaching
practices in the literacy process, however they happen in a secondary way, as a support. In
view of the results found, we consider that teaching practices show the presence of languages,
but they occur intuitively, without the dimension of a pedagogical practice, in the sense of
praxis.

Keywords: Pedagogical Practices. Literacy. Different Languages
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INTRODUÇÃO
A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria.
(FREIRE, 1996, p.16)

Meu contato inicial com as práticas educativas em âmbito profissional se deu a partir
do Curso de Magistério no ano de 1997, em uma escola particular de Itabirito/MG. Carrego
laços afetivos com essa instituição por ter sido a única escola que eu frequentei durante toda a
minha caminhada escolar como estudante, por ser o local onde obtive a formação do curso
normal e construí a maior parte da minha carreira profissional. Enquanto aluna do Curso de
Magistério, dividia meu tempo entre os estudos na parte da manhã e as frequentes visitas à
biblioteca da escola no período da tarde. Ao transitar por suas dependências no turno
vespertino, mantinha contato com as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
percebendo, já naquela época, as inúmeras formas de manifestação de suas linguagens infantis
presentes no brincar, dialogar, teatralizar, cantar, movimentar e tantas outras maneiras de
viver a infância bem vivida. Durante o recreio e atividades externas das turmas, eu observava
o trabalho das professoras, interagia com elas. Não demorou muito para que eu as oferecesse
ajuda e, assim, comecei a ser chamada pela direção para fazer pequenas substituições e
participar de alguns projetos no contraturno. Após dois anos de curso normal, recebi um
convite para fazer parte do quadro de funcionários da escola, na função de ajudante de turma,
bem no dia da formatura do Curso de Magistério. Abriu-se ali uma janela de oportunidades.
Auxiliei várias turmas, acompanhando inicialmente as crianças de 7 a 10 anos e, por um
tempo, as crianças de 3 a 5 anos, até assumir a minha primeira turma como professora regente
da 2ª série, hoje denominada 3º ano do Ensino Fundamental I. Nesse período, eu já havia
ingressado na faculdade, no curso de Pedagogia. Minha rotina de trabalho acontecia à tarde e,
logo após, deslocava-me para a faculdade em Belo Horizonte, no período noturno.
Com pouca idade, trabalhando e estudando na área escolhida para atuar, sentia-me
plena, uma verdadeira professora em sua “missão” de educar. Porém, a imaturidade não me
permitia conhecer ainda a dimensão pedagógica do ensinar e aprender, tampouco a complexa
realidade de uma carreira docente, que exigiria grandes responsabilidades. Como assumir uma
turma de 20 a 30 alunos, conviver com pais, saber lidar com as dificuldades de aprendizagem
das crianças, repensar a prática diariamente, estruturar um planejamento, manter uma rotina
coerente, avaliar, executar, lidar com conflitos, entre tantos outros fatores? As vivências do
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dia a dia da sala de aula e as teorias apresentadas no curso de Pedagogia foram se articulando
com o passar dos anos e contribuindo para o meu amadurecimento pessoal e profissional. A
partir dos estudos acadêmicos e constante reflexão do fazer pedagógico, minhas práticas aos
poucos foram passando por modificações. O senso comum começou a dar lugar a
embasamentos teóricos mais sólidos, que me conduziam para uma postura mais ética e crítica
frente aos desafios da sala de aula e da vida. A professora com espírito jovem e sonhador
ainda estava presente em minhas ações, mas agora, mais consciente do caminho a trilhar. O
engajamento estava na direção de uma busca constante de saberes, numa perspectiva de
construção coletiva, voltada para a compreensão das diferenças e de um olhar atento às
crianças.
De todas as disciplinas cursadas em Pedagogia, as que mais eu estimava eram as de
metodologias e práticas, em especial, a disciplina de práticas em alfabetização. Eu tinha uma
curiosidade muito grande de entender o processo de alfabetização, mas até então não havia
lecionado ou mesmo auxiliado nas turmas de alfabetização da escola onde trabalhava.
Lembro-me que as professoras alfabetizadoras eram muito respeitadas entre os pais e também
pelos demais docentes. Eu ficava com o sentimento de que era preciso ter muita experiência
profissional – e de fato é – para assumir tal tarefa. Tinha em mente que devia ser bem difícil
colaborar com uma criança em seu processo de construção da leitura e escrita. Embora
temerosa, nutria o sonho de um dia aprender a conduzir e mediar esse processo, tornar-me
parceira de aventuras das crianças em suas descobertas e aprendizagens no mundo letrado.
Após seis anos de atuação docente, em um percurso gradativo como estagiária,
ajudante de turma e depois professora, interrompi minhas atividades na escola, pois me
mudaria para Belo Horizonte, para iniciar um projeto tão importante quanto o fato de estar em
uma escola primária. Por mais seis anos que seguiram, dediquei-me ao trabalho social e
voluntário na capital mineira. Visitei muitas comunidades, acompanhei diversas crianças em
situação de vulnerabilidade, em risco; acompanhei famílias de baixa renda, com questões de
ordem afetiva e psíquica comprometida. Auxiliava nos atendimentos, atuava em mutirões,
engajava-me em trabalhos comunitários. Meu olhar sempre esteve voltado para as crianças.
Sendo assim, procurava atuar com ações de recreação, cuidado, contação de histórias,
brincadeiras, na tentativa de amenizar aquele cenário social precário e trazer alento àquelas
crianças menos assistidas. Nesse tempo, fiquei responsável por capacitar as voluntárias do
projeto do qual fazia parte e mantinha reuniões frequentes de planejamento e organização das
rotinas de trabalho. A maioria das voluntárias não tinha nenhuma formação na área da
educação, eram mulheres em idades entre 15 a 40 anos, repletas de boa vontade, mas que
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desconheciam o uso de metodologias apropriadas para o trabalho pedagógico com as crianças
de 4 a 10 anos. Além do planejamento específico para a realização das atividades do projeto
em cada comunidade, eu e as mais de cem voluntárias discutíamos, em nossos encontros
mensais, questões referentes à infância. Procurava orientá-las a respeito de quais práticas
eram mais adequadas para cada faixa etária, como poderíamos inserir atividades que
envolvessem a dança, a arte, o teatro, a literatura, a música etc. Esse trabalho voluntário me
levou à dura realidade brasileira, me fez enxergar o quanto as diferenças sociais estão
presentes, as desigualdades escancaradas e como era necessário me valer de diferentes
linguagens para alcançar aquelas crianças, suas famílias e também apoiar as voluntárias no
desenvolvimento do trabalho com as crianças. Avancei enquanto pessoa, dediquei-me
integralmente e vivi uma gratificante imersão, que me envolveu em um processo de cidadania,
de política e, sobretudo, de fé e amor ao próximo. Senti-me muitas vezes impotente frente à
tamanhas dificuldades encontradas durante a busca pela melhoria de qualidade de vida da
população carente, contudo, prossegui sem perder a esperança.
Ainda engajada com as ações do projeto social, porém, sem estar na liderança dos
processos de elaboração, regressei à Itabirito e retomei o trabalho como professora na escola
de origem e, tempos mais tarde, passei pela experiência da rede pública de ensino. Mas, ainda
relembrando o meu regresso, após uma rápida passagem pela secretaria escolar, recebi o
convite para lecionar numa turma de 1º ano do Ensino Fundamental da rede privada no ano de
2009 e claro, aceitei o desafio. Estudei, li bastante, especializei-me, mantive diálogos
constantes com meus pares, com a intensão de compreender o processo de alfabetização. Mas
foi com as crianças, durante as mediações, ao acompanhar a manifestação de seus processos
criativos e investigativos que pude compreender com mais clareza o desenrolar da construção
das hipóteses infantis em relação à leitura e escrita, os processos de aprendizagem, os níveis
de escrita e a certeza de que cada criança desenvolve a seu tempo e a sua maneira. Como
professora alfabetizadora tive momentos ricos de interação com as crianças e com os
profissionais da mesma área. A participação ativa como docente ao longo de mais de 20 anos
e a experiência na gestão escolar, permitiram-me avançar na busca pela defesa da infância e
pela valorização de suas diferentes linguagens. Decidi ingressar-me no Mestrado, em 2018,
para fomentar pesquisas a esse respeito no âmbito da alfabetização.
No tocante ao processo de alfabetização, a análise a respeito de como as crianças
realizam suas hipóteses de escrita, bem como ocorrem as rotinas nas heterogêneas salas de
aula de alfabetização, como as práticas são realizadas pelos professores e como se manifestam
as diversas linguagens, impulsionaram os estudos e a pesquisa. Nesse contexto, surgiu
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também uma grande inquietação que é a de compreender como o processo de alfabetização
pode se consolidar com maior relevância e de forma exitosa, por meio de processos que
potencializem a participação das crianças - a escuta, o protagonismo infantil - e sejam
oferecidas a elas maneiras diferentes de manifestar seus saberes, promovendo assim as
diversas linguagens na cotidianidade.
Outro fator preponderante que intensificou o desejo pela pesquisa foi a participação
em um Congresso Internacional, na cidade de Reggio Emília, na Itália, no ano de 2016.
Cresceu ali um desejo de aprofundamento dos estudos e pesquisas referentes às diferentes
linguagens, no contexto escolar brasileiro, em turmas de alfabetização, especialmente com as
crianças de 6 anos. A partir dessa experiência, surgiu uma pergunta central: em meio a tantas
práticas pedagógicas desenvolvidas por professores no processo de alfabetização no Brasil,
que lugar ocupa a linguagem escrita, a linguagem oral e as demais linguagens das crianças?
As leituras, estudos, palestras e as experiências adquiridas nos últimos tempos
intensificaram meu interesse pela pesquisa e a busca pelas fundamentações teóricas que
conjugassem as práticas alfabetizadoras com um projeto pedagógico bem definido, consciente
do seu papel de formação e imbuído dos preceitos de uma concepção de infância, que
estabelece um elo entre as crianças e educadores. Um projeto capaz de respeitar as diferenças,
os contextos, os papéis sociais, a cultura, os saberes e, sobretudo, considerar que a valorização
das diferentes linguagens presentes nas salas de aula de alfabetização pode promover uma
educação pautada no diálogo, no respeito. Dessa forma, abrindo novas possibilidades para o
universo infantil, fazendo florescer o potencial de cada criança que se manifesta de diferentes
maneiras.
Em síntese, este estudo tem como objeto de pesquisa as diferentes linguagens
presentes nas práticas pedagógicas durante o processo de alfabetização, com crianças de 6
anos, nos levando à seguinte questão: Como as diferentes linguagens se manifestam nas
práticas de professores alfabetizadores? Temos como hipótese que o processo de alfabetização
geralmente se baseia em práticas tradicionais de ensino da língua e que as diferentes
linguagens não estão claramente presentes no planejamento e no trabalho pedagógico, tendo
como resultados uma reprodução dos modelos tradicionais de alfabetização. Buscando
responder a questão da pesquisa, temos por objetivo analisar como professores do 1º ano do
Ensino Fundamental, em uma escola pública de uma rede municipal, desenvolvem o processo
de alfabetização e como as diferentes linguagens se manifestam nas práticas alfabetizadoras.
O estudo apresenta como justificativa a importância que se dá às experiências com as
diferentes linguagens das crianças, que estão presentes desde o início do desenvolvimento
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infantil, período no qual surge a capacidade de usar símbolos. Antes mesmo da emergência da
linguagem, os bebês começam a usar seus corpos e objetos simbolicamente, como um meio
de comunicação. Posteriormente, as crianças desenvolvem as habilidades e capacidades de
usar o sistema alfabético e numérico. Sendo a linguagem escrita uma invenção cultural,
salientamos a importância de se investigar práticas que viabilizem as condições necessárias
para que a criança possa explorar o sistema de escrita, apropriar-se de sua convenção e
estabelecer as relações de comunicação, seja pelo olhar, pelo corpo, pela linguagem escrita,
oral, artística, musical, plástica, digital, entre outras.
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado por meio de pesquisa de campo, cujos
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram as entrevistas e as observações. A
pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos: a- Identificar as concepções e
percepções dos docentes das turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I, no que tange ao
trabalho pedagógico com as diferentes linguagens no processo de alfabetização; b- Identificar
como professores desenvolvem as práticas no processo de alfabetização; c- Identificar, na
prática docente, a presença de diferentes linguagens no processo de alfabetização em turmas
do 1º ano do Ensino Fundamental I.
Este estudo apresenta as discussões e articulações entre práticas pedagógicas,
alfabetização e linguagens. Pode auxiliar na melhor compreensão dos pressupostos teóricos
sobre a alfabetização e linguagens, tendo como base a análise das práticas dos professores
alfabetizadores. Ao discutirmos sobre as práticas tecidas pelos professores apresentamos uma
definição de práticas pedagógicas e educativas embasadas em Franco (2010, 2015, 2016,
2017) e Zaballa (1998). Outros autores como Franco (2010), Sacristán (1998, 2013) e Oliveira
(2016) corroboram esta discussão. Autores como Soares (2003, 2013, 2017), Morais (2006,
2012, 2015, 2019), Mortatti (1999, 2016), Ferreiro e Ana Teberosky (1999), Batista (2005),
Frade (2007), entre outros, sustentam a fundamentação a respeito das práticas em
alfabetização. Na perspectiva de Loris Malaguzzi apud Edwards C.; Gandini, L.; Forman, G.
(2016) e autores como Colello (2018, 2019), Fiorin (2017), Cardoso (2012), Gobbi & Pinazza
(2014) temos as contribuições sobre as linguagens.
Para melhor compreensão dos aspectos teóricos, metodológicos e da análise de dados,
o estudo foi organizado da seguinte forma:
No primeiro capítulo, apresentamos uma discussão sobre a prática pedagógica no
sentido da práxis, conduzindo-nos a um pensamento do fazer pedagógico reflexivo, ao
contrário das práticas mecânicas que acontecem sem intencionalidade pedagógica. Retratamos
também uma reflexão a respeito da complexidade dos processos educativos, suas variáveis e,
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especificamente, abordamos as práticas de alfabetização, discorrendo sobre as concepções de
alfabetização articuladas às práticas.
O segundo capítulo propõe uma discussão sobre a linguagem, uma vez que estamos
observando sua diversidade nas práticas dos professores alfabetizadores. Inicialmente,
apresentamos uma breve explanação sobre linguagem e, em seguida, para a melhor
compreensão dos leitores, o que estamos considerando como as diferentes linguagens da
criança.
No terceiro capítulo, enunciamos os fundamentos metodológicos utilizados na
pesquisa, os instrumentos para a coleta de dados, a escolha do campo de pesquisa, a
caracterização, os sujeitos, o passo a passo de todo o processo de investigação e o percurso da
análise.
O quarto e quinto capítulo, por sua vez, apontam a análise dos dados coletados nas
entrevistas e observações de campo, à luz das fundamentações teóricas que enfatizam o tema
deste estudo. Refletimos sobre as práticas dos professores no processo de alfabetização e o
trabalho pedagógico com as diferentes linguagens.
As considerações finais expressam as principais percepções e resultados elencados
durante a pesquisa.
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1 REFLETINDO

SOBRE

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS:

ABORDAGENS

E

CONCEPÇÕES

Neste capítulo discorreremos a respeito do que estamos denominando de Prática
Pedagógica e apresentaremos algumas abordagens e concepções sobre o tema, a partir de
teorias relacionadas a esse campo de estudo.
Abordaremos inicialmente, de forma bem sucinta, alguns aspectos que consideramos
importante mencionar sobre a aprendizagem e o ensino. A Prática Pedagógica será
apresentada no sentido da práxis. Outro aspecto que será discutido diz respeito à
complexidade dos processos educativos e às variáveis que configuram tal prática. Por fim,
refletiremos sobre as práticas no campo da infância, à luz das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica.

1.1

Práticas pedagógicas – Ação e reflexão

Iniciamos esta seção estabelecendo um breve diálogo entre o ensino e a aprendizagem
e, ressaltando que a ação pedagógica do professor vai se desencadear a partir da sua
concepção a respeito do ato de ensinar e do aprender. Ao analisarmos a prática pedagógica
dos professores, verificamos que por detrás de suas ações, há um conjunto de ideias que os
norteiam (WEISZ, 2001). Desta forma, para compreender a ação docente é preciso analisá-la
com o objetivo de entender,

qual a concepção que o professor tem, e que se expressa em seus atos, do conteúdo
que ele espera que o aluno aprenda; do processo de aprendizagem, isto é, dos
caminhos pelos quais a aprendizagem acontece; qual a concepção que o professor
tem de como deve ser o ensino (WEISZ , 2001, p. 55).

De um lado, os professores têm como base o modelo empirista, que se expressa na
forma de ensinar, por meio de estímulos e respostas, de memorização e acúmulo de
informações. De outro lado, temos o modelo construtivista, que apresenta uma perspectiva de
que o “conhecimento não é concebido como uma cópia do real, incorporado diretamente pelo
sujeito; pressupõe uma atividade, por parte de quem aprende, que organiza e integra os novos
conhecimentos aos já existentes” (WEISZ, 2001, p. 58). A expectativa, durante o processo,
gira em torno do pensar em práticas pedagógicas que potencializem o educando, efetivando
uma ação docente que não neutraliza o processo de ensino-aprendizagem.
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É importante considerar que

ensinar é um ato coletivo [...]. Quem ensina procura transmitir informações que
julga relevantes, organizadas do modo que lhe pareça razoável, para que os ouvintes
aprendam algo que desejam transmitir. Aprender é um ato individual: cada um
aprende segundo seu próprio metabolismo intelectual. A aprendizagem não se
processa paralelamente ao ensino. O que é importante para quem ensina, pode não
parecer tão importante para quem aprende. A ordem da aprendizagem é criada pelo
indivíduo, de acordo com a sua história de vida e, raramente, acompanha passo a
passo a ordem do ensino (CAGLIARI, 1999, p. 36-37).

Para Cagliari (1994, p. 40), “a educação, na sua essência, tem dois métodos apenas,
com muitas variantes: um baseado no ensino e outro, na aprendizagem”. Segundo o autor, a
verdadeira prática educativa serve-se de ambos, mas precisa ser na medida certa, de forma
que nenhum deles possa ser excluído, para não tornar o processo falho e com consequências
sérias. Salientamos que o ato de ensinar ocorre no campo coletivo e o ato de aprender está no
campo individual. Os professores, ao ensinarem, o fazem para todos; porém, torna-se
fundamental entender que os sujeitos são diferentes. Sendo assim, a reflexão do fazer
pedagógico se faz tão necessária.
Como a prática pedagógica pode ser considerada a ação do professor em sala de aula,
deve ser analisada a partir das concepções dos professores a respeito do conteúdo, da
aprendizagem e do ensino. Cabe salientar que tal prática se refere às práticas sociais que
ocorrem com o objetivo de concretização dos processos pedagógicos (FRANCO, 2016). As
práticas pedagógicas realizadas em sala de aula pelos professores tendem a beneficiar o
processo de construção da aprendizagem estabelecido a partir de reflexões embasadas
teoricamente. É certo que se torna necessário esclarecer o que estamos chamando de prática
pedagógica, antes mesmo de abrirmos o debate sobre o assunto e, de igual modo, “... faz-se
necessário refletir sobre quem é esse profissional da educação, que conhecimento tem
produzido, e que reflexão do processo dialético teoria-prática tem feito” (FRANCO, 2010,
p.149-150). Vários autores como Zaballa (1998), Sacristán (1998, 2013), Franco (2010, 2015,
2016, 2017), Franco (2010), Oliveira (2016), têm se debruçado sobre estudos no campo das
práticas pedagógicas e educativas. As discussões são amplas, assim como as tendências. Algo
que os autores têm em comum é a perspectiva de que a prática pedagógica não pode ser algo
fechado em si mesma. Uma prática pedagógica eficaz tem caráter emancipatório e
transformador. Nesse sentido, para Franco (2015, 2016, 2017), a prática pedagógica pode ser
entendida a partir de duas perspectivas. A primeira diz respeito às práticas docentes
construídas sem a dimensão pedagógica, aquelas que se estabelecem de forma mecânica, sem
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a construção do humano. A segunda se refere à práxis que é, eminentemente, uma ação
reflexiva, cujas ações pedagógicas são construídas a partir da mediação do humano, não de
sua submissão a algo previamente estabelecido. Franco (2017, p.23) argumenta que

os tempos mudaram, os alunos apresentam um novo perfil, e a compreensão do fazer
pedagógico exige reflexão sobre novas perspectivas para a prática docente. Entre
essas, a práxis coloca-se como uma perspectiva de uma ação que cria novos sentidos
para a prática docente, agindo contrariamente às ações mecânicas e/ou espontâneas
do sujeito, posto que exige reflexão do coletivo, explicitação das intencionalidades,
abertura para novas interpretações. A práxis, como exercício pedagógico permite ao
sujeito, enquanto sujeito histórico e coletivo, acessar os caminhos de sua autonomia.

Na segunda perspectiva, temos, portanto, que considerar a práxis como uma prática
tecida pedagogicamente e de forma reflexiva, que apoia o professor em suas definições,
planejamentos, avaliação do processo educativo e, sobretudo, colabora para a realização de
uma autoavaliação da sua ação docente. É importante salientar que nem sempre uma prática
docente é uma prática pedagógica, pois há práticas docentes construídas pedagogicamente e
há também aquelas sem uma perspectiva pedagógica (FRANCO, 2016). Quanto à
autoavaliação da ação docente, é um processo que tem relação com o pensamento de Zabala
(1998), uma vez que o autor defende que a busca pela competência daquilo que se faz é tarefa
de todo bom profissional e considera isso necessário para a análise da prática docente.
Fundamentando-se no pensamento prático e na capacidade reflexiva do professor, o autor faz
um apontamento para a necessidade de uma constante avaliação da prática. Tal prática que
possui muitas variáveis e que têm diversas opções de análise. Faz-se vital, então, segundo o
autor, considerar as fases de planejamento, aplicação e avaliação dessa prática. Nesta
perspectiva, é importante compreender que o ponto de partida de qualquer análise da prática
inicia-se a partir da definição dos objetivos educativos. É “impossível avaliar o que acontece
na aula se não conhecemos o sentido último do que ali se faz” (ZABALA, 1998, p.29). Esta
afirmação se completa com o pensamento de que, sem compreender o que se faz, a prática
pedagógica é apenas uma reprodução de hábitos ou respostas que os docentes dão às
demandas externas (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998). Partindo dessa premissa, cabe a análise
daquilo que se executa na prática, a comparação a outras práticas, o diagnóstico dos contextos
de trabalho, a avaliação das atuações e a recondução no sentido adequado (ZABALA, 1998).
Sendo assim, torna-se essencial estabelecer critérios para avaliar de forma racional e
fundamentada a prática pedagógica, uma vez que são muitas as variáveis que implicam nos
processos educativos. A atuação profissional associada à capacidade reflexiva colabora para a
compreensão das complexidades que estão presentes nos processos educativos, nas quais as
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práticas pedagógicas se manifestam. Compreender as variáveis que configuram as práticas
pedagógicas e educativas é fundamental e, para tanto, consideramos que

os processos educativos são suficientemente complexos para que não seja fácil
reconhecer todos os fatores que os definem. A estrutura da prática obedece a
múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros institucionais,
organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, dos
meios, condições físicas existentes etc. Mas a prática é algo fluido, fugidio, difícil de
limitar com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que nela se
expressam múltiplos fatores, ideias, valores, hábitos pedagógicos etc. (ZABALA,
1998, p. 16).

Zabala (1998, p. 21) comenta sobre “a necessidade de instrumentos teóricos que
fizessem com que a análise da prática fosse realmente reflexiva” e indica que outro referencial
importante para análise da prática é determinado pela concepção que se tem dos processos de
ensino-aprendizagem. De igual modo, Franco (2016, p.536), defende a ideia de que a prática
pedagógica deve se configurar em uma ação reflexiva, entendida como práxis. Para a autora,
“uma prática pedagógica, no sentido da práxis, configura-se sempre como uma ação
consciente e participativa que emerge da multidimensionalidade que cerca o ato educativo”.
As práticas pedagógicas norteiam o trabalho do professor que, por sua vez, busca
compreender qual sentido ele atribui à sua prática e em que concepção de ensino ela está
fundamentada, uma vez que as práticas pedagógicas realizadas pelos professores
correspondem à sua concepção de ensino. Nesse sentido, a ação pedagógica do docente, ao ser
avaliada continuamente, resulta em autoavaliação, instrumento eficaz para verificar se há
comprometimento com propostas de trabalho de qualidade, se colaboram com a aprendizagem
significativa e, se as práticas pedagógicas favorecem o processo de construção e não de
transmissão dos saberes. A partir desse contexto, consideramos como prática pedagógica a
ação docente em prol da aprendizagem, configurando-se com intenção pedagógica e objetivos
definidos. “Uma prática que se exerce com finalidade, planejamento, vigilância crítica,
responsabilidade social” (FRANCO, 2016, p. 541).
No entanto,
a abertura para o diálogo com o outro e para a interpretação da própria prática com
vistas à transformação dessa prática exige tempo e prudência para modificar e até
para aceitar as mudanças, considerando as práticas pedagógicas amalgamadas
historicamente e impregnadas no sujeito. Além disso, a mudança somente terá
sentido se ocorrer no coletivo, na cultura escolar e na forma de articular e organizar
os novos pressupostos à lógica das práticas, para dar contornos à emergência de uma
nova práxis pedagógica. Para tal, é necessário que se tenha conhecimento da
realidade que se deseja transformar (FRANCO, 2010, p.131).
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No campo da infância, quando pensamos na perspectiva da prática, mais
especificamente no processo de alfabetização das crianças de 6 anos, podemos inferir que tais
práticas podem favorecer de forma mais eficaz a aprendizagem das crianças quando se
apresentam por meio de ações condizentes aos princípios educativos do cuidar, do brincar, do
investigar e das diversas linguagens. Práticas pedagógicas de professores, que consideram as
relações sociais e afetivas nas quais as crianças interagem, refletem o quanto é preponderante
conhecer as formas de manifestação dos saberes por elas, o modo como acontecem suas
produções e de que maneira elas se expressam. A prática pedagógica sob essa ótica exige que
o professor compreenda a cultura infantil em suas inúmeras formas e dimensões, para assim
atuar como autor de uma prática adequada à formação integral das crianças. Cabe aqui
ressaltar que as culturas infantis são repletas de simbolismos, experiências, linguagens e
possuem uma dimensão própria. “As culturas infantis são constituídas por um conjunto de
formas, significados, objetos, artefatos que conferem modos de compreensão simbólica sobre
o mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias que expressam o olhar
infantil” (CARVALHO, 2015, p.3). A cultura infantil está presente na escola que, segundo
Zabala (1998), tem como função social a formação integral dos indivíduos que nela estão
cotidianamente. Sendo assim, a prática pedagógica do professor, tecida no interior dessa
escola, quando pautada numa perspectiva de formação integral, tende a ser construída a partir
de ações mediadoras, de forma a auxiliar as crianças a avançarem em suas aprendizagens,
potencializando as culturas infantis, as habilidades e competências.
Tudo isso é o desejável, em relação às práticas pedagógicas que têm como intenção
contribuir com o desenvolvimento infantil. Segundo Oliveira (2016), a verdadeira prática
pedagógica é aquela que está voltada para a criança e para a aprendizagem, que está ligada à
motivação infantil e à compreensão de que a criança é um sujeito que produz cultura. Tal
prática mencionada pela autora é aquela que “envolve acolher a criança, apresentar-lhe o que
há de encantador no mundo da música e das artes, das letras e dos números, e muito mais, de
modo a enriquecer a trajetória de cada criança e ajudá-la a construir sua história pessoal”
(OLIVEIRA, 2016, p. 48). E quem se encarrega de nortear esse processo é o professor que
planeja, orienta, interage e que, supostamente, tem clareza de onde deseja chegar. Dessa
forma, ter a definição das metas que serão desenvolvidas com a turma, traçar caminhos para
as crianças e com as crianças, ao estabelecer ações em sua prática pedagógica torna-se
fundamentalmente relevante. Essa perspectiva é corroborada por documentos oficiais como as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. O documento, além de propiciar tal
reflexão, nos apresenta elementos que orientam o planejamento dos docentes e a organização
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de um currículo que seja pautado nos princípios educativos e que favorecem o
desenvolvimento da criança. Aqui, entra em discussão outro aspecto que diz respeito ao
currículo que, quando desveladas suas origens, suas implicações e os agentes envolvidos,
ganha outra dimensão e dilemas nos quais temos que nos posicionar (SACRISTÁN, 2013).
Tal perspectiva nos leva a inferir sobre a complexidade do tema e sobre as relações que se
colocam entre diferentes elementos na constituição das práticas. Segundo o referencial, “a
fonte em que residem os conhecimentos escolares são as práticas socialmente construídas (...)
que se constituem em âmbito de referência dos currículos” (BRASIL, 2013, p. 23-24).
Ainda, de acordo com o Referencial, consideramos que
toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma
seleção e produção de saberes: campo conflituoso de produção de cultura, de embate
entre pessoas concretas, concepções de conhecimento e aprendizagem, formas de
imaginar e perceber o mundo. Assim, as políticas curriculares não se resumem
apenas às propostas e práticas enquanto documentos escritos, mas incluem os
processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por
múltiplas singularidades no corpo social da educação (BRASIL, 2013, p.24).

De forma metafórica, entendemos que as propostas curriculares devem “saltar do
papel”, ou seja, não bastam os documentos escritos; eles ganham vida no cotidiano escolar
por meio de ações educativas que trazem uma concepção de criança baseada na visão holística
e multifacetada. A organização dos espaços e materiais, dos tempos, dos diferentes atores
envolvidos na escola, dos instrumentos de trabalho, a continuidade dos processos de
alfabetização, a organização das metodologias, dentre outros, fazem parte de uma prática
pedagógica que traduz a essência de um projeto bem elaborado e operante na cotidianidade
escolar. No centro desta organização da prática pedagógica almejamos que a criança esteja. A
Resolução de nº 5/2009/CEB/CNE, art. 4º nos ajuda nessa construção quando ressalta que

[...] a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura
(Resolução CEB/CNE, 2009, seção1, p.1).

Nesse documento, temos a criança como centralidade do processo pedagógico. É
importante ressaltar essa perspectiva, uma vez que ela pode ser o fio condutor do processo
pedagógico. A forma como o professor trabalha, a maneira como abre os caminhos e constrói
um percurso juntamente com as crianças pode constituir uma prática pedagógica, ao mesmo
tempo em que se constitui como um processo dialógico e multifacetado. Esse processo pode
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se realizar de diferentes maneiras como, por exemplo, por meio de projetos, oficinas,
sequências didáticas, trilhas e contextos de aprendizagem, de uma maneira dinâmica e ampla,
reforçando a participação interativa e ativa da criança.

1.1.1 Práticas pedagógicas e Alfabetização

Uma vez que discutimos algumas possíveis abordagens das práticas pedagógicas,
considerando suas características mais amplas, buscamos aqui discutir as práticas em um
contexto mais específico; no caso, o contexto da alfabetização. Para tanto, iniciaremos a
argumentação abordando concepções sobre a alfabetização e, ao longo do texto, trataremos
das práticas relacionadas ao tema.
Partimos do conceito de que a alfabetização é compreendida como um processo
específico de apropriação do sistema de escrita, sendo a conquista dos princípios alfabéticos e
ortográficos que possibilita ao aprendiz ler e escrever com autonomia. Para Soares (2013,
p.15), “a alfabetização é um processo permanente, que se estenderia por toda a vida, que não
se esgotaria na aprendizagem da leitura e da escrita”. De acordo com a autora, “é um
processo de representação de fonemas em grafemas, e vice-versa, mas é também um processo
de compreensão/expressão de significado” (SOARES, 2013, p.16). Ainda, segundo Soares
(2017), temos a alfabetização – no estudo atual das Ciências Linguísticas, da Psicologia
Cognitiva, da Psicologia do Desenvolvimento – como processo bastante complexo, que
envolve vários componentes ou facetas e demanda diferentes competências. Estamos certos
que a alfabetização deve acontecer por meio da compreensão, com análise da língua e a
consciência de suas regularidades e irregularidades (MORAIS, 2006).
Ao longo da história o processo de alfabetização se organizou a partir de diferentes
perspectivas. No Brasil, mais especificamente no final do século XIX, as tensões entre as
formas de se ensinar a ler e a escrever geraram uma polêmica em relação aos métodos que
garantiriam a aprendizagem da língua. Anteriormente a este período, a ideia promulgada era
que aprender a ler e escrever dependia da aprendizagem das letras, ou seja, saber nomeá-las.
Porém, nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, “duas vias se abriram na
evolução dos métodos para o ensino da leitura e da escrita” (SOARES, 2017, p.17). Portanto,
iniciaremos nossa discussão a partir dessas duas vias, a saber, os métodos sintéticos e
analíticos, que se constituíram com propostas metodológicas diferentes.
Os métodos sintéticos remetem a uma perspectiva de que o sujeito não tem a noção do
todo, faz a junção das partes de forma progressiva. Em outras palavras, vai do mais simples
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para o mais complexo. Por sua vez, o método sintético engloba o que chamamos comumente
de método fônico e silábico. Numa reação contra o método de soletração, que toma como
unidade a letra, os pensadores entenderam que, ao invés de começar o processo de
alfabetização utilizando as letras, deveriam começar o ensino dos sons. Sendo assim, o
método fônico teve grande destaque, pois, basicamente consistia na pronúncia dos sons dos
fonemas. Posteriormente foi criado o método silábico, com a estratégia de unir uma consoante
e uma vogal para formar a sílaba, de maneira que ao unir as sílabas obtêm-se as palavras.
Nesse método, as sílabas são apresentadas em famílias silábicas, com ênfase no ensino das
partes para se chegar ao todo (FRADE, 2007). Contrapondo os métodos sintéticos, surgem os
métodos analíticos com a fundamentação de que a perspectiva global produz sentido e a
utilização do texto torna-se um pretexto. Nos métodos analíticos as estratégias de
reconhecimento global foram estabelecidas para possibilitar a leitura de palavras conhecidas e
irregulares para alcance mais rápido da compreensão, aproximando a escrita do universo da
criança por meio dos temas dos textos. “Mas até que ponto os princípios dos métodos globais
[...] ajudariam a compreender as regras do sistema alfabético?” (FRADE, 2007, p. 35).
Dessa forma, “iniciou-se uma acirrada disputa entre partidários do então novo e
revolucionário analítico para o ensino da leitura e os que continuavam a defender e utilizar os
tradicionais métodos sintéticos, especialmente o de silabação” (MORTATTI, 2006, p.7). Com
o objetivo de análise, o método global foi apresentado com a intenção de aproximar-se da
realidade da criança por intermédio de pequenos textos que, após serem explorados
globalmente, desmembram-se em sentenças, palavras, sílabas, até chegar às letras. Nessa
mesma perspectiva, estão os métodos analíticos de palavração e sentenciação, cujo intuito é
partir de uma unidade que possui significado e que após uma análise segmenta-se em
unidades menores, ao contrário dos métodos sintéticos, que partem de uma unidade menor
para a maior. Na contramão do que parece ser, os textos que tinham por objetivo a
aproximação com a realidade na qual as crianças estavam inseridas, traziam registros sem
nenhuma fundamentação e contextualização significativa. Era comum encontrar frases como
“o vovô viu a uva” ou “o bebê baba”.
As práticas pedagógicas da alfabetização, nesse momento histórico, foram
desenvolvidas com base nos métodos sintéticos e analíticos. Os fundamentos desses métodos
estavam atrelados às estratégias de percepção, cujo ato de ensinar prevalecia sobre o de
aprender. A criança, nesse contexto, era vista como alguém que recebia o conhecimento
passivamente e os métodos eram usados para transmitir conhecimentos, estando presentes nas
cartilhas. Para a realização das práticas alfabetizadoras os professores contavam com este
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material de apoio para ensinar as crianças a ler e escrever. No Brasil, as cartilhas, originárias
de Portugal, cumpriram um papel importante no processo de alfabetização, como por
exemplo, a cartilha “Aprender e ler” do autor João de Barros. Outras cartilhas foram adotadas
e, dentre elas, a “Caminho Suave” e também a cartilha portuguesa de João de Deus (1830 –
1896), chamada de “Cartilha maternal ou arte de leitura”. O uso das cartilhas esteve presente
por muito tempo nas escolas e serviu como apoio às práticas docentes. Ocorre também que
muitos professores preparam materiais próprios ou utilizam livros que seguem a mesma
metodologia que fundamenta as cartilhas, ainda nos dias atuais. Tais práticas sofrem, já há
alguns anos, várias críticas sobre a sua eficácia e concepção, uma vez que preconizam um
modelo de alfabetização calcado no ensino e na técnica e não, no sujeito que aprende.
Durante décadas, os métodos sintéticos e analíticos predominaram no processo de
transmissão dos saberes por meio da repetição e, somente a partir do final da década de 70 e
início de 80, é que houve uma mudança em decorrência da teoria produzida por Emília
Ferreiro, com os estudos sobre a Psicogênese da Língua Escrita. A pesquisa de Ferreiro
baseou-se na teoria construtivista de Jean Piaget (1896 -1980), que apresentava uma discussão
sobre o conhecimento e a linguagem, enfatizando a maneira como a criança interage com o
mundo, com as pessoas e como ela produz conhecimento. Segundo Piaget, o conhecimento
era construído na interação do sujeito com o objeto de aprendizagem (CÓCCO, 1996). Emília
Ferreiro e Ana Teberosky (1999), portanto, a partir das ideias construtivistas de Piaget,
realizaram a pesquisa, no campo da educação, a fim de investigar as hipóteses que as crianças
apresentavam durante o processo de aprendizagem da linguagem escrita.

[...] na pesquisa de Ferreiro e Teberosky, o foco é posto nos processos cognitivos da
criança em sua progressiva aproximação ao princípio alfabético da escrita, ou seja, o
objeto de conhecimento é a escrita como um sistema de representação que as
pesquisadoras analisam sob a perspectiva da psicogênese, no quadro da teoria
piagetiana (SOARES, 2017, p.62).

Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) mostraram uma nova forma de se pensar o
processo de aquisição da escrita e leitura, pois indicavam o caminho que as crianças
percorriam quando estavam construindo suas hipóteses sobre a escrita e a leitura, ou seja,
como as crianças aprendiam a leitura e a escrita. Assim, foi introduzido no Brasil o
pensamento construtivista sobre a alfabetização, na década de 80. “Deslocando o eixo das
discussões dos métodos de ensino para o processo de aprendizagem das crianças (sujeito
cognocente), o construtivismo se apresenta, não como um método novo, mas como uma
revolução conceitual” (MORTATTI, 2006, p.10). Segundo a teoria de Piaget, o sujeito
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cognocente é visto como aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e
trata de resolver as interações que este mundo provoca (FERREIRO & TEBEROSKY, 1999).
Essa perspectiva, que teve o aprendiz no centro do processo de aprendizagem, rompe
com o modelo anterior dos métodos sintéticos e analíticos, que partem do princípio da
repetição, seguem uma linearidade, iniciam com conceitos simplistas para depois chegarem
aos mais amplos e direcionam o processo valorizando apenas o ensino. Com esta ruptura, a
pergunta que antes era como ensinar a criança, passa a ser como a criança aprende.
Com o advento da Psicogênese da língua escrita é esperado que as práticas sofram
mudanças, pois, nesse momento, há outra compreensão do processo de aquisição do
conhecimento pelo aprendiz, diferentemente do que se vinha preconizando até então. Se
anteriormente as práticas eram desenvolvidas por meio dos treinos de habilidades e de
prontidão, das atividades de coordenação motora, memória, percepção visual e auditiva, entre
outras, com as pesquisas que eclodiram na década de 80, as práticas voltam-se para a maneira
como a criança aprende, como ela descobre coisas novas, inventa, modifica, interage. Os
educadores passam a refletir sofre a relevância da mediação do professor no processo em que
as crianças constroem suas hipóteses de escrita. O erro passa a ser visto como hipótese e é
desejável que os professores considerem os estágios de desenvolvimento pelos quais as
crianças passam durante a construção da escrita. Estágios estes, que numa perspectiva
evolutiva, foram nomeados por Ferreiro (1999) como pré-silábico – caracterizado pela
quantidade fixa de grafias e variedades de grafia. Nessa fase, a criança usa as letras sem
correspondência com seus valores sonoros e sem correspondência com as propriedades
sonoras das palavras; silábico - caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada
uma das letras que compõem a escrita, sendo que cada letra vale uma sílaba; silábicoalfabético – momento em que o valor sonoro torna-se imperioso e a criança passa a
acrescentar letras, estando a poucos passos da passagem da hipótese silábica para a alfabética.
A escrita alfabética, por sua vez, caracteriza-se na compreensão pela criança, que
“cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e
realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever”
(FERREIRA, 1999, p. 219). Ainda, segundo a pesquisadora, “a partir desse momento, a
criança se defrontará com as dificuldades próprias das ortografias, mas não terá problemas de
escrita, no sentido estrito” (p. 219). Para Soares, podemos traduzir em outras palavras,
podemos dizer que “a criança compreendeu o princípio alfabético: compreendeu que, na
escrita alfabética, as palavras são representadas por combinações de grafemas (letras) e que
essas notações representam fonemas” (SOARES, 2017, p, 66).

29

Fundamentada nesses pressupostos, a prática pedagógica desloca-se

para a construção progressiva do princípio alfabético, do conceito de língua escrita
como um sistema de representação dos sons da fala por sinais gráficos; propõe que
se proporcione à criança oportunidades para que construa esse princípio e esse
conceito por meio de interação com materiais reais de leitura e de escrita – textos de
diferentes gêneros e em diferentes portadores: textos “para ler”, e não textos
artificialmente elaborados “para aprender a ler”, apagando-se, assim, a distinção,
que métodos sintéticos e analíticos assumem, entre aprendizagem do sistema de
escrita e práticas de leitura e de escrita. (FERREIRO, 1986 & TEBEROSKY, 1985
apud SOARES, 2017, p, 21).

Com o advento da Psicogênese da Escrita, há um corte na perspectiva metodológica
que se baseava nos métodos tradicionais analítico e sintético e, dessa forma, passe-se a pensar
numa outra vertente, na qual o sujeito que aprende é o protagonista do processo, um sujeito
cognocente que consegue refletir sobre suas próprias construções, tem capacidade de análise e
levanta hipóteses sobre a sua maneira de compreender o mundo que o rodeia por meio da
linguagem escrita. Dessa forma, os métodos tradicionais passam a ser desconsiderados, pois,
“no construtivismo, o foco é transferido para uma prática pedagógica de estímulos,
acompanhamento e orientação da aprendizagem, respeitadas as peculiaridades do processo de
cada criança, o que torna inadmissível um método único e predefinido” (SOARES, 2017, p.
22).
É importante ressaltar que as práticas desenvolvidas por professores na alfabetização
se perderam de alguma maneira, em detrimento de uma desmetodização. Ocorre que muitos
educadores compreenderam equivocadamente as propostas apresentadas pela Psicogênese,
como se não fosse mais necessário estabelecer um método para a aprendizagem da língua
escrita. Acreditou-se também que bastava um ambiente alfabetizador para que as crianças
aprendessem espontaneamente, de forma natural. Outra questão é que surgiram tensões e
alguns educadores se posicionaram a favor dos métodos, e outros, o abandonaram. Essas
novidades conceituais, tensões, entre outras, resultaram em uma desvalorização dos métodos,
e eles passaram a não ser considerados como essenciais para o processo de alfabetização.
Segundo Mortatti (2006), identifica-se nesse momento histórico uma desmetodização da
alfabetização, um certo silenciamento sobre os aspectos didáticos e certa ilusão de que a
aprendizagem da língua independe do seu ensino.
As práticas de alfabetização, então, tendem a se perder, uma vez que deixam de
sistematizar o processo de construção da escrita alfabética. A disputa entre os defensores do
construtivismo e os adeptos dos métodos tradicionais torna-se uma questão a ser
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compreendida e a ser resolvida. O que vemos hoje, segundo Mortatti (2006, p.12), é que “em
função da ausência de uma ‘didática construtivista’ tem-se aberto espaço para a tentativa, por
parte de alguns pesquisadores, de apresentar novas propostas de alfabetização baseadas em
antigos métodos”. Sendo assim, a partir do que se compreendeu como desmetodização da
alfabetização, vários outros estudos começaram a emergir, modificando e problematizando a
questão da prática e evidenciando a necessidade de que o professor aprofundasse seus
conhecimentos no campo da alfabetização, suas concepções e abordagens, para assim,
organizar sua prática. Os estudos emergentes trazem à tona vários outros aspectos, até então,
distantes das discussões teóricas no campo. Entre esses estudos podemos citar as pesquisas
voltadas ao trabalho da consciência fonológica.
Nesse campo, verificamos em Batista (2005), que

as crianças, quando iniciam o processo de alfabetização, não costumam dar atenção
aos sons que ouvem ou que produzem, nos usos informais e cotidianos da fala,
fixando-se apenas no assunto. No entanto, para aprender a ler e escrever com
autonomia, é preciso aprender a reconhecer e operar racionalmente com unidades
sonoras da língua. Redirecionar a atenção das crianças do significado da linguagem
para sua forma depende do desenvolvimento de uma série de atividades no dia a dia
da sala de aula. Alguns estudos na área da linguística apresentam um conjunto de
jogos de linguagem que propiciam o desenvolvimento da consciência fonológica,
numa determinada progressão da complexidade (BATISTA, 2005, p.).

Morais (2006, 2012, 2015) realizou estudos a respeito das relações existentes entre
consciência fonológica e alfabetização, tema de grande interesse de alfabetizadores e demais
pesquisadores. Após pesquisa realizada por ele em uma escola pública do Recife, com
crianças do 1º ano dos anos inicias, o autor chega à seguinte reflexão:
Insistimos sobre a necessidade de abandonarmos os velhos “métodos de
alfabetização”, sobretudo os métodos fônicos, e desenvolvermos novas
metodologias, que assegurem um ensino sistemático da escrita alfabética,
concomitante à vivência diária de práticas letradas na escola (...). É obrigatório
tratar o sistema de escrita alfabética como um objeto de conhecimento em si, que
exige ensino específico, um ensino que inclua a promoção da consciência fonológica
(MORAIS, 2015, 74).

A partir das contribuições referentes à consciência fonológica, entendida nesta
pesquisa como um conjunto de habilidades que envolve a palavra, as rimas e aliterações,
sílabas, elementos intrassilábicos e os fonemas (SOARES, 2017), as práticas podem ser
desenvolvidas com objetivos voltados à cadeia sonora das falas, fazendo a dissociação do
conteúdo semântico. Com base nos preceitos da consciência fonológica, a constituição das
práticas passa por desafios de encontrar formas de fazer com que “as crianças notem os
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fonemas, descubram sua existência e a possiblidade de separá-los” (ADAMS, 2006, p. 20). As
práticas que envolvem a escuta, os sons, a rima e o ritmo favorecem o propósito de
desenvolvimento da consciência fonológica. Essas práticas podem também ser pensadas com
o intuito de colaborar com o distanciamento do realismo nominal, revelando que as palavras
são constituídas numa sequência de sons. A consciência da rima e aliterações leva a criança a
ter consciência da palavra e assim à compreensão do princípio alfabético. Com base nesse
preceito, passamos a entender que o trabalho com parlendas, trava-línguas, canções, poemas,
entre outros, favorece a criança em fase de alfabetização, no seu processo de compreensão e
construção das hipóteses de escrita. O trabalho com a consciência fonológica permite que os
professores alfabetizadores retomem a reflexão sobre a necessidade da sistematização do
ensino, numa perspectiva linguística, e pensem em rotinas de alfabetização que contemplem
esta sistematização durante a prática pedagógica, de maneira que a criança possa compreender
como funciona o sistema de notação alfabética e passe a explorar as relações som-grafema
(MORAIS, 2006, p.6). Cabe ressaltar que o trabalho com a consciência fonológica “não
significa um retorno ao método fônico, pois as correspondências letra-fonema não são, em si,
apresentadas para memorização mecânica” [...] a intenção ao se trabalhar com consciência
fonológica é “garantir que a apreciação da criança sobre a estrutura fonológica da língua
proporcione uma compreensão segura e produtiva da lógica de sua representação escrita”
(ADAMS, 2006, p. 25).
Nessa reflexão sobre consciência fonológica é preciso também tratar da consciência
fonêmica, que é entendida como uma das dimensões da consciência fonológica. De acordo
com Soares (2017, p. 194), “sendo os fonemas representações abstratas, segmentos não
pronunciáveis, a consciência fonêmica dificilmente se desenvolve de forma espontânea, como
acontece, ao contrário, com a consciência silábica”. Para a autora, há uma influência recíproca
entre consciência fonêmica e aquisição da língua escrita; portanto, as práticas podem ser
desenvolvidas numa perspectiva de se estabelecer relações entre consciência fonêmica e o
sistema alfabético da escrita, a partir do processo do uso das letras e fonemas pela criança.
Com o objetivo de estabelecer relações entre consciência fonêmica e escrita alfabética, as
práticas passam a ser planejadas com a intenção de desenvolver habilidades de reflexão sobre
a pauta sonora da língua por meio de diferentes ações pedagógicas que podem incluir, por
exemplo, a compreensão pela criança de que as palavras são unidades sonoras, compostas por
unidades sonoras menores, como as sílabas, que por sua vez chegam ao nível dos fonemas. As
práticas pedagógicas podem dirigir a atenção das crianças para a comparação de palavras
quanto às semelhanças sonoras, como também, as letras e os fonemas que as compõem, bem
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como conduzi-las a exercitar a habilidade de percepção do som. A compreensão de que uma
sequência de sons que constitui uma palavra, por exemplo, pode estar contida em outras
palavras, a identificação de partes que constituem outras palavras e sua segmentação, entre
outras reflexões inseridas nas práticas pedagógicas no processo de alfabetização. Segundo
Soares (2017, p. 213), “no momento em que a criança fonetiza a escrita, compreende a
conexão entre letras e fonemas, tornando-se capaz de identificar fonemas em palavras e
sílabas, chega assim à consciência fonêmica” e assim à compreensão do princípio alfabético.
Abordamos até aqui alguns pontos relevantes sobre a História dos Métodos, o marco
da década de 80 com o advento da Psicogênese da Escrita, a Consciência Fonológica e
Fonêmica, mas ainda se faz necessário destacar a contribuição da Neurociência em relação à
alfabetização e, por conseguinte, à elaboração de práticas pedagógicas. Para Lima (2010, p.3),
“uma das contribuições mais importantes da neurociência é a explicação de que escrever se
aprende escrevendo, sendo autor, ou seja, compondo frases a partir do acervo de memória e
utilizando as dimensões linguísticas e as convenções da língua escrita”. Em relação à leitura,
esse ato está diretamente ligado à compreensão, quer dizer, leitura é compreensão e aquele
que ainda não compreende é porque não adquiriu o comportamento e aquisição mental. Com
o desenvolvimento crescente da neurociência o conhecimento de que o cérebro tem centros
para a linguagem se propagou. Ampliaram-se as discussões sobre como o cérebro processa os
componentes da linguagem. Tornaram-se mais abrangentes as informações a respeito dos
aspectos funcionais da fala, da escrita e da leitura. Segundo Lima, “todas as dimensões
linguísticas da escrita alfabética precisam ser aprendidas para que qualquer ser humano possa
fazer uso dela” (LIMA, 2010, p. 10). Em relação à escrita, as práticas se desenvolvem com a
produção de textos, diariamente, por meio de oficinas de escrita planejadas com a definição
do tempo, num processo continuado de formação de memórias de curto, médio e longo prazo.
A apropriação da escrita se dá a partir da reescrita, reconto de textos reais, lista de palavras do
mesmo campo semântico, por exemplo. Portanto, no exercício da prática pedagógica, o
trabalho com diversos suportes para a memória, como alfabeto móvel, cartazes, cadernos de
registros com obras individuais e coletivas, tendo como orientação os diversos gêneros
textuais, entre outros, torna-se imensamente significativo e relevante.

Quanto à leitura,

entende-se que ler é uma prática cultural e também uma aprendizagem de ordem biológica e
que o cérebro utiliza duas vias importantes de leitura, a fonológica e a semântica. Os
professores alfabetizadores, em sua prática pedagógica, favorecem a aprendizagem da leitura
quando oferecem reflexões sobre o comportamento cultural de ler, os conceitos de letras,
palavras, textos e o uso social dessa leitura. O acesso à biblioteca, com a escolha de livros
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diversos, a escuta de histórias, a leitura em voz alta, a leitura silenciosa, a valorização das
hipóteses de leitura no início do processo de desenvolvimento da mesma, são fundamentais. A
neurociência colabora efetivamente com a educação e suas contribuições nos fazem entender
que a criança aprende de forma ativa, e que contextos de aprendizagem interativos estimulam
essa aprendizagem.
Diante disso, retomamos algumas ideias para explicitar que as práticas pedagógicas
devem se constituir como práxis, embora saibamos que "há práticas esvaziadas da perspectiva
pedagógica, que se traduzem em um agir mecânico que desconsidera a construção do
humano” (FRANCO, 2016, p. 535-536). A ação reflexiva é que orienta o processo de
aprendizagem. No tocante ao processo de alfabetização, assim como Frade (2007, p.32),
entendemos que

não basta apenas ensinar a decifrar o sistema de escrita estabelecendo relações entre
sons e letras. Também não é suficiente que os alunos leiam textos completos
pertencentes a uma esfera escolar ou literária: é necessário que façam uso da escrita
em situações sociais e que se beneficiem da cultura escrita como um todo,
apropriando-se de novos usos que surgirem. Temos então uma dupla questão para a
escola: precisamos tratar a língua como objeto de reflexão e como objeto cultural e
isto, às vezes, implica em metodologias diferentes.

Para Morais (2006, p.12), é necessário discutir metodologias de alfabetização e o
“ideal é aliar um ensino sistemático da notação alfabética com a vivência das práticas
letradas”. Não há nesse processo verdades únicas e a história da alfabetização é marcada por
práticas pedagógicas orientadas, conforme as concepções de ensino adotadas. Há que se
considerar que “a escolha por apenas um caminho como verdade metodológica não será
igualmente boa para todos que aprendem e que ensinam e nem que serão eficientes para todos
os conteúdos que temos hoje na alfabetização” (FRADE, 2007, p. 36).
No entanto, o que sabemos é que a sistematização da aprendizagem da língua é
fundamental. Segundo Soares, a criança “tem de passar por um processo sistemático e
progressivo da aprendizagem desse sistema” (SOARES, 2013, p.18), ou seja, a aprendizagem
do sistema alfabético. Sendo assim, a prática pedagógica precisa estar configurada de maneira
a promover uma prática que dê conta de sistematizar este processo. Somente o ambiente
alfabetizador não é capaz de alfabetizar, é preciso encontrar caminhos que colaborem com o
processo e façam com que as crianças se tornem alfabetizadas, numa dinâmica de
desenvolvimento sistemático da aprendizagem da leitura e escrita. Dessa forma, ao pensarmos
na organização e sistematização da alfabetização, precisamos levar em consideração alguns
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aspectos que são fundamentais. Um deles é ter em mente a progressão, sabendo que o
aprendizado e a progressão da criança dependerão do processo por ela desenvolvido em
direção a avanços e expansões (BATISTA, 2005).
A progressão das capacidades indica que durante o processo de alfabetização ocorrem
mudanças e as crianças se desenvolvem. A progressão do trabalho docente vai depender da
faixa etária das crianças, o que elas aprenderam anteriormente – dentro e fora da escola, de
que forma o grupo está organizado e quais metodologias de ensino colaboram com os avanços
desse grupo. O como planejar e organizar as aulas é fator fundamental. Outro aspecto que
define a progressão está relacionado à avaliação contínua do desenvolvimento das crianças e
também do trabalho docente. Ao elencar as atividades e capacidades adequadas ao trabalho, o
professor passa a organizar a progressão durante o ano letivo e pensar nas questões do tempo,
planejamento, metodologias de trabalho, entre outros. Outro fator preponderante é
compreender o que a criança sabe. As atividades diagnósticas, quando bem aplicadas,
colaboram ricamente com esse processo e estabelecem o ponto de partida. O professor precisa
levar em consideração quais são os recursos de que ele dispõe para que possa planejar suas
aulas. O aprendizado conquistado dentro ou fora da escola precisa ser considerado também.
Uma vez que abordamos os estudos sobre as práticas e metodologias características do
processo de alfabetização, se faz necessário dizer que a complexidade da alfabetização não se
limita somente ao que foi apresentado até o momento. Sabemos que a discussão é mais ampla
do que abordamos. Porém, o estudo aqui proposto não tem como pretensão fazer uma revisão
ampliada sobre o tema. Buscamos apenas situá-lo, tocando em algumas das diferentes facetas
do processo de alfabetização que são mais relevantes no debate atual sobre o tema. Porém,
como o estudo tem por objetivo a discussão das diferentes linguagens no campo da
alfabetização e sua presença nas práticas de professores alfabetizadores, entendemos que seria
importante trazer à luz essas discussões. Consideramos que existem outros elementos
importantes na discussão sobre a alfabetização, como as linguagens e o letramento. Dessa
maneira, no próximo tópico, buscamos refletir sobre as diferentes linguagens e relacioná-las
ao processo de alfabetização e letramento. Apresentamos também uma breve discussão a
respeito da imagem da criança, ou seja, quem é essa criança de quem tanto falamos, a quais
concepções de infância estamos nos remetendo quando nos propomos a analisar as práticas
dos professores no processo de alfabetização, sob a perspectiva das diferentes linguagens.
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2 LINGUAGENS E ALFABETIZAÇÃO

Como dissemos anteriormente, nesta seção, torna-se importante tratar da linguagem,
uma vez que estamos investigando as linguagens nas práticas pedagógicas de professores
alfabetizadores, e se elas aparecem ou não durante a prática docente. Sendo assim, falaremos
a seguir sobre as diversas linguagens e as suas implicações no processo de alfabetização. É a
partir das contribuições de Loris Malaguzzi (1920-1994) – educador italiano – e dos
princípios educativos da cidade de Reggio Emília, situada ao norte da Itália, que
apresentaremos o que estamos definindo como diferentes linguagens.

2.1

Refletindo sobre a linguagem

A partir dos estudos da psicologia social do desenvolvimento, passou-se a disseminar
a ideia de que o homem tem consciência de si, do outro e do mundo que o cerca, é capaz de
trabalhar em grupo, em colaboração, numa rede de relações por meio da linguagem
(CARDOSO, 2012). A obra do psicólogo e educador Lev Vigotski (1896-1934) nos apresenta
o conceito de linguagem e estudos significativos sobre esse assunto. Para ele, é na interação
que o homem estabelece a comunicação. Segundo as pesquisas de Vigotski, “a principal
função da linguagem se constitui no intercâmbio social, pois a linguagem é o sistema
simbólico básico dos grupos sociais” (CARDOSO, 2012, p.11). Na visão de Loris Malaguzzi,
os estudos de Vigotski são indispensáveis para a discussão sobre a linguagem, pois “Vigotski
nos lembra de como o pensamento e linguagem operam em conjunto para formar ideias e criar
um plano de ação e, assim, executar, controlar, descrever e discutir essa ação. Essa é uma
ideia preciosa para a educação” (MALAGUZZI, apud EDWARDS, GANDINI e FORMAN,
2016, p. 73).
Para Capovila (2000, p. 100), “a linguagem permite comunicação ilimitada acerca de
todos os aspectos da realidade, concretos e abstratos, presentes e ausentes. Permite também
reinventar o mundo cultural para além da experiência física direta do aqui e agora”. Para o
autor “se a linguagem tem a importante função interpessoal de permitir comunicação social,
ela também tem a vital função de permitir o pensamento, a formação, e o reconhecimento de
conceitos, a deliberação de resolução de problemas, a atuação refletida e a aprendizagem
consciente” (CAPOVILA, 2000, p.100). Para Rinaldi (2014), educadora italiana, é
fundamental, e vitalmente importante, viver numa rede de relações e comunicação, na qual se
possa identificar e se beneficiar dela. “O grande valor a ser alcançado é a informação, a
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comunicação [...], formativa e inclusiva, de modo que ninguém seja excluído dela e na qual
todo mundo trabalha junto para encontrar soluções alternativas” (RINALDI, 2014, p.89).
Outro pesquisador que colabora com a reflexão sobre a linguagem é o filósofo russo
Mikhail Bakhtin (1895-1975), segundo ele “quando se trata de linguagem, não é possível
deixar de lado o caráter ideológico e vivencial. É preciso considerar o contexto em que ocorre
a enunciação, e não se pode entender a língua como um produto acabado a ser transmitido”
(CARDOSO, 2012, p. 13-14). Para Bakhtin, a língua é viva e, tanto ele como Vigostki
concordam que é por meio da interação que a linguagem é constituída.
Com base nos estudos de Wanderlei Geraldi, estudioso dos pressupostos bakhtinianos,
ampliamos a compreensão a respeito da linguagem a partir de três concepções apontadas pelo
autor: a linguagem como a expressão do pensamento; a linguagem como instrumento de
comunicação e a linguagem como interação. Tais concepções, fundamentalmente, são
apresentadas da seguinte forma:

A linguagem é a expressão do pensamento: essa concepção ilumina, basicamente,
os estudos tradicionais. Se concebemos a linguagem como tal, somos levados a
afirmações – correntes – de que pessoas que não conseguem se expressar não
pensam. A linguagem é instrumento de comunicação: essa concepção está ligada à
teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto de signos que combinam
segundo regras) capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros
didáticos, é a concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções,
nos títulos, embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. A
linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma transmissão de
informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de
interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não
conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte,
constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala (GERALDI, 1984,
42).

Essas concepções aparecem no contexto educacional e estão presentes nas atuações
dos professores em sala de aula, uma vez que a ação docente, além de pedagógica, é também
política e está ligada às concepções que norteiam o fazer pedagógico, acarretando implicações
diretas nas práticas pedagógicas realizadas pelos professores. Ao considerar essas concepções
apresentadas por Geraldi (1984), nos atentamos, em especial, para a linguagem como
interação. Essa concepção considera que a linguagem é realizada por intermédio da interação
verbal, social, entre os interlocutores, não ocorrendo de forma estável. Sendo assim,
considera-se que os indivíduos são seres sociais que, ao dialogarem, realizam trocas de
experiências, informações, conhecimentos. Nessa perspectiva, a apreensão da língua materna
está voltada não apenas para o conhecimento da gramática da língua, mas também para o
desenvolvimento da capacidade de refletir sobre tudo à sua volta, numa dinâmica vívida de

37

interação social. A linguagem é empregada não somente para expressar o pensamento, ou para
se comunicar, mas para que o indivíduo consiga refletir, agir e atuar sobre o outro e o mundo
que o rodeia (GERALDI, 1984). Para a linguista Koch, a concepção de linguagem como
interação “é aquela que encara a linguagem como atividade, como forma de ação (...), como
lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos
tipos de atos, que vão exigir reações e/ou comportamentos” (KOCH, 2004, p. 7-8).
No texto “A linguagem humana: do mito à ciência”, José Fiorin (2017) faz uso dos
conceitos de linguagem para demonstrar sua importância para o ser humano, tanto no aspecto
físico como cultural. Segundo Fiorin, a manifestação da linguagem acontece de diferentes
maneiras.

Os sentidos podem manifestar-se de diferentes maneiras: por meio de sons, como no
caso da linguagem verbal, por meio de imagens, como na pintura, por meio de
gestos, como na língua de sinais utilizada pelos surdos. Temos linguagens não
mistas, cujos significados se manifestam apenas de uma maneira: a escrita, a pintura,
a escultura, a língua de sinais; temos linguagens mistas, cujos significados se
manifestam de diferentes maneiras, como o cinema, em que os sentidos são
veiculados pelos sons da linguagem verbal e da música, pelas imagens da linguagem
visual etc. Assim, podemos falar da linguagem como capacidade específica da
espécie humana de produzir sentidos, de se comunicar, mas também das linguagens
como diferentes manifestações dessa capacidade (FIORIN, 2017, p. 14).

Para Gouvea,
a humanidade constitui-se na e através da linguagem. Ao longo da história da
espécie, ao produzir e partilhar signos, os homens ultrapassaram o domínio da
natureza e fizeram-se produtores de cultura. Fez-se humanidade e o homem, animal
simbólico. Ao longo da história individual, ao tomar posse da linguagem, a criança
faz-se produtora de cultura, informando suas experiências e partilhando valores
sociais através das múltiplas linguagens (GOUVEA, 2011, p. 546).

A linguagem pode ser considerada social, política, além de psicológica e pedagógica.
Sua manifestação se dá de formas variadas que nos levam à pluralidade de maneiras, de
ideias, de subjetividades. Tais pluralidades efetivam a democracia do conhecimento. As
linguagens vão se configurando, sendo constituídas e constituindo o sujeito. É importante
considerar que todos nós manifestamos a comunicação por meio da linguagem, existimos na
linguagem e estabelecemos relações com o meio no qual estamos inseridos. No caso da
criança, desde bebê, a necessidade de se comunicar se desenvolve em contextos interacionais,
a partir da relação com o outro e o ambiente. Assim, a criança passa a se apropriar da
linguagem, revelando sua expressividade, criatividade e sua capacidade de interagir ao longo
do construto de sua história de vida. Comunica-se por diferentes linguagens, antes mesmo que
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a linguagem verbal se manifeste. A linguagem gestual, por exemplo, está presente em suas
primeiras expressões, assim como a linguagem da emoção, demonstrada por meio do choro.
Nessa perspectiva, consideramos que a linguagem se manifesta de diferentes formas,
enquanto as crianças se comunicam, expressam seus sentimentos e demonstram suas
capacidades e competências de formas variadas.

2.2

As diferentes linguagens da criança
É de Loris Malaguzzi (1920 – 1996), educador italiano na cidade de Reggio Emília, a

poética das “Cem Linguagens”.

A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de
pensar, de jogar e de falar. Cem, sempre cem modos de escutar, de maravilhar e de
amar. Cem alegrias para cantar e compreender. Cem mundos para descobrir. Cem
mundos para inventar, cem mundos para sonhar. A criança tem cem linguagens (e
depois, cem, cem, cem), mas roubaram-lhe noventa e nove (MALAGUZZI, apud
EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016, p. 5).

Trata-se de uma metáfora que nos apresenta a ideia de que a criança possui várias
formas de pensar, de ver o mundo, que possui inúmeras maneiras de se comunicar, de se
expressar, de sentir, de entender e de fazer cultura. A criança é feita de vários pensamentos,
de diferentes formas de agir e se comunica por meio da linguagem. Por muitos anos, a criança
foi vista como um vir a ser, um ser em construção, ainda em formação. Com o advento da
evolução científica sobre a abordagem de infância, iniciaram-se várias pesquisas que
permitiram paulatinamente um afastamento das ideias de que a criança seria aquele ser que
não tem a palavra, segundo a origem epistemológica. O desafio proposto foi a reflexão a
respeito do ofício de criança, considerando-a como um indivíduo em pleno sentido. Para
Mollo Bouvier (1990), citado por Sirota (2001, p. 10) “[...] as crianças são atores sociais,
participam das trocas, das interações, dos processos de ajustamentos constantes que animam,
perpetuam, e transformam a sociedade”.
Toda criança traz consigo “cem” possibilidades de viver a vida e nos apresenta
inúmeras linguagens para comunicar-se com o mundo e as pessoas à sua volta. Nessa
perspectiva, estamos considerando que as linguagens são as diversas manifestações infantis
que ocorrem por meio da linguagem gráfica, imagética, musical, matemática, estética, oral,
escrita, plástica, sensorial, motora, artística, poética, erudita, natural, digital, corporal,
simbólica, sonora, entre outras. Segundo Lúcia Santaella, a semiótica é a ciência existente
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desde o século XIX, que se encarrega de investigar todas as linguagens possíveis existentes.
De acordo com a autora, “a proliferação ininterrupta de signos vem criando cada vez mais a
necessidade de que possamos lê-los [...], a própria realidade está exigindo de nós uma ciência
que dê conta dessa realidade dos signos em evolução contínua” (SANTAELA, 2005, p. 14).
A utilização de variadas linguagens permite que as crianças agucem sua sensibilidade
de diferentes maneiras e participem de processos interacionais diversificados. A valorização
dessas linguagens permite o manifestar infantil em seu mais alto processo criativo, de forma
que “a criatividade parece expressar-se por meio de processos cognitivos, afetivos e
imaginativos, que se unem e que apoiam as habilidades para prever e chegar a soluções
inesperadas” (MALAGUZZI, apud EDWARDS, GANDINI E FORMAN, 1999, p. 87).
Acredita-se, portanto, que a criança é feita de vários pensamentos, diferentes formas de agir;
não somente de uma única linguagem, mas de “cem” e tantas outras “cem”. Torna-se
necessário ter sensibilidade para encontrá-las e estimulá-las.
No Livro “As cem Linguagens da Criança” (2016), Howard Gardner, teórico
americano, faz o seguinte relato ao escrever o prefácio da obra:
“[...] orgulhamo-nos do foco nas crianças e, contudo, não prestamos atenção
suficiente ao que elas estão realmente expressando. Pedimos a aprendizagem
cooperativa entre as crianças e, ao mesmo tempo, raramente sustentamos esta
cooperação no nível do professor e do administrador. Exigimos trabalhos artísticos,
mas raramente conseguimos criar ambientes que possam verdadeiramente apoiá-los
e inspirá-los. Pedimos envolvimento com a família, mas detestamos dividir a
autoria, a responsabilidade e o crédito com os pais [...], saudamos o método da
descoberta, mas não temos confiança para permitir que as crianças sigam suas
próprias intuições e palpites. Desejamos o debate, mas repetidamente o arruinamos;
queremos escutar, mas preferimos falar; somos afluentes, mas não protegemos os
recursos que nos permitem permanecer assim e, dessa forma, apoiar a afluência de
outros” (GARDNER, apud EDWARDS, GANDINI E FORMAN,

2016, p. 15).
Com base na reflexão de Gardner (2016), retomamos a pergunta: como as diferentes
linguagens são evidenciadas nas práticas dos professores alfabetizadores? Sabemos que as
crianças se comunicam não só com as palavras, mas também com seu próprio corpo, com seu
modo de agir e viver a vida. Dessa forma, a valorização das linguagens verbais e não verbais
torna-se primordial nas práticas pedagógicas dos professores. Contudo, entendemos que para
ocorrer a valorização das diferentes linguagens das crianças por professores, de modo que
suas práticas pedagógicas sejam realizadas de maneira intencional e reflexiva, sendo capazes
de alcançar as crianças e potencializar seu desenvolvimento, torna-se importante compreender
qual a imagem de criança têm os professores. Como os professores concebem a infância? Que
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concepções possuem a respeito das crianças?

2.3 A imagem de criança e a relação com as práticas pedagógicas

Falar do que concebemos como imagem de criança não é uma tarefa fácil. Existem
imagens diferentes sobre a criança em cada imaginário e isso se dá em uma construção
histórica. Escolher uma ideia de criança é também eleger um pensamento político, estabelecer
uma prática, respeitando as diferentes linguagens infantis; desenvolver essa imagem, a partir
do pensamento que temos construído sobre a criança.
Por muitos anos, a criança foi vista com um “vir a ser”, um ser em construção, ainda
em formação. A Sociologia da Educação, numa visão Durkheimiana, por muito tempo,
desenvolveu a ideia de que criança era um simples objeto passivo num contexto de
socialização decorrente das intuições. Com o advento da evolução científica sobre a
abordagem de infância, iniciaram-se várias pesquisas que permitiram paulatinamente um
afastamento das ideias de que a criança seria aquele ser que não tem palavra. O desafio posto
foi a reflexão a respeito do ofício de criança, considerando-a como um indivíduo em pleno
sentido. Para Mollo Bouvier (1990), citado por Sirota (2001, p. 10), “[...] as crianças são
atores sociais, participam da troca, das interações, dos processos de ajustamentos constantes
que animam, perpetuam e transformam a sociedade”. Contudo, por muito tempo foram vistas
como um vir a ser, sendo a infância definida como

um período de crescimento, quer dizer, essa época em que o indivíduo, tanto do
ponto de vista físico quanto moral, não existe ainda, em que ele se faz, se
desenvolve e se forma, a infância representa o período normal da educação e da
instrução. A infância é suficientemente frágil para que deva ser educada e
suficientemente móvel para poder sê-lo. A criança é, pois, aqui considerada antes de
tudo como aquilo que os anglo-saxões denominam um future being, um ser futuro,
em devir: ela [a infância] apresenta ao educador não um ser formado, não uma obra
realizada e um produto acabado, mas um devir, um começo de ser, uma pessoa em
vias de formação (SIROTA, 2001, p. 9).

Muitas infâncias se entrelaçam e estão em nossa mente; pois, embora as crianças
sempre tenham existido, nem sempre a compreensão de ser criança e ter infância foi a mesma.
É certo que podemos pensar a infância como a fase da inocência, como a idade mágica,
podemos pensar também a criança como um ser ainda em construção, como alguém que ainda
não se reconhece. Tudo isso pode fazer parte da concepção dos adultos acerca da criança e da
infância. Mas é possível também pensarmos a criança como um ser competente, que se
relaciona, interage, não só nos serviços educativos que são oferecidos a elas, nas escolas e na
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sociedade, mas que constituem seu mundo pela linguagem e por ela são constituídas. Há na
atualidade a compreensão de que a criança interage com o mundo, como um ser de cultura,
dotada de mente plástica, que se transformam cotidianamente. Comunica-se não só com as
palavras, mas com seu próprio corpo, gestos, a partir do brincar, com diferentes linguagens.
As pesquisas nesse campo têm nos aproximado das culturas e linguagens infantis.
Concebem “a infância como um grupo social plural, no qual estão presentes diversas
condições, tais como as características biopsíquicas da idade, a classe socioeconômica, a
etnia, o gênero, o que implica compreendê-la na sua singularidade e nas suas diferenças”
(CARVALHO & SILVA, 2017, p.19). Dessa forma, podemos considerar não somente uma
única infância, mas as infâncias, em suas múltiplas manifestações e contextos.
Ainda para os autores, as pesquisas atuais contribuem para a tomada das crianças
“como sujeitos ativos na vida social. Sujeitos que merecem ser considerados em seus traços
peculiares e como produtores de uma cultura própria, as culturas infantis” (CARVALHO &
SILVA, 2017, p.19). Rompe-se com as concepções que definiam as crianças como seres
irresponsáveis, incapazes, sem voz e simples receptores da ação social cotidiana. A concepção
da criança deixa de estar na perspectiva de futuro, passa a compreender e explorar a infância
em si mesma (CARVALHO, 2015).
A infância interroga as ciências sociais. Como categoria geracional, ela é marcada
pelas transformações da contemporaneidade, as quais influenciam seu estatuto
social. Por outro lado, as crianças também se modificam e interpretam essas
mudanças, posicionando-se perante elas. Dessa forma, se evidenciam na
contemporaneidade os paradoxos entre as práticas sociais relacionadas com as
crianças e o discurso social e político sobre a infância. E, simultaneamente, cresce
também a consciência pública acerca dos direitos da criança, presenciando-se a
valorização da infância e tomando-se a criança como um investimento de toda
ordem (econômico, afetivo e demográfico) (CARVALHO, 2015, p. 47).

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas, compreendidas também como práticas
sociais (FRANCO, 2016) e que ocorrem nos contextos de escolarização merecem um novo
olhar. Um fazer pedagógico coeso, pautado nos princípios e concepções que tenham um olhar
para as infâncias e concebam a imagem de criança como um indivíduo de direitos e dotado de
capacidades, rompendo com o paradigma de que uma certa idade impede a criança de fazer
algo, compreendendo que as crianças manifestam-se de diversas maneiras, com suas infinitas
linguagens, desenham a experiência vivenciada, encontram coisas do seu cotidiano e formas
de dar sentido a tudo.

É importante prestar atenção em como as crianças geram seus

pensamentos, pois a partir deles o adulto e as próprias crianças podem criar situações com
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propósitos. Não podemos nos esquecer que há valores e intenção por detrás das ações dos
educadores. Portanto, as instituições escolares da infância só serão capazes de construir uma
prática pedagógica voltada para a vida bem vivida das crianças, para a construção de uma
escola em ação, ativa e imbuída de aprendizagens, de linguagens infantis e contextos diversos,
se forem capazes de compreender a criança em sua especificidade e potencialidade. Ampliar o
olhar para os recursos didáticos que auxiliam o trabalho docente são desafios constantes no
processo de escolarização na atualidade. Torna-se fundamental considerar as diversidades e as
pluralidades, bem como rever as premissas nas quais se constitui a escola e deslocar-se para
os contextos de aprendizagem e para a eficácia das práticas pedagógicas, para os processos de
criatividade, para a relação com o outro e com os objetos de conhecimento e, claro, para os
inúmeros desafios presentes nas escolas infantis brasileiras na contemporaneidade.
A formação das crianças passa a ser pensada sob a perspectiva de uma educação
integral, marcada pelo desenvolvimento pessoal, cultural e socio-afetivo. Dessa maneira,
ressalta-se que “ao pensar a formação integral das crianças, é necessário criar espaços
dialógicos e reflexivos” (CARVALHO, 2015, p.67) e pensar em mudanças na própria
concepção da educação para a infância.

2.4

A implicação das linguagens no processo alfabetização e letramento

Ao considerarmos a linguagem como forma de interação, adotamos a concepção de
que o sujeito é ativo, participativo, reflexivo, neste processo, e que constrói seu conhecimento
na interação com o outro e com o meio no qual está inserido, por meio das diferentes
linguagens. Para Mortatti (1999),
dada a natureza histórica e social da linguagem, dos sujeitos, das interações verbais e
da mediação linguística [...] compreende-se o trabalho linguístico (dos sujeitos)
como atividade constitutiva, em que se entrecruzam produção histórica e social de
sistemas de referências e de operações discursivas. No âmbito desse trabalho
linguístico, que ocorre sempre em uma dada situação histórico-social - espaço de
relações interlocutoras - produzem-se: a língua, enquanto objeto em constante
processo de produção nessas relações intersubjetivas; e discursos necessariamente
significativos, enquanto materialização de sentidos. Desse ponto de vista, a
linguagem é uma forma de interação humana (MORTATTI, 1999, p.70).

Nesse processo de interação, há uma multiplicidade de experiências e linguagens que
favorecem a aprendizagem da criança, fazendo com que ela desenvolva sua autonomia, a
capacidade de se relacionar com o ambiental natural e social, as condições de ter momentos
agradáveis e saudáveis para o próprio corpo, expressar-se por meio das linguagens plásticas,
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simbólicas, musicais, corporais, artísticas, assim como vivências variadas e estimulantes.
Sendo assim, a criança reconhece sua identidade, valoriza as diferenças e a cooperação
(GOBBI & PINAZZA, 2014).
As crianças são curiosas, dinâmicas, investigativas e se apropriam de diversas
linguagens para interagir com o objeto de conhecimento. Sob a ótica da Psicogênese da
Escrita, as crianças levantam hipóteses, questionam, fazem perguntas, erram, até conseguirem
compreender o princípio alfabético. Levando em consideração esse princípio, entendemos que
durante o processo de aquisição de escrita, as demais linguagens utilizadas pelas crianças
favorecem a aprendizagem da língua, pois integram-se às práticas de alfabetização. Tomemos
como exemplo uma rotina de alfabetização na qual o professor realiza atividades com rimas e
aliterações e acrescenta ao trabalho a linguagem gestual, motivando as crianças durante a
realização dessa prática. Para tanto, utiliza músicas para estabelecer o ritmo, comparação
entre as palavras e envolvimento das crianças. Outro exemplo é a utilização da linguagem
artística, teatral, acontecendo paralelamente ao trabalho de leitura literária em sala de aula. A
linguagem fotográfica é também uma maneira de contribuir com a leitura de imagens,
apoiando a criança na interpretação e no levantamento das hipóteses iniciais a respeito da
mensagem que está por trás daquele registro. Exemplos como estes nos fazem pensar em um
processo de alfabetização para além das letras, da escrita e da leitura de textos. Faz-nos pensar
em um processo que traga significado para estes contextos de aprendizagem, que colabore
para a compreensão do uso social da escrita e da leitura, que seja mais abrangente no que diz
respeito às diferentes linguagens, elencadas aqui, como a comunicação textual, audiovisual,
corporal, visual, entre outras.
É indispensável que a criança tenha acesso à linguagem escrita na escola, num
processo de sistematização, por meio de metodologias que favoreçam o ensino da língua.
Entendemos que “a escrita alfabética é um sistema notacional e não um código e que o
aparentemente simples domínio do tal princípio alfabético pressupõe um complexo trabalho
cognitivo, que implica compreender as propriedades daquele sistema[...]” (MORAIS, 2006, p.
9). A alfabetização é um processo amplo e complexo, por isso nos apoiamos no pensamento
de Sampaio (1993, p. 61), no qual diz que “a escola tem que pensar que a criança vive num
universo de linguagem. Ter acesso, na escola, às diferentes linguagens - gráfica, gestual,
plásticas, cenestésica, musical, corporal, televisiva, informática, é fundamental”. Durante o
processo sistemático do ensino da língua escrita, o trabalho com diferentes linguagens
incorpora-se às práticas pedagógicas voltadas à alfabetização, numa construção dinâmica da
comunicação e expressividade.
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As práticas de linguagem evocam o trabalho com diversos gêneros textuais e, por meio
deles, as crianças desenvolvem a capacidade de representar pelo discurso as experiências
vividas, negociar as tomadas de decisão, compreender diferentes formas de saberes,
autorregular-se, entre outras capacidades. Os gêneros orais e escritos são variados, como
relato de experiência, diário, reportagem, anedotas, biografia, autobiografia, notícia, textos de
opinião, diálogos argumentativos, carta, verbetes, relatórios, receita, regras de jogos, conto,
adivinha, fábula, lenda, piada, entre tantos outros. E é a partir da vivência cotidiana com
diferentes gêneros textuais que a criança vai se apropriando das características da linguagem
oral e escrita em seu processo de alfabetização. As práticas de linguagem também dão um
enfoque multissemiótico e multimidiático aos processos de construção dos saberes.
Compreendemos que um novo conceito, para entender essas novas práticas, surge com os
multiletramentos, com o objetivo de fundamentar melhor a presença das múltiplas linguagens
na contemporaneidade. Autores como Rojo e Moura (2012), Cope e Kalantzis (2000), Street
(2014), dentre outros, vêm alimentando os campos de estudo sobre esse conceito, ampliando o
conhecimento de pesquisadores e educadores sobre a diversidade das formas de comunicação
e expressão, presentes tanto nas escolas quanto em nossa sociedade, consideradas como uma
“[...] multiplicidade e variedade de práticas letradas [...]” (ROJO; MOURA, p.13, 2012). Tais
práticas nos direcionam para a ótica das múltiplas linguagens, por meio da investigação sobre
os contextos de aprendizagem. Com base nesses estudos, entendemos que as salas de aula de
alfabetização “seriam excelentes espaços para a construção de múltiplos textos e linguagens,
com múltiplos significados e modos de significar” (ROJO; MOURA, p.37, 2012).
Considerar o espaço da sala de aula de alfabetização como um espaço de múltiplas
linguagens remete a uma prática voltada para o “desenvolvimento de diferentes habilidades,
de acordo com as várias modalidades utilizadas, criando assim, uma nova área de estudos
relacionada com os letramentos – digital (uso das tecnologias digitais), visual (uso das
imagens), sonoro (uso de sons, de áudio), informacional (busca crítica da informação) – ou os
múltiplos letramentos, como têm sido tratados na literatura” (ROJO; MOURA, p.37, 2012).
Uma proposta de alfabetização baseada nos multiletramentos leva em consideração o caráter
multimodal dos textos, uma vez que o termo multiletramentos “refere-se às novas práticas de
letramento que envolvem a multiplicidade de linguagens e mídias” (ROJO; MOURA, p.168,
2012).
Diante do explicitado, é valioso considerar o que diz Magda Soares. Para a autora, “a
mudança conceitual, que veio dos anos 80, fez com que o processo da construção da escrita
pela criança passasse a ser feito por sua interação com o objeto de conhecimento” (SOARES,
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2003, p. 17) e foi em meados da década de 80 que se juntou ao conceito de Alfabetização o
termo Letramento. Os estudos sobre o tema se intensificaram no Brasil, numa busca pela
ampliação do conceito de Alfabetização. Segundo Magda Soares, são diferentes os processos
de Alfabetização e Letramento, embora sejam indissociáveis e simultâneos. Não se é
alfabetizado para depois aprender a usar à técnica nas práticas sociais. Alfabetização e
Letramento se fazem ao mesmo tempo, um não é pré-requisito do outro (SOARES, 2003). A
sociedade é repleta de escrita e, portanto, as pessoas passam a realizar de diferentes formas as
práticas sociais de leitura e escrita. A criança, desde o nascimento, está submersa no mundo
da escrita e, à medida que se desenvolve, torna-se letrada, ou seja, capaz de aplicar
socialmente a linguagem escrita na sociedade em que está inserida.
Dessa forma, acreditamos que as práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores,
quando acontecem numa perspectiva de “alfabetizar letrando”, tendo como objeto de ensino
as facetas linguística, interativa e sociocultural, dentre outras (SOARES, 2017), tendem a
proporcionar às crianças práticas de inserção no mundo letrado, de forma real, de modo que
elas aprendam num processo dinâmico de construção e interpretação da escrita e da leitura. As
crianças se expressam e interagem nesse processo de construção por intermédio das diferentes
linguagens. Uma criança letrada é capaz de refletir sobre a função de um bilhete, um e-mail,
um cartaz de propaganda, identificar os rótulos dos produtos em uma prateleira de
supermercado, entre outros. O letramento é a busca pela informação, a interpretação daquilo
que está disponível na sociedade. Conforme a demanda social, cultural e, a percepção de cada
indivíduo, o processo de letramento acontece de forma diferenciada (SOARES, 2013).
Salientamos que as práticas de alfabetização muitas vezes maçantes, marcadas por
métodos tradicionais e de repetição, necessitam de ser repensadas. É comum que as crianças
se deparem com uma experiência de alfabetização na qual leem textos, por exemplo, com a
única e específica função de serem avaliadas, quanto à construção do sistema alfabético,
tornando a experiência de leitura uma prática escolar pouco prazerosa (ROJO; MOURA,
2012). Supostamente, ações como essas ocorrem muitas vezes porque nas práticas
pedagógicas aparecem diferentes concepções de linguagem, o que torna complexa sua real
funcionalidade. Tomemos como uma primeira concepção a compreensão da linguagem como
um código, cujas práticas provavelmente estarão voltadas para a construção de uma fala
correta e formal, de uma escrita sistêmica, que se ocupa somente da gramática e da ortografia.
Por outro lado, se a linguagem for concebida como expressão de ideias, possivelmente a
prática estará voltada para a oralidade e/ou tão somente registros no papel de variadas ideias
que surgem em um contexto da sala de aula. Uma terceira concepção está ligada à linguagem
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dialógica, na qual a relação o eu, o outro e o nós é estabelecida e as diferentes manifestações
da linguagem são vistas como uma prática social que não é estanque, uma vez que se articula
entre si. (COLELLO, 2007). Segundo Frigo e Colello (2018), Bakthin (1895-1975) concebe a
língua como uma construção social, fruto da interação entre os homens, sendo uma prática
viva, de maneira a entender que a natureza da linguagem é essencialmente dialógica.
Inferimos, portanto, que as práticas de linguagem estão diretamente relacionadas às
concepções que se têm dessa linguagem. Para Colello (2018, p.69) “é preciso articular
concepções e saberes (a compreensão da linguagem, as metas de alfabetização, as práticas de
escrita na esfera social, o entendimento dos processos cognitivos e a consciência acerca do
papel do professor) às práticas docentes”.
Inúmeras implicações da linguagem estão presentes nas práticas pedagógicas do
processo de alfabetização e cabe salientar que:

os esforços pioneiros de transformação da alfabetização escolar consolidaram-se, ao
longo de uma década, em práticas de ensino que têm como ponto, tanto de partida
quanto de chegada, o uso da linguagem. Práticas que partem do uso possível aos
alunos e pretendem provê-los de oportunidades de conquistarem o uso desejável e
eficaz. (...). Em que as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a
pensarem sobre a linguagem para poderem compreendê-la e utilizá-la
adequadamente. (PCNs, 1997, p. 20).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, os objetivos gerais de
Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, que por sua vez englobam os processos de
alfabetização das turmas de 1º ano, estão voltados para a progressiva aquisição de
competências em relação à linguagem. Segundo o documento, as práticas devem ser
planejadas e organizadas a fim de: a) garantir a manifestação da linguagem em instâncias
privadas e utilizadas em instâncias públicas; b) utilizar diversos registros, sabendo adequá-los
às situações comunicativas; c) conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do
português falado; d) compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontem em
diferentes situações de participação social; e) valorizar a leitura literária; f) utilizar a
linguagem como instrumento de aprendizagem; g) valer-se da linguagem para melhorar a
qualidade das relações pessoais, expressão de sentimentos, experiências e opiniões e; h)
expandir as possibilidades de linguagem por meio da prática de reflexão sobre a língua.
Quanto às diferentes linguagens e às práticas pedagógicas, salientamos que existem
alguns princípios que norteiam a obra pedagógica de Loris Malaguzzi (1920-1996). É
importante destacar que o pesquisador “atribuiu às cem linguagens das crianças o caminho
para a construção do conhecimento” (PROENÇA, 2018, p.74). Na obra intitulada “As cem
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linguagens da Criança” há um conjunto de lembretes que colaboram para a reflexão dos
professores sobre sua prática pedagógica. Alguns desses lembretes estão diretamente
associados às linguagens afetivas, do desenho, da arte, dos símbolos, da oralidade, das
relações. A orientação é direcionada ao professor e a sugestão é para que ele,

use desenhos das crianças para esclarecer suas teorias ingênuas; substitua as
notações padronizadas por símbolos inventados pelas crianças; peça que as crianças
inventem notações e sínteses; use o domínio simbólico para pressionar e desafiar um
outro domínio; vá além da arte e estética, em vez disso, veja a arte como uma
ferramenta para o pensamento; integre desenhos a partir da observação quanto a
imaginação; ajude a transformar as diferenças de opinião em oportunidades para
solução de problemas; deixe que o sistema de relações do grupo seja um meio
educacional; proporcione situações que desafiem as crianças intelectual e
emocionalmente; deixe as crianças falarem sobre que representação comunica
melhor; desvie-se da falta de habilidades técnicas das crianças e vá direto ao seu
pensamento; combine objetos e materiais de forma inesperada; saliente o
conhecimento em profundidade de sistemas completos; permita que as crianças
discutam a natureza incompleta de seu trabalho; assuma a perspectiva de um
pesquisador; preste atenção no discurso metafórico da criança; trabalhe para
aumentar a consciência das crianças sobre suas teorias, perspectivas, suposições e
regras; dê oportunidade para a criança expressar a mesma ideia com diferentes
mídias: papel, argila, objetos. Aprenda com as crianças enquanto elas tentam
aprender com você (GARDNER, apud EDWARDS, GANDINI E

FORMAN, 2016, p. 284-286; 2017, p. 364-366).
A partir dos fundamentos teóricos dessa pesquisa, entendemos que as diferentes
linguagens na prática pedagógica pressupõem maior interação entre o professor e as crianças,
de forma que o debate e o conflito começam a ser compreendidos como uma dialética que
leva à construção. Quando surge alguma hipótese, seja no âmbito conceitual, atitudinal ou
hipótese de escrita propriamente dito, o professor é capaz de perguntar “como podemos
fazer”, instigar, orientar e conduzir. O professor não trata os equívocos da criança como algo
a ser substituído ou desconsiderado, mas algo que deriva de uma lógica interessante e
plausível, que precisa ser compreendida. Ao estabelecer sua rotina cotidiana da sala de aula,
organiza pequenos grupos de trabalho e encoraja-os a conversarem entre si, ou seja, interação.
(GARDNER, apud EDWARDS, GANDINI E FORMAN, 2017).
A participação das crianças nesse processo se torna fundamental, uma vez que elas
interagem umas com as outras, aprendendo a partir da experiência do outro e das relações
estabelecidas. Elas acompanham com maior motivação as propostas de trabalho,
compreendem o caminho que está sendo apresentado pelo professor, tornam-se protagonistas
do processo de aprendizagem e são capazes de colaborar. Avaliam sua participação, o que
está sendo compreendido e, juntamente com o professor, refletem sobre a continuidade das
ações, registros, escrita, hipóteses. Temos assim, o professor e a criança numa dinâmica de
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escuta, colaboração, organização do tempo e espaço, no qual a linguagem manifesta-se como
comunicação inerente a este processo e se mostra de diferentes maneiras. Acreditamos que
por meio da linguagem verbal, escrita, musical, artística, digital, por intermédio da linguagem
afetiva, das cores, dos gestos e das formas, a criança se comunica, se apresenta ao mundo e
interage nos contextos de aprendizagem com prazer, maior compreensão e motivação. E
assim, o processo de alfabetização se torna mais rico, significativo, de forma que a aquisição
da leitura e da escrita tenha, de fato, função social.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este estudo se efetivou a partir de uma abordagem qualitativa de investigação.
Segundo Bogdan e Biklen (1982), “a pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção
de dados descritivos obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada,
enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos
participantes” (BOGDAN E BIKLEN, apud LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 13).
Durante o processo de investigação, levou-se em conta o objeto da pesquisa e,
inicialmente, ocorreram diversas leituras de artigos, capítulos de livros e dissertações sobre os
principais conceitos e literaturas que abordam a temática para sustentar assim o referencial
teórico. Como instrumentos de coleta de dados foram realizadas entrevistas com os
professores e observações em sala de aula.
Optamos por documentar a entrevista por meio de áudio e, durante as observações em
sala de aula, utilizamos filmagens, registros escritos e imagens fotográficas. Entendemos que
as filmagens colaboram ricamente com o processo de análise dos dados, uma vez que podem
ser revisitadas inúmeras vezes e, a partir delas, as falas das professoras podem ser extraídas,
bem como informações relevantes sobre as práticas desenvolvidas com as diferentes
linguagens no processo de alfabetização, com crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. A
documentação por meio de registros escritos e fotográficos, durante a coleta de dados,
favoreceu a percepção de como a prática se desenvolve no cotidiano da sala de aula e se as
diferentes linguagens aparecem e, quando aparecem, de que forma se concretizam.

3.1

Contexto de pesquisa

A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma escola pública municipal de Ensino
Fundamental, localizada no munícipio de Itabirito/MG, região dos Inconfidentes. A escola é
relativamente pequena, em relação ao porte das outras escolas municipais da cidade. Atende
crianças no tempo regular e integral. Para se ter acesso à escola, principalmente de carro, é
necessário passar por uma ponte e transitar por uma rua de terra. O bairro onde fica a escola
está localizado no início da cidade e, na rua da escola, ainda há casas no entorno, que
pertenciam a uma antiga vila de operários, na época em que a usina siderúrgica funcionava na
cidade. Os pedestres geralmente passam por outro acesso que possui uma passarela sobre o
rio, seguido por um caminho entre a mata. Este local é utilizado pela maioria das crianças,
uma vez que este é o ponto final do ônibus escolar. Um funcionário da escola recebe as
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crianças na entrada da referida passarela e elas seguem rumo à escola, na companhia dos
demais pelo caminho de terra. Ao chegar no portão da escola, logo na entrada, há um pátio
grande como área externa. Somente nas varandas do prédio, de arquitetura antiga, é que há
uma área coberta. Pelo corredor da varanda tem-se acesso à biblioteca, ao lado esquerdo do
prédio. A escola tem jardim e horta na área lateral direita do pátio. As crianças e professoras
utilizam uma porta ao lado direito para entrar nas demais dependências da instituição. Pela
porta principal da escola, o acesso aos visitantes é pela sala da direção. Em seguida, um
corredor longo se abre e, dos lados direito e esquerdo, estão as salas de aula, algumas amplas
e outras pequenas. Há também neste corredor a sala de supervisão, banheiros, reprografia,
secretaria e cantina. Ao final do corredor, existe um portão pequeno que dá acesso a uma área
recém-inaugurada na escola. Neste local, tem um caramanchão de madeira – ambiente
destinado às atividades diversificadas – e ao lado esquerdo, três salas de aula, cuja estrutura é
de polietileno e pré-fabricada. Essas salas, especificamente, têm ar condicionado.
A escolha dessa escola se deu por ser uma instituição que atende crianças de diversas
comunidades da cidade, pelo interesse de investigar as práticas em turmas iniciantes de
alfabetização do Ensino Fundamental e identificar as linguagens nos contextos de
aprendizagem. Por considerar que o processo de alfabetização nas séries iniciais do tempo
regular ainda é conduzido por intermédio de métodos de ensino tradicionais, tornando a
prática pedagógica pouco reflexiva e, ao mesmo tempo, por entender que a valorização e
manifestação das diferentes práticas é importante. Buscamos identificar se na sala de aula do
1º ano do tempo regular há espaço e valorização daquilo que é manifestado na experiência
humana – as linguagens. Consideramos, para isso, que o ser humano é um ser semiótico por
natureza e que o processo de alfabetização não deve se apartar do caráter semiótico da vida
humana.

3.1.1 Sobre a escola

Em conversa com a diretora, ela informou que a missão da escola é a de proporcionar
aos seus alunos um desenvolvimento cognitivo e social por intermédio de uma prática
pedagógica inovadora, que promova uma educação de qualidade e a integração família-escola.
A visão da escola é ser reconhecida como instituição referência em tempo integral, com a
oferta de educação de qualidade, respeito às diferenças e que desenvolve o
empreendedorismo.
A escola atende cerca de 250 alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Conta
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com uma média de 50 educadores, envolvendo equipe gestora, professores, secretárias,
monitoras e serventes. As atividades ocorrem em dois turnos. De 7 horas às 11 horas e 20
minutos, funciona o ensino regular com a regência do professor titular de cada turma. Após o
término do primeiro turno, as crianças participam do almoço, nas dependências da escola, e
fazem um intervalo. A partir de 12 horas e 30 minutos, as crianças, com a mesma organização
da turma do período matutino, realizam diversas atividades, que são organizadas pela
supervisora por meio de um cronograma. Além das aulas de reforço escolar, acontecem as
oficinas de capoeira, música, artes marciais, teatro, dança, saúde e beleza, circo, entre outras.
As crianças são acompanhadas por professores distintos, conforme a rotina das oficinas
ofertadas no período vespertino.

3.1.2 As professoras

As professoras participantes da pesquisa possuem trajetórias profissionais distintas,
mas ambas possuem uma longa experiência na área da educação, especificamente na
alfabetização. No intuito de resguardar a identidade pessoal das professoras, optamos por
identificá-las aqui como Professora Cecília e Professora Meireles, fazendo alusão à autora
Cecília Meireles e sua linguagem poética.
A Professora Cecília tem 28 anos de experiência profissional, leciona há muitos anos
no 1º ano do Ensino Fundamental I e atuou também na Educação Infantil, em turmas de
maternal 2 (2 anos) e 1º período (4 anos). Sua formação acadêmica contempla o curso de
Magistério e a graduação em Pedagogia. Depois de concluída a graduação, com o desejo de
estudar mais, a professora matriculou-se em uma pós-graduação de Alfabetização e
Letramento que fez parte de um programa de formação de professores, em parceria com a
UFOP e a prefeitura da cidade. A professora havia iniciado um curso de pós-graduação em
Gestão Escolar e resolveu conclui-lo também.
A professora Meireles possui formação em Magistério, Normal Superior e ainda não
tem nenhuma especialização. Segundo ela, seu trajeto é bastante longo no campo da
educação. Começou a trabalhar como ajudante de sala aos 12 anos de idade em uma escola
infantil particular na cidade de Itabirito/MG, posteriormente lecionou para turmas de
Educação Infantil – Maternal e 1º período, Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano e turmas de
jovens e adultos, antigo Mobral.
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3.1.3 As turmas do 1º ano

As turmas observadas pertencem ao 1º ano do Ensino Fundamental. Uma turma possui
14 crianças e a outra, 16 crianças matriculadas. Na matrícula inicial, em fevereiro, havia cerca
de 10 crianças em cada classe. Aos poucos, outras foram inseridas ao grupo. A maioria delas
frequentou a Educação Infantil e apresenta uma situação socioeconômica de camada popular.
As famílias optam pela escola, devido à oferta do ensino integral, pois as crianças têm a
oportunidade de participar de diversas oficinas educativas, além da permanência e ampliação
do tempo na escola no período vespertino. Os dias de segunda-feira e sexta-feira são os dias
de maior ausência das crianças na escola, segundo as professoras. As famílias antecipam o
final de semana, ao mesmo tempo que adiam o início da semana letiva. Contudo, ainda há
uma turma cuja frequência das crianças é maior, o que favorece a rotina escolar das mesmas.
Segundo informações obtidas, as crianças são filhos de trabalhadores que se dedicam à vida
doméstica ou à prestação de serviços. Muitos desses pais não comparecem à escola para
acompanhar o processo de aprendizagem de seus filhos, ficando a cargo da escola situações
que vão além dos aspectos de ensino e aprendizagem. Algumas crianças recebem das
professoras uniforme, bolsinhas com lápis, além de atenção especial e cuidados com a higiene
pessoal, por exemplo.

3.2

A coleta de dados

A autorização para a realização da pesquisa foi formalizada por meio das assinaturas
da carta de anuência (APÊNDICE A) e do termo de Consentimento Livre e Esclarecimento do
Professor (TCLE) – (APÊNDICE B). Foi estabelecido contato com a direção da escola e
professoras do 1º ano e ocorreu o consentimento para a realização da pesquisa. Sendo assim,
na sequência, agendamos a data para a entrevista e início das observações de campo. Abaixo
descrevemos detalhadamente os instrumentos utilizados e o processo de coleta de dados.

3.2.1

A entrevista

Esse instrumento tem sido utilizado em pesquisas qualitativas como uma solução para
o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos para serem investigados.
Considera-se, portanto, que a entrevista é “um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma
delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de
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natureza profissional, proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária”
(LAKATOS, 1993, p. 195-196).
A entrevista ocorre numa situação face a face, de maneira que há uma interação social
e é necessário um exercício de ajustamento das ações e emoções, sendo um processo
reflexivo. É relevante considerar também que existe uma relação de poder entre o
entrevistador e o entrevistado, a construção de um significado na narrativa e a presença de
uma intencionalidade desses atores (LAKATOS, 1993). Dessa forma, nas entrevistas, a
intencionalidade do pesquisador vai além de uma simples busca de informações, pretende-se
criar uma situação de confiança para que o entrevistado se abra, colaborando com dados
relevantes ao trabalho, ao mesmo tempo em que o entrevistado se identifica como dono de um
conhecimento importante para o outro.
Para este estudo, as entrevistas com as professoras foram realizadas na própria sala de
aula, em horários alternados, numa segunda-feira pela manhã, pois na grade de horários da
turma constava aula de Educação Física, momento em que elas não acompanhariam as
crianças e, assim, podiam participar de uma entrevista inicial. Antes da entrevista, foi
explicado a elas que os depoimentos seriam gravados em áudio, reafirmamos que o
procedimento fazia parte do processo da pesquisa e que as informações seriam utilizadas
seguindo os preceitos éticos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Professor
(TCLE). A entrevista durou cerca de 1 hora, com cada professora. Ambas demonstraram
estar à vontade no ambiente criado para o momento. Responderam às perguntas de forma
espontânea, sem demonstrar apreensão em apresentar respostas muito elaboradas e, quando
tinham alguma dúvida, pediam para saná-las. Verificou-se que, na maior parte da entrevista,
após o intervalo de gravação de uma ou outra pergunta, as professoras demonstravam a
preocupação se estavam no caminho certo, ou seja, se estavam respondendo às perguntas de
acordo com aquilo que se esperava delas. No final do mês de junho, com o intuito de
confirmar alguns dados da entrevista inicial e ampliar outros, entregamos às professoras um
questionário com algumas perguntas norteadoras (APÊNDICE D) para enriquecer os dados da
pesquisa.
3.2.2

A observação
Consideramos o fato de ser a observação um método direto e, por vezes, invasivo; uma

vez que o observador passa a ser um elemento estranho, e isso quebra a naturalidade do
ambiente, acarretando um efeito diferente à pesquisa. Uma alternativa é, através de filmagens,
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ter uma observação mais fidedigna à naturalidade e que possibilita olhar sem ser visto.
Compreendemos também que a pesquisa científica deve estar embasada em fundamentos
teóricos consistentes relacionados à natureza dos fatos ou comportamentos a serem
observados. Sem essas teorias e conhecimentos bem estruturados, a pesquisa de observação
produz elementos esparsos e não-conclusivos. O observador não deve simplesmente olhar,
mas também precisa ver nas entrelinhas, identificar e descrever os diversos tipos de interações
e processos humanos. Dessa observação, surgem respostas à questão original que se queria
analisar e podem surgir perguntas geradoras de novos trabalhos (VIANNA, 2007).
Nesta pesquisa, foi estabelecido com as professoras que as observações aconteceriam
uma vez por semana, durante o primeiro semestre do ano letivo (de fevereiro a junho).
Especificamente no mês de maio e no mês de junho, ocorreu a observação com três dias
seguidos de permanência em sala de aula. Ao longo das visitas à escola, optamos por
permanecer em uma turma, no início da aula, e após o intervalo do recreio observar a rotina
da outra turma. Conforme as atividades iam se desenvolvendo, os horários de observação
eram alterados, de forma que as duas turmas fossem contempladas no dia destinado à pesquisa
de campo. Embora não estivéssemos diariamente na escola, acompanhando a continuidade
das rotinas de cada turma, consideramos que o período de permanência nas salas de aula foi
suficiente para responder os objetivos desta pesquisa. Durante a observação, foi utilizado
diário de campo como suporte para as anotações, telefone celular e um Ipad para captar as
imagens em vídeo e as fotografias. O ambiente da sala de aula, como a metragem, ventilação,
iluminação, organização das carteiras, entre outros elementos, também fizeram parte da
observação. Entendemos como algo relevante apresentar um mapa de cada sala, para que o
leitor tenha a compreensão de onde ocorreram as observações das práticas das professoras e
como se compõe esse espaço, a disposição dos mobiliários, como carteiras, lousa, armários.
Mapa 1 - Sala do 1º ano da Professora Cecília

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Mapa 2 - Sala do 1º ano da Professora Meireles

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

3.3

O percurso da coleta de dados

O início da investigação e da observação aconteceu em fevereiro de 2019, na terceira
semana de aula, no começo do ano letivo. Embora a frequência escolar nos primeiros dias
tenha sido afetada por causa do atraso do processo licitatório para o transporte público
gratuito, que é oferecido pelo munícipio, entendemos que o período era propício para verificar
as relações entre os professores, crianças; como as práticas em alfabetização da escola seriam
planejadas e organizadas e, se nelas, podíamos identificar um trabalho com as diferentes
linguagens e aquisição do sistema de escrita.
Com a pretensão de iniciar as observações, antes de ir ao encontro das professoras,
estivemos na escola por duas vezes para conversar com a diretora, solicitar liberação para a
observação de campo e explicar os objetivos da pesquisa. Estabelecemos contato também com
a supervisora, que nos acolheu com muito entusiasmo e explicou que a escola estava com
apenas duas turmas de 1º ano, com número reduzido de crianças, em relação aos anos
anteriores. Em seguida, conversamos com as professoras do 1º ano, realizamos uma breve
observação das salas. Foi agendada a próxima visita e o início com as entrevistas.
Na data marcada para as entrevistas, ao iniciar com uma das professoras, fechamos a
porta da sala de aula devido ao barulho externo nos corredores e o diálogo transcorreu. Isso se
deu também com a professora da outra turma e combinamos para a próxima semana o
acompanhamento das turmas.
Ao iniciarmos as observações, notamos que a recepção das crianças, a princípio, foi
com olhar de curiosidade; queriam saber quem estava ali, se era uma ajudante da professora.
Em resposta, uma das professoras disse à turma que estavam recebendo uma “pesquisadora”,
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“cientista”. As crianças se acostumaram rapidamente com a presença e permanência da
pesquisadora no fundo da sala, ocupando sempre a última carteira disponível.
Nos primeiros momentos de observação, procuramos agir de forma discreta, sem
interferir nos processos iniciados pela professora. À medida em que o tempo foi passando, as
crianças se aproximaram, queriam saber o conteúdo das filmagens, se estavam aparecendo nas
fotos e queriam ouvir apreciações sobre suas atividades e desenhos. As filmagens foram
captadas, na maior parte do tempo, do fundo da sala, pois a intenção era manter a discrição,
embora consideramos que a mobilidade traz novas perspectivas. Contudo, reiteramos que o
ângulo utilizado para as filmagens e a amplitude do espaço físico favoreceram a coleta de
dados. Contudo, em alguns momentos, circulamos pela sala para captar de perto a interação
entre professora e crianças, uma vez que é uma prática comum das duas professoras, andar
pela sala de aula e o ato de abaixar-se nas carteiras para ajudar de forma individual. Em outros
momentos, filmamos as crianças em suas tentativas de hipóteses, em resposta à provocação
das professoras, embora não sejam elas os sujeitos da pesquisa, mas agiram em resposta às
práticas desenvolvidas pelas professoras. Foi inevitável deixar de documentar esse modo de
interação e aprendizagem.
Como acompanhamos as turmas em diferentes dias da semana, tivemos a oportunidade
também de registrar práticas de outros professores, como o professor de Educação Física e de
Biblioteca, nas quais a manifestação das diferentes linguagens se torna mais potencializadas.
Vale ressaltar aqui que a aula de Educação Física acontece uma vez por semana, no pátio da
escola, e as aulas de Biblioteca (também como são chamadas no município), acontecem
também uma vez por semana. As turmas são conduzidas à Biblioteca pela professora
responsável que estabelece orientações sobre os cuidados com o espaço de leitura, vivências
por intermédio de contação de histórias, realização de projetos literários e o manuseio de
livros diversos.
Durante a realização de suas práticas, as professoras chamavam a atenção para alguns
processos, alguma intervenção com determinada criança ou contavam algo que pretendiam
fazer ou já haviam feito com a turma. Buscamos manter uma postura de observação do
processo, de pesquisa do estudo em questão, embora em alguns momentos estabelecemos
contato com as crianças por desejo delas.

3.4

O percurso da análise de dados

A análise apresentada, neste estudo, considera os dados coletados durante as
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entrevistas com as professoras alfabetizadoras e as observações em sala de aula, realizadas
nas duas turmas do 1º ano do Ensino Fundamental. Procuramos verificar, a partir dos dados
extraídos desses contextos, informações que possibilitem uma possível compreensão do
objeto da pesquisa e que busquem também dialogar com os objetivos apresentados neste
estudo.
Segundo Duarte (2004), há alguns procedimentos importantes a serem adotados na
preparação de entrevistas para a análise. O primeiro é a realização da transcrição, que deve
preferencialmente ser realizada por quem estabeleceu a pesquisa. O segundo é a conferência
da fidedignidade que consiste em ouvir novamente a gravação e acompanhar cada frase que
foi transcrita. E ainda, a edição das entrevistas em pequenos fragmentos, para um melhor
entendimento das informações e a seleção das categorias de análise.
De acordo com Duarte (2004, p. 222), “os dados de uma pesquisa serão sempre
resultado da ordenação do material empírico coletado/construído no trabalho de campo, que
passa pela interpretação dos fragmentos dos discursos dos entrevistados”. Segundo a autora,
os dados coletados são organizados em torno de categorias ou eixos temáticos e ocorre um
cruzamento desse material com as referências teórico/conceituais que orientam o olhar do
pesquisador. Sendo assim, após a transcrição das entrevistas, realizamos inúmeras leituras do
material e elegemos algumas perspectivas de análise a partir das questões que permeiam a
pesquisa. Levamos em consideração as informações coletadas durante as entrevistas e os
dados das observações de campo. Para maior compreensão do leitor, apresentamos a seguir as
questões norteadoras, as etapas e as perspectivas de análise.

Quadro 1 - Etapas das entrevistas e observações de campo
1ª etapa: Análise das entrevistas
Questão norteadora:
1- Como os conceitos de alfabetização e linguagens aparecem nas falas das professoras
e o que elas pensam a respeito da alfabetização e do trabalho pedagógico com as
diferentes linguagens nesse processo?
2ª etapa: Análise das observações de campo
Questão norteadora:
1- Como as práticas desenvolvidas pelas professoras, em sala de aula, no processo de
alfabetização, evidenciam o trabalho com as diferentes linguagens?
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Na primeira etapa, a partir das entrevistas, buscamos analisar a percepção das
professoras sobre o conceito de alfabetização e a importância das diferentes linguagens para
esse processo. Na segunda etapa, utilizamos os dados coletados durante as observações de
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campo, na tentativa de identificar como se dá a manifestação das diferentes linguagens
durante as práticas das professoras no processo de alfabetização, como as linguagens
aparecem e de que forma acontecem as práticas no cotidiano das turmas de alfabetização do
1º ano do Ensino Fundamental, do tempo regular, da escola municipal pesquisada. Ao
observar as práticas das professoras, nosso olhar estava voltado para as práticas pedagógicas,
cuja perspectiva é de uma ação reflexiva, transformadora e de caráter social. E de outro lado,
as práticas mecânicas, aquelas que ocorrem durante o processo educativo, mas sem o sentido
da práxis. Procuramos entender como as práticas das professoras se efetivam por intermédio
das diferentes linguagens e em quais concepções se sustentam.
A partir das leituras e releituras dos dados obtidos nas entrevistas e observações de
campo, para melhor compreensão da questão de pesquisa, estabelecemos algumas
perspectivas de análise que estão evidenciadas no esquema apresentado a seguir.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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4. O DISCURSO DAS PROFESSORAS - CONCEPÇÕES E PERCEPÇÕES

Neste capítulo, de forma breve, apresentamos informações complementares sobre as
professoras entrevistadas, no intuito de contextualizar e ampliar as informações referentes à
formação em serviço, hábitos de estudos e organização de suas práticas. Em seguida,
procuramos identificar como os conceitos de alfabetização e diferentes linguagens aparecem
nas falas das professoras, o que revelam seus discursos sobre as concepções e percepções das
temáticas apresentadas a elas.

4.1

Contextualizando

As professoras são efetivas na Rede Municipal de Ensino de Itabirito e lecionam para
o 1º ano do Ensino Fundamental, no tempo regular. Possuem uma vasta experiência em
turmas de alfabetização e ambas concordam entre si, ao dizer que lecionam para turmas de
alfabetização por gostarem muito do que fazem.
Com 28 anos de experiência como professora, sendo grande parte dela na regência de
turmas de alfabetização, a professora Cecília realizou os cursos do PNAIC – Pacto pela
Alfabetização na Idade Certa, em 2014 e 2015. Costuma participar de todas as palestras
promovidas pela SEMED – Secretaria de Educação de Itabirito, embora não tenha relatado se
faz investimentos particulares para outros cursos de formação, além dos que são ofertados
pelo município. Em relação às leituras que abrangem as temáticas da alfabetização,
letramento e linguagens, relata que tem lido pouco. Os últimos títulos lidos foram os da
formação do Pacto, embora salientou que não leu todos os materiais que foram sugeridos
durante os encontros. Ao preparar seu planejamento semanal, a professora mencionou que
traça os objetivos a serem alcançados para determinados conteúdos, utiliza recursos e matrizes
de anos anteriores, quando acha oportuno, procura planejar atividades que favorecem a
mudança de nível de escrita e elabora estratégias diferenciadas para enriquecer sua prática em
sala de aula. Ao ser questionada sobre os critérios que utiliza para a realização de uma prática
que contemple as diferentes linguagens, a professora diz que não estabelece nenhum critério.
Ela se define como uma professora alfabetizadora que:

Gosto muito do que eu faço. Acho que poder e saber alfabetizar é um privilégio. As
dificuldades são muitas. Hoje as crianças com dificuldades são muitas e os
problemas sociais estão presentes dentro da escola. Acabamos nos envolvendo e
sem como fazer muita coisa. Acho que sou professora e também acabo fazendo um
trabalho social aqui na escola (PROFESSORA CECÍLIA, 2019).
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Os últimos cursos dos quais a professora Meireles, docente com 30 anos de
experiência profissional, se recorda de ter participado foram também os encontros da
formação do PNAIC, em 2014/2015. Ela mencionou ter participado de palestras oferecidas e
organizadas pelo Ceale – Centro de Alfabetização, leitura e escrita - UFMG, que abordavam
as temáticas da alfabetização e letramento, como também consciência fonológica. A
professora disse que já realizou leituras de dois livros da autora Magda Soares, embora não se
recordasse dos títulos das obras. Segundo ela, durante a organização de seu planejamento
semanal faz leituras e pesquisas sobre os temas que vai trabalhar com as crianças, traça os
objetivos para cada aula e não sabe se estabelece critérios para se trabalhar com as diferentes
linguagens. Às vezes, utiliza recursos e matrizes de anos anteriores, procura planejar as
atividades com a intenção de favorecer a mudança de nível de escrita de cada criança e
elabora estratégias para valorizar suas práticas. A professora se define como alguém que é:

Dedicada. Busco sempre ampliar meus conhecimentos. Sou assídua, responsável e
privilegiada. Primeiro lugar é que eu gosto muito, né. É igual a gente escuta a falar
muito por aí. Ser professor tem que gostar, tem que amar. Em segundo lugar é que é
a minha renda, não posso sair fora, só porque eu gosto, não, porque eu vivo do meu
trabalho, é muito gratificante. E é por eu estar na fase inicial que é a alfabetização
e é a área que eu gosto, é a área que eu me identifico (PROFESSORA MEIRELES,
2019).

4.2

O que pensam as professoras sobre a alfabetização e diferentes linguagens?

Frente às reflexões expostas no referencial teórico sobre as práticas pedagógicas, o
processo de alfabetização e as diferentes linguagens, buscamos como primeira perspectiva de
análise compreender como as docentes concebem essas temáticas em seus discursos, ou seja:
O que pensam as professoras? - Concepções e percepções.
Sendo assim, evidenciamos, a seguir, os dados das entrevistas com as duas
professoras, Cecília e Meireles, sujeitos da pesquisa. No ato da entrevista, ao ser questionada
se as diferentes linguagens estavam presentes em sua prática, a Professora Cecília responde:

A gente nem pensa, a gente faz! Eu tenho certeza que elas estão incluídas ali dentro,
mas parar assim: Hoje eu vou usar a linguagem verbal, oral, é mentira, porque a
gente usa tudo o tempo todo, né? Eu sei que elas estão presentes, acho importante,
mas dizer assim, vou planejar, hoje vou usar isso, só se eu fosse um robô (rs...
risos), não é? Isso mesmo, a gente não pensa específico não, a gente faz. É algo que
já faz parte da dinâmica, eu não vou pensar pra poder usar, eu uso
espontaneamente.
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Chama-nos a atenção o momento em que a professora ressalta que não pensa, mas faz.
Tal afirmação nos leva, inicialmente, a identificar uma prática que se distancia de uma prática
pedagógica tecida em seu caráter da práxis (Franco, 2016, 2017). A ausência de um
planejamento reflexivo voltado para as diferentes linguagens aponta para a falta de
intencionalidade docente, qualificando a prática, neste contexto, como uma ação, sem
reflexão, e que ocorre de uma forma que poderíamos classificar como mecânica.
Contudo, mesmo sem deixar claro que tem consciência do aporte teórico que orienta
sua prática, a professora considera que as diferentes linguagens estão inseridas em sua ação e
menciona que “usa tudo o tempo todo”. Essa postura da professora pode ser um indicativo da
compreensão de que “a linguagem é capaz de produzir sentidos e, que por meio da linguagem
podemos nos comunicar, sendo que a capacidade de comunicação pode acontecer de diversas
maneiras” (FIORIN, 2017, p. 14). Vale ressaltar que a linguagem é inerente ao ser humano e
ela está implícita em todo o processo de comunicação. De acordo com os estudos de Paulo
Sérgio Fochi sobre as obras do pesquisador italiano Loris Malaguzzi (1920-1996), fica
evidenciado, na perspectiva malaguzziana que “as linguagens são construídas social e
culturalmente, estruturadas por signos e, por tais razões, estão em constante modificação, ou
seja, a natureza da constituição das linguagens são intrinsicamente humanas” (FOCHI, 2014,
p.15).
Para a Professora Meireles, a inserção das diferentes linguagens em sua prática
acontece da seguinte forma:
Bom, eu penso se eu estou inserindo, eu ainda não tenho conhecimento. É... parece
ser algo novo. A gente escuta falar, mas a gente não sabe como que é que acontece,
a gente não sabe se a gente tá fazendo, então eu penso dessa forma. Eu creio que
pelo que eu relatei até agora eu devo tá a caminho, mas não tenho a certeza que é
isso que a gente está fazendo.

A incerteza da professora é um ponto de destaque em sua fala. Ao mesmo tempo em
que reconhece que não sabe se está trabalhando com as diferentes linguagens em suas práticas
cotidianas, imagina que deve estar no caminho para inseri-las. Porém, não sabe dizer se o que
está fazendo contempla as diferentes linguagens. Essa indefinição apresentada pela professora
em seu discurso nos leva a uma indagação: o que a professora entende por diferentes
linguagens? Sua fala nos remete também à afirmação de Franco (2016, p.535), quando a
autora diz que “há práticas docentes construídas pedagogicamente e há práticas docentes
construídas sem a perspectiva pedagógica”. Nesse contexto, pensamos sobre o papel do
conhecimento para a atuação docente, uma vez que a sua busca pode, se o professor desejar,
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provocar profundas mudanças em suas práticas pedagógicas. Atualmente há uma vastidão de
conhecimentos disponíveis aos educadores que, se não dá conta de tudo, com certeza norteia
os processos pelos quais a aprendizagem acontece (WEISZ,2019).
Ainda discorrendo sobre o assunto, a professora Meireles responde sobre a
importância de se usar as diferentes linguagens em sua prática. Ela relata que:

Bom, eu acho que é muito importante porque é o que a criança carrega, é o que a
criança tem que a gente vai dar uma continuidade. Eu penso dessa forma, porque,
ela já passou por todo esse processo que eu relatei e agora vem para uma escola
para aprender letras, números, aprender até desenhos que está no mundo dela, mas
eu acho que se torna diferente na hora que vem pra sala de aula e a gente cobra
dele, por exemplo, que o C com A é CA. Ele já viu o C, ele já viu o A, mas na hora
que vai juntar essas duas letras e formar uma sílaba e depois até na formação de
uma palavra, é uma linguagem que eu creio que para a criança ainda é uma
novidade.

Fica evidente que a professora relaciona as diferentes linguagens à sistematização dos
processos de alfabetização. Segundo ela, a linguagem é importante porque é aquilo que a
criança carrega e, na escola, a professora dará continuidade, pois é uma linguagem ainda nova
para a criança, a junção das letras – exemplo utilizado pela professora. A partir dessa
colocação, consideramos relevante a importância que é dada à linguagem. Todavia, torna-se
prudente ressaltar que, desde quando a criança nasce, ocorre a interação com o meio social no
qual ela está inserida e, assim, surge a necessidade de se comunicar, o que faz com que a
linguagem, no caso a verbal, se desenvolva, mesmo fora de um ambiente escolar. A criança
está em constante contato com o universo letrado, não somente na escola. Juntar o C com o A
é uma etapa do processo de representação do sistema de escrita. Aqui, nos parece que a
professora está privilegiando a linguagem escrita, em detrimento das demais linguagens da
criança. Vale ressaltar que estamos tratando do processo de alfabetização, o que parece
justificar tal perspectiva da professora. Porém, é importante dizer que o processo de
alfabetização não se faz com apenas um tipo de linguagem e de uma única maneira.
Consideramos que “o tema das linguagens se vincula ao desejo e curiosidade da
criança em interpelar o mundo, em agir [...]. As linguagens das crianças configuram-se de um
modo de ação no mundo que ocorre de diversas formas” (FOCHI, 2014, p. 13). Para FREIRE
(1989, p.9), “a leitura de mundo precede a leitura da palavra [...], linguagem e realidade se
prendem dinamicamente”. A presença de diferentes linguagens no processo de alfabetização
de crianças é fundamental para que elas possam ler o mundo a partir do seu próprio olhar,
tendo espaço para a manifestação de suas ideias e pensamentos. Podemos também considerar
que as crianças descobrem o mundo dos signos, aprendem as letras, o modo como escrevem

63

seus nomes, tentam fazer marcas, buscam a convencionalidade para a escrita; no entanto,
antes mesmo de tudo isso, “antes da emergência da linguagem, começam a usar seus corpos e
objetos simbolicamente” (MALAGUZZI, apud EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016,
p.209). Tentam comunicar diferentes coisas com os olhos, com a boca, com as mãos, com os
primeiros balbucios, com as emoções, com a dança, brincadeiras, com os desenhos, ou seja,
de diferentes maneiras.
Nessa perspectiva, qual a importância das diferentes linguagens em sala de aula e a
presença delas nas práticas docentes? Essa foi a pergunta apresentada à professora Cecília
que, por sua vez, apontou suas ideias sobre o assunto:

A principal relevância é porque a criança, ela percebe de diferentes formas, ela
aprende de diferentes formas e a partir do momento que eu uso diferentes
linguagens vai ser mais fácil dela aprender, porque eu vou usar uma abordagem
que vai atingir ela mais rápido, ela vai aprender mais rápido.

Percebemos que mesmo sem citar o educador italiano Loris Malaguzzi (1920-1996),
a professora revela em seu discurso uma conexão com as concepções do pesquisador, no
tocante à importância das diferentes linguagens no trabalho pedagógico, uma vez que
considera que a criança possui várias formas de pensar, percebe o mundo ao seu redor de
diferentes formas. Em seu depoimento, a professora parece nos indicar uma preocupação com
a qualificação do processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, com a necessidade de se
pensar na diversidade desse processo. Sabemos que a alfabetização requer um trabalho
sistemático que envolve diferentes facetas (SOARES, 2017). Essas facetas estão atravessadas
por concepções diferentes que trazem dimensões distintas do processo de alfabetização.
Quando pensamos em práticas que colocam as diferentes linguagens para conversar, em
função de um objeto específico, no caso a alfabetização, podemos inferir que há, por parte do
docente, uma ação articuladora dessas diversidades, mesmo que isso se dê de forma um pouco
intuitiva. Para Weisz (2019, p. 57), “mesmo quando ele (o educador) não tem consciência
dessas ideias, dessas concepções, dessas teorias, elas estão presentes”.
Em relação às linguagens que conseguem nomear e quais os critérios que orientam a
seleção e o trabalho pedagógico com as diferentes linguagens, as professoras fazem os
seguintes comentários:

Não, não tem critério. A gente, na verdade, nem pensa nisso. Você faz de forma
aleatória, né? Não tem nada planejado, esquematizado e eu acho que nem tem
como, só se fosse um robozinho, porque as linguagens, elas estão presentes, né?
Então você não planeja, você faz, só isso. E as linguagens que eu sei, né? Verbal,
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gestual, é... o que mais? Sei nomear mais não. Sei que existe, mas não sei te falar
mais não. A linguagem emocional também seria? (PROFESSORA CECÍLIA, 2019).
Eu acho que vai ser essa a resposta, porque eu nunca pensei e se eu estou
trabalhando, eu ainda não, como se diz, eu não sei te responder. É esta a minha
resposta realmente. Linguagem do Português? Linguagem é... do aprender a ler,
começando do próprio nome? E linguagem de Matemática, que é aprender a contar
usando os materiais que a gente tem sempre em mãos? (PROFESSORA
MEIRELES, 2019).

Podemos observar que não há critérios e objetivos estabelecidos previamente pelas
professoras no tocante ao trabalho pedagógico com as diferentes linguagens, no processo de
alfabetização. Segundo Zabala, “necessitamos de meios teóricos que contribuam para que a
análise da prática seja verdadeiramente reflexiva”. Faz-se necessário se valer de
“instrumentos facilitadores de critérios essencialmente práticos” (ZABALA, 1998, p.16). Para
o autor, o planejamento e a avaliação são processos educacionais fundamentais e inseparáveis
da atuação docente. Os critérios estabelecidos, durante o planejamento, refletem diretamente
nas ações do professor em sala de aula, direcionam o trabalho docente, a própria intervenção
pedagógica, e fortalecem os objetivos a serem alcançados com a turma.
Observamos no relato das professoras que, além de não inserirem no planejamento as
diferentes linguagens, há uma incerteza quanto ao conceito dessas linguagens. Como fazer
algo ou estabelecer critérios durante o planejamento pedagógico, de algo que ainda não se
conhece? Fica evidente, no relato das professoras, a ausência de fundamentação para
conceituar as linguagens e compreender como elas podem estar inseridas no processo de
alfabetização. A definição clara dos conceitos é essencialmente importante para um diálogo
entre a teoria e a prática, ação e experimentação. O trabalho com as diferentes linguagens
requer uma atenção especial às crianças, de forma que elas sejam “encorajadas a explorar seu
ambiente e a expressar a si mesmas por meio de todas as suas linguagens naturais ou modos
de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, montagens, esculturas,
teatro de sombras, colagens, dramatizações e música” (MALAGUZZI, apud EDWARDS,
GANDINI e FORMAN, 2016, p. 23).
Ao mencionarmos as linguagens naturais estamos considerando que a espécie humana
se expressa em uma variedade de maneiras e as múltiplas representações da linguagem são a
extensão do próprio eu da criança (HOYUELLOS, 2006). A fala é considerada uma
linguagem natural, assim como a força do olhar, os gestos, os balbucios dos bebês, os sons.
Para Loris Malaguzzi, outras linguagens, como a pintura, a modelagem, a palavra escrita, os
ritmos, o silêncio, a linguagem da matemática, científica, artística, entre tantas outras,
configuram-se numa complexa coleção de formas de se expressar, ou seja, uma antologia da
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linguagem. Segundo FOCHI (2014, p. 14), “a antologia prenunciada por Malaguzzi possibilita
compreender que dentro de uma linguagem residem outras; que a experiência possibilita
conhecer e descobrir novas linguagens”. Dessa forma, as crianças devem ser motivadas “a
explorar o seu ambiente e a se expressarem por múltiplos caminhos e linguagens, incluindo a
linguagem expressiva, comunicativa, simbólica, cognitiva, ética, metafórica, lógica,
imaginativa e relacional” (MALAGUZZI, apud EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016,
p. 23).
Nessa perspectiva de exploração e vivências nos ambientes alfabetizadores oferecidos
pelas escolas, perguntamos às professoras como ocorre em sala de aula a mediação e a
interação com as crianças, durante o processo de alfabetização. A professora Cecília
menciona que:

Na intermediação da alfabetização eu vou te ser sincera. É mais a verbal mesmo,
porque é o momento que você está ali, fazendo o menino pensar o que ele escreveu,
como é a forma correta de escrever, de repente o que tá faltando, né? Que às vezes
ele percebeu a vogal, ele não percebeu a consoante, aí você dá ênfase à consoante
pra ele perceber a vogal, ou às vezes ele percebeu a consoante e não percebeu a
vogal, você fala, que letrinha que minha boca está falando e aí ele percebe. Então,
eu acho que é mais a verbal. Gestual não, mas labial sim, labial também, né?

A professora Meireles responde:

Ué. Na minha prática eu procuro sempre orientar ou então mesmo induzir a
criança. É... (pausa). Usando todo tipo de material que eles têm na mão ou traz de
casa. Tem uns que vêm com pouco, tem uns que vêm com muito e aí pode surgir o
acontecimento de trabalhar a linguagem da escrita, dos números, que (pausa), eu
acho que é isso, o pouco que estou entendendo.

Na percepção das professoras, a mediação e a interação com as crianças no processo
de alfabetização, de certa maneira, se limita à linguagem oral e escrita. A linguagem
matemática também foi considerada, uma vez que está diretamente relacionada ao
componente curricular que, no Ensino Fundamental I, tem grande notoriedade e prestígio, já
que perpassa todo o processo de construção do conceito de número, grafia, uso social do
calendário, trabalho de raciocínio lógico, probabilidades, estimativas etc. Ao destacar a
linguagem labial, a professora Cecília se refere aos movimentos fonoarticulatórios utilizados
por ela em sua prática em sala de aula, durante a construção da escrita com as crianças. A
professora parte do pressuposto de que é difícil desenvolver consciência fonêmica, pois de
uma palavra à outra, o som de um determinado fonema pode variar bastante (ADAMS, 2006).
Parece que há uma suposição por parte da docente de que para garantir um trabalho de
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resultados, diante de tantas variáveis da língua portuguesa, é preciso se valer da linguagem
labial. Na perspectiva da professora, mencionada para a autora em momento informal, há o
entendimento de que a linguagem labial é aquela que garante a repetição dos sons para as
crianças, por meio dos gestos dos lábios, como o abrir e fechar a boca continuamente, ou seja,
a articulação dos sons para facilitar a pronúncia das palavras para as crianças em fase de
alfabetização. A professora, ainda em suas conversas informais, fora do contexto da
entrevista, relatou sua afeição pelo método fônico e a valorização do método das boquinhas,1
como apoio para este processo. Comentou que recorre a um cartaz que possui imagens
ilustrativas e que indicam exatamente quais são os movimentos dos lábios que devem ser
realizados para garantir uma melhor compreensão por parte das crianças, em relação à
determinado som das letras.
No entanto, diante do exposto, cabe considerar que não se pode reduzir consciência
fonológica à consciência fonêmica, bem como não se deve tratá-la como a condição suficiente
para um aluno dominar o sistema de escrita alfabética (MORAIS, 2012). “Ademais, a
proposta é para que não marquemos nossos alunos com treinos fonêmicos que os velhos
métodos fônicos tratam como requisito para a alfabetização” (MORAIS, 2012, p. 15).
Estamos certos de que são muitos os desafios enfrentados pelo professor alfabetizador,
no que tange o seu processo de compreensão das teorias e conhecimento de que elas
contribuem para a prática docente. Há muitos equívocos e um grande distanciamento entre a
teoria e a prática. No entanto, para Morais (2012), é preciso ser coerente ao analisar e avaliar
o trabalho docente. Não podemos, de forma arbitrária, tentar apagar de suas mentes tudo
aquilo que sabem e construíram a respeito da alfabetização ao longo de anos. Não há um
consenso absoluto quanto à melhor maneira de se alfabetizar; portanto, isso torna necessário
considerar as experiências de cada professor e respeitar suas percepções, concepções,
entendendo que suas práticas refletem aquilo que acreditam e que sabem fazer. Quando a
professora Meirelles comenta que procura “induzir’ seus alunos, isso revela suas concepções
de ensino nesse momento. Segundo Weisz (2019), a teoria empirista, que historicamente é a
que mais vem impregnando as representações sobre o que é e como se deve ensinar, se
expressa em um modelo de estímulo-resposta, ou seja, ao induzir a criança pensa-se em fazer
1

O Método fonovisuoarticulatório, carinhosamente apelidado de Método das Boquinhas, utiliza além
das
estratégias
fônicas
(fonema/som)
e
visuais
(grafema/letra),
as
articulatória s
(articulema/boquinhas). Seu desenvolvimento foi alicerçado na Fonoaudiologia, em parceria com a
Pedagogia, que o sustenta, sendo indicado para alfabetizar quaisquer crianças e mediar/reabilitar os
distúrbios da leitura e escrita (JARDINI, 2019).
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com que ela obtenha a resposta correta de imediato, ao contrário do que se pretende com um
processo de construção do conhecimento pela criança.
Levando em consideração esses apontamentos, perguntamos às professoras
entrevistadas quais são os maiores desafios enfrentados por elas durante o processo de
alfabetização das crianças e durante o trabalho pedagógico que considera as diferentes
linguagens. A professora Cecília respondeu:
O principal desafio de uma sala de alfabetização são as diferenças. Você ter que
dar conta de atender a todos e atender aquela criança que às vezes está com mais
dificuldade numa sala de 10, 12 alunos. E olha que já tive turma de 20. Se você não
tiver o apoio de um reforço fica difícil você fazer sozinho. E com relação as
linguagens não acho desafio não, né. O desafio maior que eu estou vendo com você
agora é porque eu faço uma coisa que eu não tenho consciência do que é e também
não tenho consciência da importância que é, né? E agora que você está passando,
vou até prestar mais atenção nisso. Então, o desafio com a linguagem é o
desconhecimento e da alfabetização é a diferença das salas de aula, né? Que é
difícil poder atender todos.

A professora fez uso de duas palavras que exemplificam seus maiores desafios:
diferenças e desconhecimento. O primeiro diz respeito ao desafio do exercício docente no que
tange a gestão da sala de aula; está diretamente relacionado à quantidade de estudantes na
turma e a diversidade, com as variáveis e diferenças existentes entre as crianças. A afirmação
da educadora nos faz refletir sobre como ela se organiza como professora, como concebe as
situações oriundas das diferenças infantis e o que ela compreende por diversidade. Para Weisz
(2019, p. 108), “a escola que propomos e buscamos é uma escola aberta à diversidade – a
diversidade cultural, social e também individual [...] não tem sentido sonhar com todos os
alunos caminhando igualmente em seu processo de construção do conhecimento”.
A professora demonstra estar muito mais preocupada com a heterogeneidade da sala
de aula do que com os conhecimentos que precisa para lidar com as questões de diversidade,
das diferenças, entre outras. O que nos sugere é que essa tensão estabelecida pela educadora
tende a levá-la a defender ambientes educacionais que sejam organizados em torno de grupos
mais homogêneos e com menos crianças em sala de aula. Para Burbules (1997),

A tensão entre homogeneidade e diversidade tem sido uma característica constante
da teoria e da prática da educação moderna (...). Por um lado, o desejo de usar a
educação para tornar as pessoas mais parecidas (quer seja no sentido de uma mistura
de crenças e valores em relação à cidadania; no sentido de textos essenciais da
alfabetização, no sentido de conhecimentos factuais e habilidades que podem ser
medidas por testes padronizados, pelo estabelecimento de critérios nacionais
uniformes ao longo do currículo) e, por outro lado, o desejo de atender às diferentes
necessidades e formas de aprender; às diferentes orientações culturais e às diferentes
aspirações a respeito do trabalho e modo de vida, representadas pela diversificada
população de alunos das escolas públicas (BARBULES, 1997, p. 177)
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O segundo desafio mencionado por ela em seu discurso é sobre o conhecimento que o
docente necessita para desenvolver o processo de ensino, ou a falta dele; no caso, colocado
pela professora como um “desconhecimento”. Ao analisarmos sua fala, percebemos que a
mesma coloca o conhecimento em segundo plano, pois o problema está na quantidade de
crianças em sala de aula. A professora chega a considerar que atender uma criança com
dificuldade e as demais em uma sala de 10, 12 alunos é muito difícil e requer um apoio extra,
um reforço de alguém. Podemos até entender que a professora pode estar se referindo à
necessidade de intervenções paralelas ou concomitantes, o que é comum em turmas de
alfabetização; uma vez que as crianças, principalmente no início do ano letivo, apresentam
níveis de escrita diferenciados, tornando mais desafiante o processo de alfabetização para os
docentes. Segundo Zabala, “podemos observar que se trata de uma forma de intervenção
extremamente complexa, com uma autêntica atenção à diversidade, que implica estabelecer
níveis, ajudas e avaliações apropriadas às características de cada menino e menina”
(ZABALA, 1998, p. 35).
Contudo, quando indagada sobre as linguagens, a docente entrevistada diz claramente
que não tem conhecimento sobre o assunto. Destaca que só agora foi levantada a questão do
conhecimento sobre as linguagens, suas implicações no processo de alfabetização, se são
trabalhadas ou não, e que, a partir de então, prestará mais atenção nisso. De acordo com nossa
análise, há um entendimento de que a professora não havia pensado sobre isso até o momento,
ou no mínimo, ainda não estava preocupada com essa conceituação. Esse fato nos leva a
pensar que tal conhecimento está distante da sua concepção de educação e de alfabetização,
ao percebermos que ela se deu conta da ausência de conhecimento somente após a presença
da pesquisadora em sua sala de aula. Tais observações nos levam a outros questionamentos de
maior abrangência: como o conhecimento das diferentes linguagens tem sido abordado na
formação inicial para as professoras e nas ações de desenvolvimento profissional e de
qualificação? Essa formação tem sido capaz de proporcionar uma prática mais reflexiva?
Essa é uma discussão que não nos propomos realizar aqui, mas entendemos que é
importante ressaltá-la, em função da sua relevância no processo de ensino e de aprendizagem.
De acordo com Weisz (2019), mesmo que a formação inicial se transforme, ainda haverá a
exigência de um trabalho permanente de estudos e reflexão. A formação do professor precisa
ir além dos cursos preparatórios, pois a bagagem de conhecimentos adquiridos com a
formação inicial será sempre insuficiente para que o professor desempenhe com excelência
suas tarefas em sala de aula. Ao analisarmos atentamente as colocações da professora
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entrevistada, percebemos que para ela o conhecimento é o menos relevante, em relação a
outros fatores. É possível dizer que a professora identifica a necessidade do domínio teórico
para desenvolver determinadas práticas de ensino; no entanto, expressa, claramente, que foi a
entrada da pesquisadora na sala de aula que chamou sua atenção para a questão do
conhecimento como base para determinadas ações de ensino. Sendo assim, podemos fazer
referência novamente à perspectiva de práticas mecânicas que muitas vezes se constituem de
fazeres repetidos, sem a necessidade de se pensar sobre eles.
Para Franco,

os tempos mudaram, e a compreensão do fazer pedagógico exige reflexão sobre
novas perspectivas para a prática docente. Entre essas, a práxis coloca-se como uma
perspectiva de uma ação que cria novos sentidos para a prática docente, agindo
contrariamente às ações mecânicas e/ou espontâneas do sujeito, posto que exige
reflexão do coletivo, explicitação das intencionalidades, abertura para novas
interpretações (FRANCO, 2017, p. 23).

A professora, quando demonstra que o conhecimento não é prioridade, nos leva a
entender que a sua prática se constitui de uma coleção de repetições que ela desenvolveu ao
longo de anos de trabalho, já que a grande preocupação está na quantidade de crianças em sala
de aula. Segundo Franco (2016), o professor no exercício de sua prática pode ou não se
exercitar pedagogicamente e o que nos parece aqui, é que a professora a realiza de forma
mecânica, repetitiva e com um certo saber ingênuo (FREIRE, 1996) em relação ao seu
trabalho docente. Ressaltamos que a prática docente “para se transformar em prática
pedagógica, requer, pelo menos, dois movimentos: o da reflexão crítica de sua prática e o da
consciência das intencionalidades que presidem suas práticas” (FRANCO, 2016, p. 543).
Temos ainda, em Freire, o seguinte pensamento:

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada; de um lado, do
exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à
curiosidade epistemológica, e de outro lado, sem o reconhecimento do valor das
emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não
é, de fato, adivinhar, mas tem algo a ver, de vez em quando, com adivinhar, com
intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das
intuições, mas submetê-las à analise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade
epistemológica (FREIRE, 1996, p. 20).

Refletir sobre suas próprias práticas, rever as premissas que sustentam as ações
docentes é uma tarefa primordial. No entanto, os professores sentem-se numa situação
desconfortável quando essa tarefa lhes é colocada. A professora Meireles, por exemplo, relata
em seu discurso que o ato de mudar as condutas em sala de aula é o seu maior desafio.
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Olha, é um desafio pra mim a mudança, porque a gente começa a trabalhar com a
criança um ano e vê que tudo está dando certo no ensino, aí vem alguma coisa,
algum método que não sei quem estudou e muda tudo, aí a gente começa tudo de
novo, aí às vezes o processo dá certo, às vezes o processo não dá certo. Agora, entre
as diferentes linguagens, por ser uma fala nova, eu ainda não sei te explicar não
aonde está esse processo das diferentes linguagens no desafio do professor,
principalmente do alfabetizador. Pra mim, não posso te dizer que é um desafio, mais
é algo novo sim, eu ainda não ouvi falar e ainda não sei, é... como se diz, ainda não
sei te explicar onde é que entra esse processo de linguagem, essa alfabetização.

A fala da professora reforça a ausência da teoria para sustentar sua prática, o que nos
leva a inferir o distanciamento entre os dois saberes. Consideramos que a teoria trata de
conceituações extraídas de estudos empíricos e da determinação ideológica que permite
fundamentações acerca dos mais variados assuntos e a prática, de ações complexas, que
obedecem a inúmeros determinantes, desde parâmetros institucionais, a valores e hábitos
pedagógicos dos docentes (ZABALA, 1998). Salientamos que teoria e prática são diferentes,
mas é preciso considerar que ambas são fundamentais para a construção de um trabalho de
qualidade. Teoria e prática caminham juntas, assim como não se deve ocorrer a separação
entre a razão e sujeito, entre o mundo científico e tecnológico e o mundo da subjetividade
(LIBÂNEO, 2005).
A modernidade vem produzindo e acumulando conhecimento científico e técnico. No
entanto, o grave problema é “a constituição de campos disciplinares isolados, fragmentados,
ignorando o conjunto de que faz parte e a perda de significação. Com isso, a própria
sociedade reproduz essa fragmentação, dissociando a cultura, a economia, o sistema de
valores, a personalidade” (LIBÂNEO, 2005, p. 22-23). E, no cenário educacional, caminha-se
ainda, em insistência, separando a teoria da prática. No que diz respeito às práticas infantis,
nos recordamos dos pensamentos do educador italiano Loris Malaguzzi que dizia: “A criança
tem cem linguagens, mas a escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de
pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça... que o jogo e a fantasia, a ciência e a imaginação,
a razão e o sonho são coisas que não estão juntas” (MALAGUZZI, apud EDWARDS,
GANDINI e FORMAN, 2016, p. 1).
Para Larrosa (2002), teoria e prática são vistos como um par, ou seja, estão juntas e
remetem a uma perspectiva política e crítica. Tais considerações nos levam a pensar mais uma
vez na formação de professores e onde está o cerne da questão da formação inicial e também
em serviço do docente. Entendemos que “na formação permanente dos professores, o
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 17).
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Para Larrosa, é a partir da discussão sobre teoria/prática “que nesta última perspectiva tem
sentido a palavra reflexão e expressões como reflexão sobre prática ou não prática, reflexão
emancipatória, etc.” (LARROSA, 2002, p. 20).
As mudanças oriundas das teorias e pesquisas, de certa forma, provocam uma
movimentação e alterações das práticas educativas, o que faz a professora recomeçar, ora com
êxito, ora não e que causa incômodo, uma vez que é preciso acompanhar os avanços teóricos
sobre os mais variados assuntos educacionais. Nota-se, dessa forma, que “arte, ciências,
infância e suas linguagens constituem por sua vez desafios à nossa compreensão e ainda mais:
provocações às práticas pedagógicas daqueles(as) que lidam com a infância” (GOBBI &
PINAZZA, 2014, p.38). A professora expõe em sua fala a ausência de compreensão e
conhecimento sobre o assunto, não consegue ao menos mensurar os desafios que surgem de
um processo no qual as diferentes linguagens são foco de atenção, pois assume que não ouviu
falar, não sabe e toma como algo novo, demonstrando assim falta de conhecimento sobre uma
temática que é tão relevante quanto intrínseca ao processo de alfabetização.
Sobre o uso de métodos ou metodologias para a realização das práticas em
alfabetização, a professora Meireles relatou que

há um tempo atrás a gente trabalhou com o método silábico. Não totalmente aquele
silábico assim, é... forte. E antes era o método de construtivismo, né? Eu peguei
uma turma uma vez aqui no 1º ano, eu estava começando a trabalhar com o silábico
e aí veio a mudança na alfabetização e eu não sei te dizer como, e a gente tinha que
parar e partir pra essa, voltar de novo para o construtivismo. Muitas das vezes,
muda o método, mas o ensino é o mesmo. Esse método silábico é o boquinhas que o
povo começou a trabalhar de novo, um método diferente, mas que na realidade era
um método silábico. E a gente sabe que o professor hoje, na maioria das vezes,
trabalha sozinho, porque a família não está apta a ajudar, principalmente aqui na
nossa escola que a criança fica aqui o dia inteiro e é o professor que faz tudo.

Podemos, a partir dessa fala, pensar em algumas questões que envolvem o processo de
alfabetização. Uma delas está diretamente relacionada à questão dos métodos, sua
conceituação e utilização: usar ou não usar, ou mesmo, como usar? Outra diz respeito ao
docente que, muitas vezes, considera estar isolado, sem contar com a participação da família.
Em relação aos métodos de alfabetização, observamos, inicialmente, uma inconsistência
teórica quando a professora atribui ao construtivismo a categoria de método. Esse é um ponto
que merece ser discutido, uma vez que se trata de uma fala corriqueira entre professores.
Segundo Soares (2003), a chegada do construtivismo às salas de aula de alfabetização retirou
dos professores o processo de sistematização. A interpretação que se deu à teoria era a de que
não se necessitava de um método para alfabetizar. A autora faz uma crítica a essa
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interpretação e nos leva a perceber que essa compreensão provocou um longo período de
fracasso escolar. Notamos, no depoimento da professora, décadas depois do surgimento do
construtivismo, ainda o equívoco de sua interpretação no momento que o relaciona à condição
de um método para se alfabetizar. Quanto à utilização dos métodos, a professora pondera que
não se sente confortável com tantas mudanças, que já lecionou usando o método silábico e
com a chegada do “método construtivista” foi firme em sua decisão de dar continuidade às
práticas, a partir do método silábico. Causa-nos estranhamento o fato da professora, após a
formação do PNAIC e tantos estudos relativos à Psicogênese da Língua Escrita, ainda
considerar que o construtivismo é um método. Pelo que nos parece, a professora não se deu
conta da mudança de concepção e conceitual que emergiu no Brasil na década de 80. Segundo
Soares (2003, 2017), o processo de construção da escrita pela criança passou a ser entendido
na relação de interação com o objeto de conhecimento. A partir da interação, a criança vai
construindo o seu conhecimento, elaborando suas hipóteses e, com isso, aprende a ler e a
escrever numa descoberta progressiva. A questão é que, junto com toda essa mudança
conceitual da década de 80, ocorreu muita confusão em relação aos métodos. Se de um lado
os métodos não eram sequer mencionados; de outro lado, as teorias construtivistas baseadas
nos estudos pigeatianos e incorporadas por Emília Ferreiro foram confundidas. Houve e ainda
há equívocos e afirmações desencontradas no que se refere aos métodos e à teoria
construtivista. É preciso então, mais uma vez, reforçar que “o construtivismo não propõe um
novo método, mas uma nova fundamentação teórica e conceitual sobre o processo de
alfabetização e de seu objeto, a língua escrita” (SOARES, 2017, p. 21-22).
Ao exemplificar mais uma vez o método silábico, a professora Meireles também
comete outro equívoco, pois entende que a proposta do método das boquinhas é, na verdade,
uma proposta silábica, desconsiderando que se trata de um trabalho com base no método
fônico. Em defesa da realização de práticas que se acredita e que demonstram resultados
favoráveis no processo de alfabetização, a professora menciona que a liberdade de escolha
seria o caminho, liberdade para continuar realizando as práticas que favoreçam os alunos e
tragam segurança ao docente. Em seu discurso, pelo que nos parece, há uma defesa pelos
métodos tradicionais de ensino.
É compreensível o ponto de vista defendido pela professora, uma vez que há
concepções tácitas no seu discurso. O que torna importante destacar, em relação à questão dos
métodos, é que “cada um deles privilegia determinada função, determinada faceta,
determinados pressupostos teóricos, ignorando ou marginalizando os demais. Toma-se uma
parte do objeto como se fosse o todo” (SOARES, 2017, p. 32). Dessa maneira, não basta
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aplicar ou estudar somente a parte que lhe cabe nesse processo multifacetado. A resposta a tal
questão “é plural: há respostas, não uma resposta, e a questão não se resolve com um método,
mas com múltiplos métodos, diferenciados, segundo a faceta que uma busca desenvolver”
(SOARES, 2017, P. 35). Essa questão nos leva a refletir sobre que bases teóricas o trabalho da
professora vem sendo desenvolvido e fundamentado.
Outra questão levantada pela docente nesse trecho de sua entrevista é o fato de
justificar o insucesso dos alunos em classes de alfabetização como decorrência da não
participação da família. A professora culpabiliza a família, dizendo que sobra todo o trabalho
para a escola. Porém, devemos lembrar que é função da escola desenvolver o trabalho
pedagógico com as crianças, indiferente da participação e/ou colaboração da família. De
acordo com nossa análise, há uma distorção de papéis por parte da professora; consideramos
que seus argumentos não sustentam sua queixa. Entendemos que se houver a participação da
família na escola o trabalho poderá ser melhor qualificado, desde a participação em reuniões
de pais, eventos, atividades com a comunidade e, sobretudo, o fortalecimento das relações e
comunicações entre as crianças, professores e famílias. Vale considerar que, na expressão
“principalmente aqui na nossa escola que a criança fica aqui o dia inteiro”, estão implícitas
na argumentação da professora suas crenças em relação ao perfil dos alunos e de suas
famílias. A instituição onde foi realizada essa pesquisa é de tempo integral e atende a camada
popular da cidade, considerada menos privilegiada econômica e socialmente, em Itabirito.
Nesse sentido, conforme nos orienta Soares

Esse aluno sofre, dessa forma, um processo de marginalização cultural e fracassa,
não por deficiências intelectuais ou culturais, como sugerem a ideologia do dom e a
ideologia das diferenças culturais. Nesse caso, a responsabilidade pelo fracasso
escolar dos alunos provenientes das camadas populares cabe à escola, que trata de
forma discriminativa a diversidade cultural, transformando diferenças em
deficiências (SOARES, 2017, p. 25).

É importante esclarecer que muitos fatores juntos colaboram com o fracasso escolar e
há diversas explicações para isso no contexto de diferentes ideologias (SOARES, 2017),
inclusive as que defendem que as duas perspectivas, escola/família, podem interferir no
fracasso. Contudo, salientamos que continua sendo função da escola desenvolver o trabalho
pedagógico, indiferente da participação da família no contexto escolar.
Para a professora Cecília, é na perspectiva da complexidade dos processos de
alfabetização que ela tenta fundamentar o seu discurso. Discorre sobre os métodos e entra em
conflito quando afirma que nenhum deles dá certo, embora, em seguida, aponte o método
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fônico como aquele que ela domina e utiliza mais em suas práticas em sala de aula. Em um
trecho de sua entrevista, ela diz que foi alfabetizada dessa forma e hoje, como professora,
aplica o que acha que dá certo.

Não existe método que dá certo, porque cada criança absorve de uma forma, então
o ideal é o professor entender de todos e usar na prática dele o que é pertinente
para o aluno aprender. Então não vou te falar que uso método não, eu dou mais
ênfase ao fônico, que usa muito o som da letra pra criança poder chegar. Isso eu
uso mais, fui alfabetizada dessa forma, eu acho que dá certo, é uma coisa que eu
tenho domínio, né? Mais domínio, então eu uso muito isso, mas não só isso. Eu uso
tudo. Método global, método silábico, tem momento que eu uso sílaba, tem
momentos que eu uso as porções de sentido, que é do método global, do fônico que é
buscar o sonzinho da letra, sabe, então é uma mistura de tudo. Acho que um método
fechado em si mesmo ele pode dar certo pra criança com extrema dificuldade, né?
Você pega uma metodologia, é mais fácil de dar resultado, mas no geral, você pode
usar de tudo que dá resultado, entendeu? E sempre levando a criança pra poder
pensar, pensar como que escreve, que som que tem, sabe? Eu acho que eles dão
resposta.

A professora prossegue afirmando que “usa tudo”. Podemos pensar que utiliza
métodos sintéticos e analíticos, valendo-se de diferentes métodos, durante o processo de
alfabetização em sua prática docente. Buscando compreender essa situação, recorremos ao
pensamento de Morais para nos elucidar que “por detrás de qualquer método de ensino e
aprendizagem e, mais especificamente, por trás de qualquer método de ensino de
alfabetização, existe uma teoria sobre o que é o objeto de conhecimento a ser aprendido”
(MORAIS, 2012, p. 27).
Resta-nos saber se a professora Cecília tem consciência disso, se possui uma definição
do que ensinar e como ensinar, ou se há indefinição em suas ações e, portanto, ausência de
uma metodologia de alfabetização que promova a aprendizagem a partir de uma intenção
pedagógica, por meio de uma prática reflexiva e não mecânica. No caso, observamos que o
ensino usando o método no qual aprendeu a ler, primeiro aponta para um desconhecimento
teórico sobre os estudos no campo da alfabetização e seus avanços ao longo de décadas. Por
outro, reflete a crença de que todos aprendem da mesma maneira e o que foi bom para ela, em
uma determinada época, será bom para os outros. Estamos aqui dizendo de gerações
diferentes, com formas de interação diferentes, com valores e culturas diferentes. Então, o que
nos intriga nesse caso? Mais uma vez, chamamos a atenção para a relação teoria e prática e a
importância de elaborarmos práticas bem fundamentadas.
Considerando todas as colocações e reflexões anteriores, chegamos a uma nova
questão. Nela abordamos como tem sido desenvolvido o trabalho da professora Meireles
atualmente, de acordo com a sua percepção. Ela o identifica da seguinte maneira:
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Olha, eu, eu, por muito tempo de carreira e por gostar de Artes eu procuro
trabalhar com meus alunos mais pro lado da Arte. Assim, é... uma poesia que eu vou
trabalhar com eles eu uso a Arte, entende? Porque eu gosto. Eu gosto também de
desenhos, que as crianças desenham e através de seus desenhos a gente faz
produções, é, eu cobro muito o capricho, o colorido e aí a ilustração fica mais rica
e chama mais atenção do aluno, então através da minha criatividade na Arte eu vou
induzindo o meu aluno a ler praticamente, porque na hora que eu vou trabalhar o
BA, vamos se dizer assim, se eu pego uma música, uma poesia, introduzo a Arte, ele
caminha mais facilmente. Ele tem aquele gostinho de trabalhar, de querer mais. Aí,
eu no induzir ele a querer mais, eu vou enfiando um método que é proporcionado
pra gente a trabalhar com a criança. (Pausa). Não sei se eu falei besteira, mas é
assim que eu trabalho.

As linguagens das Artes, assim como a linguagem poética, do desenho, da música
aparecem nas falas da professora Meireles. Nesse momento, a professora expressa que o fato
de gostar de Arte a faz realizar um trabalho pedagógico com essa linguagem, considerando
que, a partir dela, o processo de alfabetização flui de forma exitosa. Na visão de Malaguzzi
(1920 - 1996), o contato com as Artes, “gera complexidade e novas ferramentas para o
pensamento, permite novas combinações e possibilidades criativas entre as diferentes
linguagens (simbólicas) das crianças” (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016, p. 79).
A manifestação artística ultrapassa barreiras e propicia a criatividade, a imaginação, as
emoções, entre outras. Se valer dessas linguagens, para contextualizar os processos torna as
práticas de alfabetização mais reais, significativas e motivadoras. As histórias, a poesia, as
músicas conectam diferentes possibilidades de apreciação, de compreensão sonora, de novas
palavras, novas descobertas sobre a leitura e a escrita, envolvem as crianças e proporcionam
uma prática fundamentada nos princípios da escuta, da potencialidade infantil e no
desenvolvimento das diferentes linguagens.
O que vimos na fala da professora não segue exatamente esse percurso. Ela indica a
perspectiva de uso da Arte como pretexto para alfabetizar, com caráter meramente
mecanicista e de reprodução de alguma obra artística para apenas ilustrar a temática de
trabalho. Nesse caso, para se alcançar a alfabetização dos alunos, a Arte serve de instrumento.
Assim como Franco (2010) diz que a fala muitas vezes ocupa lugar secundário no processo de
alfabetização, servindo muito mais de instrumento para a aquisição da escrita e não como uma
fonte a ser explorada em suas inúmeras possibilidades, vemos aqui o discurso se repetir em
relação ao uso da Arte, como instrumento secundário ao processo de alfabetização. Ao
pensarmos nas diferentes linguagens no contexto relatado pela professora, é possível constatar
a sua presença. Porém, vale questionar a sua função e intencionalidade. No caso em análise,
nos parece meramente ilustrativa e instrumental. De acordo com Vea Vecchi, atelierista em
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Reggio Emília, desde 1970, a linguagem artística deve ser trabalhada a partir do
entrelaçamento entre imaginação, experimentos, criatividade e expressão. A educadora
introduz no processo de aprendizagem o que define por dimensão estética ou linguagem
poética, considerada como “forma de expressão fortemente caracterizada por aspectos
expressivos ou estéticos, como a música, o canto, a dança, a fotografia, as artes visuais”
(VECCHI, 2017, p. 16). Segundo a educadora,

por linguagem, não se entende somente a verbal, como a tradição escolar nos
habituou, mas todas as modalidades comunicativas que levam o pensamento humano
a refletir, a aprofundar, a questionar, a interpretar, em âmbitos culturais diferentes,
tanto na ciência quanto na música, na arquitetura quanto pintura, no cinema como na
matemática, até compreender todos os campos da comunicação humana (VECCHI,
2017, p. 46).

Tais declarações remetem ao pensamento de uma prática artística diferenciada no
processo de alfabetização, que seja capaz de considerar tanto o ambiente da escola, quanto os
procedimentos, as escolhas de materiais, os objetivos, a dimensão simbólica, que coloque em
ação propostas que oportunizem o desenvolvimento artístico das crianças, por meio da
experiência sensorial, da estética, dos aspectos relacionais e também emocionais. Larrosa diz
que a “experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2002,
p. 21). Portanto, é possível pensar a experiência por intermédio da linguagem artística como
algo que impulsiona, que conduz a determinados caminhos e que possibilita fazer escolhas.
Quanto à expressão utilizada pela professora Meireles em seu relato “não sei se falei
besteira”, percebemos uma preocupação diante da pesquisadora quanto às fundamentações
apresentadas. Se de um lado uma relação de poder é estabelecida durante o diálogo entre
entrevistador e entrevistado, partindo de uma concepção da professora de que a pesquisadora
representa a academia e isso a coloca em lugar de privilégio e domínio teórico. De outro lado,
demonstra uma insegurança da professora em relação a si mesma. Por um momento parece
que a docente coloca em xeque seus saberes profissionais, teóricos e os saberes da
experiência. A partir do diálogo, a professora estabelece contato consigo mesma e faz uma
reflexão crítica sobre seu próprio trabalho e seus saberes pedagógicos.

Sintetizando

Nesse tópico, buscamos discutir sobre a percepção das professoras em relação à
concepção das diferentes linguagens e a sua presença nas práticas que desenvolvem no
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processo de alfabetização. O que conseguimos identificar no discurso das professoras é que ao
relatarem sobre algumas de suas práticas não há clareza das intencionalidades e a
compreensão de muitos processos nos quais as práticas são desenvolvidas. Verificamos
também que há um distanciamento entre teoria e prática, faltando muitas vezes uma
sustentação teórica consistente por parte das docentes, acerca de conceitos fundamentalmente
importantes para o processo de alfabetização. A partir da análise das percepções das
professoras, surge a preocupação eminente em relação à formação profissional. Destacamos
que as concepções que as professoras trazem sobre os conceitos que estão diretamente ligados
ao processo de alfabetização e ao trabalho pedagógico com as diferentes linguagens sustentam
seus discursos e provocam impactos nas práticas em sala de aula.
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5 UM OLHAR PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS PROFESSORAS
ALFABETIZADORAS

Neste capítulo apresentamos a organização dos dados coletados durante as
observações de campo, ao longo das 9 semanas em que estivemos acompanhando o trabalho
das turmas do 1º ano. Para evidenciar as temáticas que foram desenvolvidas durante as aulas,
organizamos quadros explicativos, que mostram as rotinas em cada turma, de acordo com o
dia observado, semana e professora regente. O quadro está separado por duas colunas. Uma
indica as rotinas de trabalho da Professora Cecília e a outra as rotinas observadas na sala da
Professora Meireles. Geralmente a permanência da pesquisadora em uma sala durava até o
momento do intervalo e depois as observações eram retomadas na outra turma, até o término
da aula, conforme informado no quadro, no item tempo de duração. Ocorreram observações
semanais de 1 dia, 2 dias e até 3 dias consecutivos. No diário de campo, foram registradas as
observações das práticas de cada docente, o que resultou nos dados apresentados em cada
coluna. Primeiramente, optamos por descrevê-los em tópicos, destacando a rotina estabelecida
por cada profissional, a partir da temática que estavam desenvolvendo naquela semana e dia
de observação. Em cada coluna, acrescentamos as linguagens que conseguimos identificar nos
contextos observados. Abaixo de cada quadro explicativo, procuramos descrever os episódios
que foram presenciados, detalhadamente, apresentando exemplos da observação, que
permitem compreender as análises das práticas desenvolvidas pelas professoras no processo
de alfabetização e o trabalho pedagógico realizado pelas docentes com as diferentes
linguagens.
Antes de apresentarmos os quadros explicativos, em uma breve introdução,
apresentaremos o relato das primeiras impressões, ao iniciarmos a observação de campo, no
primeiro momento de entrada na escola.

5.1

A chegada à escola

O ano letivo de 2019, nas escolas municipais em Itabirito/MG, iniciou no dia 6 de
fevereiro, numa quarta-feira. Foi um período desafiante para os gestores e professores, devido
à falta de transporte escolar gratuito; a maior parte das famílias não teve condições de
encaminhar seus filhos à escola. Aguardamos por duas semanas, na expectativa da
regularização do transporte; mas, entendendo que mesmo com baixa frequência das crianças,
teríamos dados importantes no tocante à rotina das turmas e às práticas das professoras, fomos
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a campo. O dia 22 de fevereiro de 2019 marcou o começo das observações e nos deparamos,
na verdade, com a escola ainda bem vazia. Ao atravessarmos o portão de entrada, avistamos
poucas crianças no pátio. Assim que o sinal tocou, elas foram entrando rapidamente com suas
respectivas professoras em direção às salas. Pelo único corredor da escola, o acolhimento foi
ao som de uma melodia suave, que convidava a uma sensível imersão no universo escolar a
partir daquele momento. A linguagem musical como acolhida das crianças, professoras e
visitantes, convidava ao encontro dos diferentes, impulsionava às relações e as possibilidades
de novas descobertas. As crianças deixaram as mochilas em suas salas para participarem do
café coletivo. A partir desse contato com o ambiente escolar em efetivo funcionamento,
iniciamos as observações em sala de aula.

5.2 Que práticas apresentam as professoras do 1º ano?

Para desenvolver as análises das aulas das turmas do 1º ano, optamos pela utilização
dos quadros explicativos para organizar as rotinas que acompanhamos, no campo de pesquisa.
Em seguida, estabelecemos um recorte dos fatos observados, descrevendo-os. Ressaltamos
que identificamos nesse tópico a segunda perspectiva de análise As práticas das professoras –
Como acontecem, e a terceira, As diferentes Linguagens – Como aparecem.
A seguir apresentamos a configuração física do quadro 2, que indica a rotina das
turmas dos 1º anos no primeiro dia de observação, o conjunto de dados coletados, as
descrições e as análises.
Quadro 2 - Rotinas dos 1º anos – Aula 1
1ª Semana – Observação de um 1 dia
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Temática: Marchinha de carnaval
Tempo: 2 h (Antes do recreio)
1Acolhimento/Oração
2Rotina: Chamada, calendário, quantos
somos, leitura da reta numérica e letras do
alfabeto.
3Cantiga
4Jogo de rimas
5Atividades

Temática: Dona Baratinha
Tempo: 1 h e 45 min (Após o recreio)
1Ambientação/Continuidade
2Construção coletiva de um cartaz

Linguagens: Escrita, Oral,
Brincadeira, Jogos, Matemática.

Linguagens: Escrita, Oral, Visual e Sonora.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Visual,

Plástica,
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Acompanhamos a turma do 1º ano da professora Cecília no primeiro momento de
visita ao campo de pesquisa. Ao retornarem para a sala, após o café da manhã, as crianças
ocuparam seus lugares, cujas carteiras estavam enfileiradas, nos indicando assim uma possível
perspectiva de trabalho. Aguardamos todos se posicionarem e ocupamos uma carteira no
fundo da sala. A professora fez a oração inicial com as crianças, utilizando um cartaz com
uma mensagem de oração que estava afixado na parede da sala. Em seguida, dirigiu-se ao
painel lateral e iniciou a chamada das crianças utilizando o cartaz “quanto somos”, explorou o
calendário e na sequência direcionou a atenção da turma para uma reta numérica que fica
abaixo do quadro. A reta numérica possui os numerais de 1 a 31, sendo que cada numeral
ocupa uma casinha e nelas estão também as letras do alfabeto. Para a leitura das letras do
alfabeto a professora utilizou uma ponteira, feita com antena e um boneco, batizado de Fred
Maluco. Para onde o Fred Maluco apontava as crianças tinham que identificar a letra e assim,
em forma de brincadeira, realizaram a leitura das letras do alfabeto, que não foram
identificadas em ordem alfabética, mas de forma aleatória. Esse momento inicial caracterizou
uma rotina sequencial estabelecida todas as manhãs pela professora e é uma forma de garantir
a memorização dos nomes, dos numerais e letras do alfabeto, sendo tal prática repetida
diariamente.
As crianças cantaram uma música conhecida por elas e que apresentava, em sua
composição, nomes das crianças da turma e a contagem de numerais. A cantiga se repetiu
várias vezes, garantindo a inserção dos nomes das sete crianças presentes nesse dia, por meio
da linguagem musical. Nesse contexto, percebemos que a professora utilizou uma canção
conhecida das crianças para que todos falassem o nome e se conhecessem. De acordo com a
nossa análise, identificamos que a linguagem musical nesse momento teve um caráter
secundário, pois, embora percebêssemos entusiasmo nas crianças, ao cantar, a proposta teve
como objetivo apenas a identificação dos nomes próprios. Segundo Montagnini (2009, p. 38),
“a Música é a expressão do sentimento, do prazer, do protesto e se constitui em benefício para
o bem-estar físico, mental e social. Desenvolve o ritmo, os movimentos, a imitação, a
sensibilidade musical e a linguagem”. Dessa forma, é fundamental que o educador explore a
curiosidade das crianças pelo saber e fazer musical, permita que as crianças estabeleçam
vínculos afetivos e se expressem por meio da linguagem da Música. Embora não tenhamos
acompanhado as aulas do professor especializado de Música, não foi identificado durante as
semanas que estivemos na instituição, nenhum projeto ou prática pedagógica que
estabelecesse uma parceria direta entre a professora regente e o professor especialista em
educação musical.
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Ao dar continuidade à sua rotina, a professora propôs à turma um jogo de rimas.
Identificamos que por meio da linguagem dos jogos, as crianças interagiram com motivação e
interesse. Foram distribuídas para as crianças fichas que continham uma figura ilustrativa e o
registro da palavra embaixo da imagem. A docente passou de carteira em carteira lendo os
nomes contidos nessas fichas e fez perguntas às crianças do tipo:

Azaleia rima com mosquito?
Rima com sol?
Rima com microfone?
Azaleia rima com centopeia?

Ao encontrar o par que rimava a professora certificava com as crianças o som final das
sílabas. Durante o jogo, as crianças fizeram algumas interrupções e indicaram de maneira
assertiva outras palavras que rimavam com a palavra norteadora contida na ficha e tentaram
levantar algumas hipóteses, enquanto se divertiram com o jogo. Quando uma criança fazia
pares que não rimavam, como por exemplo, tatu rima com picolé, a professora chamava a
atenção para a última sílaba da palavra, muitas vezes lia de forma silabada e enfatizando as
sílabas finais para a turma: ta - tu / pi - co - lé. Embora esse momento tenha sido bastante
produtivo, percebemos que a professora foi quem fez a leitura das palavras para as crianças na
maior parte do tempo, poucas foram as vezes em que as crianças fizeram suas próprias
tentativas de leitura. Percebemos que a preocupação excessiva da docente em manter a ordem
durante o jogo e garantir a leitura correta de todas as palavras, uma vez que muitas crianças
ainda não estavam lendo, não permitiu que elas estivessem à vontade para se arriscar, errar,
tentar ler e estabelecer as hipóteses com maior autonomia. Esse jogo repetiu-se por outras
vezes e, enquanto brincava com as crianças, a professora recitava pequenos versos rimados de
forma descontraída, com a intenção de promover a percepção dos sons da língua.
Consideramos que essa é uma atividade característica do processo de consciência fonológica.
Segundo Morais (2019), a consciência fonológica é necessária para despertar nas crianças a
reflexão sobre as partes orais das palavras e, por meio de brincadeiras com as sílabas, com
rimas, as crianças começam a pensar sobre a relação existente entre os pedaços orais e as
letras que são utilizadas para escrever. Porém, o trabalho de consciência fonológica não pode
ser visto como um fim em si mesmo, no processo de alfabetização. “As habilidades de
reflexão fonológica não asseguram, automática e mecanicamente, uma compreensão de como
funciona o alfabeto e um domínio de suas convenções letra-som” (MORAIS, 2019, p. 35).
Identificamos que a professora utiliza essa estratégia de forma mecânica sob a perspectiva do
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ensino e não da aprendizagem, quando direciona o pensamento das crianças, sem dar espaço
para a manifestação espontânea dos saberes infantis. Identificamos uma preocupação grande
em padronizar o ensino, garantir os mesmos resultados, mesmo durante o jogo. Podemos dizer
que, de um lado, há uma riqueza de elementos na prática da professora; porém, de outro,
podemos questionar o tipo de prática que está sendo desenvolvida pela docente. De acordo
com nossa análise, não é possível caracterizá-la ainda como uma prática pedagógica que leva
as crianças a uma reflexão do papel delas enquanto educandos que estão se alfabetizando.
Trata-se muito mais de um processo mecânico que possui determinados aspectos
metodológicos da alfabetização. Notamos que o trabalho apresentado pela docente está ainda
desarticulado, embora haja evidências de diferentes linguagens durante o processo. É possível
identificar que a professora começa uma atividade e depois passa para outra, sem um
planejamento claro a respeito das implicações das linguagens em suas práticas.
Compreendemos que “ao direcionar a atenção das crianças para a estrutura sonora das
palavras, o jogo de rimas promove a consciência de que a fala não tem apenas significado e
mensagem, mas também uma forma” (ADAMS, 2006, p.35). Contudo, o tempo demonstrou
ser um empecilho para a professora Cecília. As crianças, demonstrando interesse,
manifestaram por meio da linguagem oral o desejo de visualizarem as fichas do jogo de rimas
novamente; porém, a professora replicou:

Não posso ficar mostrando as palavras, temos que terminar o jogo, porque temos
que fazer uma atividade e depois aula de música. Não vou ficar vendo as figurinhas
não, vamos embora.

Observamos que a pressa e os demais afazeres, marcados pelo tempo fragmentado da
escola, fez o jogo ser encerrado, ainda que o interesse das crianças permanecesse nele.
Identificamos que o jogo não passou de uma atividade estanque, sem perspectiva de
continuidade e de outros desdobramentos para o processo de alfabetização. A análise revela
ainda que a manifestação da fala das crianças foi interrompida e a professora não considerou o
momento oportuno para a escuta e diálogo. Entendemos que “o ato de refletir sobre a fala do
outro para elaboração do pensamento e, por conseguinte, da fala e do posicionamento, diante
de determinada situação, revela a construção de espaços de participação” (FRANCO, 2010, p.
74). Tal espaço de participação foi negado às crianças, foi estabelecida uma transição rápida
entre o jogo e a próxima atividade, que consistia em um texto fatiado de uma marchinha de
carnaval.
A marchinha utilizada foi “Mamãe, eu quero”, música que as crianças estavam
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trabalhando durante a semana, devido ao carnaval. Primeiro, as crianças recortaram da folha
as frases que compunham o texto, organizaram sobre o papel e depois colaram no caderno
orientando-se pelo cartaz que tinha sido retomado como modelo. Percebemos que os objetivos
da professora estavam voltados somente para a linguagem visual, na perspectiva de
localização de palavras no texto e de leitura dos versos da canção.

Figura 1 - Fotografia do cartaz da marchinha de carnaval: Mamãe eu quero

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

A linguagem musical, artística, carnavalesca serviu apenas de pano de fundo para a
execução da atividade. Ressaltamos que “a música é uma arte e também uma linguagem;
sendo assim, uma forma de comunicação e está aberta à interpretação de cada pessoa. Ela
pode ser apreciada por ouvintes de diferentes culturas, épocas” (MONTAGNINI, 2009, p.
110). No entanto, vemos que a cantiga de carnaval não foi retomada, não se explorou a
linguagem dos movimentos e gestos, faltou apreciação e contextualização. O foco da
atividade esteve voltado apenas para a percepção das sequências das frases, transformando o
momento em uma prática mecânica, sem espaço para a interação e reflexão a respeito dos
aspectos históricos e culturais que envolvem as marchinhas carnavalescas. A linguagem da
dança, por exemplo, sequer apareceu neste contexto.
Ao chegar à sala do 1º ano da professora Meireles após o intervalo do recreio,
encontramos as crianças agrupadas, obtivemos assim, uma boa impressão ao entrar no
ambiente alfabetizador. A professora juntou as carteiras bem no centro da sala, devido ao
número reduzido de crianças naquele dia e comentou que achou melhor organizá-los uns
próximos dos outros para que pudessem estabelecer uma relação mais coletiva de trabalho
naquela manhã. Essa iniciativa da professora nos pareceu pertinente e nos indicou, no
primeiro contato com a turma, a maneira como a professora poderia conduzir seu trabalho
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pedagógico. A sala era bem grande, com muitas carteiras vazias ao redor e um espaço amplo
para circulação. Procuramos observar, de longe, a dinâmica das atividades e por isso,
ocupamos novamente o fundo da sala. A professora estava sentada em uma carteira
posicionada no círculo onde as crianças estavam e havia iniciado uma atividade sobre a
história da Dona Baratinha. Propôs à turma a construção de um cartaz coletivo do texto.
Colou uma cartolina branca no quadro e, com pincel atômico, iniciou a escrita, palavra por
palavra, com o auxílio das crianças, chamando a atenção para o título, por onde começar os
registros e como escrever as palavras do texto.

Figura 2 - Registro fotográfico da construção do cartaz da Dona Baratinha

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

Percebemos alguns pontos positivos nessa prática da professora Meireles. A proposta
de uma produção escrita, na qual a docente se apresenta como escriba, possibilita a
participação das crianças, mesmo daquelas que ainda não têm o domínio da língua, assim
como uma dinâmica dialógica e reflexiva sobre o sistema da escrita. Identificamos que pelo
fato da maioria das crianças apresentarem um nível pré-silábico e silábico de escrita, a
construção do cartaz foi longa. As crianças não apresentavam domínio da leitura das palavras
e, mesmo tendo o texto presente no caderno como apoio, não conseguiam fazer a transposição
do que estavam visualizando para o cartaz que estavam construindo coletivamente. As
características mencionadas anteriormente marcam um período de entrada das crianças no 1º
ano e consideramos adequadas para a faixa etária, uma vez que elas terminaram recentemente
a Educação Infantil e a maioria ainda não está alfabetizada. O que comumente ocorre é que,
ao longo do ano letivo, no 1º ano, acontecem trabalhos que introduzem a reflexão sobre as
palavras e a tendência é que aconteça a aprendizagem. Ressaltamos aqui que acreditamos que
quanto maior o contato e reflexão das crianças na Educação Infantil no uso de parlendas e
poesias, nas práticas de leitura, nos jogos, de modo que ampliem a dimensão sonora e gráfica,
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maior serão suas possibilidades de sucesso escolar ao ingressarem no Ensino Fundamental. O
que precisamos também considerar é que, mesmo sem atingirem a hipótese alfabética, as
crianças podem participar de situações de leitura e escrita. A prática realizada pela professora
Meireles, na qual atuou como escriba, evidencia uma forma de participação das crianças,
mesmo em níveis de escrita diferentes. É importante considerar que “o fato de ainda não saber
grafar seus textos convencionalmente não deve ser confundido, portanto, com a
impossibilidade de poder produzi-los oralmente, sendo esses textos registrados graficamente
por um escriba” (BRANDÃO, 2010, p. 120).
A professora seguiu realizando inúmeras intervenções durante o registro coletivo do
cartaz e foi auxiliando as crianças na construção do texto, apoiando o grupo enquanto
refletiam sobre a escrita de cada palavra que precisavam para registrar o enredo da história.
Para MORAIS (2012, p. 90), a criança “necessita ser ajudada, deve ter sua mente alimentada
por desafios de reflexão fonológica, em lugar de ser excluída por ainda não se revelar pronta”.
Notamos, embora, que algumas crianças perdiam o foco, distraiam-se com algo ao redor e a
professora precisava chamar a atenção, enquanto conduzia a atividade. Mesmo assim, na
maior parte do tempo, foram apresentadas contribuições e hipóteses interessantes, pelas
crianças. A análise dessa prática revela que as crianças podem se beneficiar da escrita das
palavras, enquanto estão pensando sobre seus segmentos orais (MORAIS, 2012). A
professora Meireles estabeleceu essa relação e convocou a participação das crianças para que,
juntas, pudessem buscar hipóteses para a elaboração da reescrita. A linguagem oral ganhou
destaque nesse contexto, as crianças não só tiveram a oportunidade de comunicarem entre si,
como também de expressar suas ideias e estabelecer um diálogo com a professora e seus
pares. A linguagem escrita teve também um papel fundamental, uma vez que as crianças
refletiam oralmente e a professora deixava as marcas gráficas no cartaz.
Outra situação interessante realizada pela professora durante a construção do cartaz foi
o fato de repetir oralmente a palavra baratinha, depois registrar e pedir para as crianças
contarem o número de sílabas da palavra, primeiro com a voz e depois com palmas. Uma
criança a interrompeu e perguntou se a aula era de matemática. Em resposta, a professora
disse que a matemática estava em toda parte, valorizando assim essa linguagem. Mas o que
analisamos como algo importante é que a professora estimulou as crianças a desenvolverem
uma habilidade que envolve sílabas e que é necessária para apropriação do sistema de escrita
alfabético. A proposta é que os aprendizes sejam estimulados a “contar as sílabas de palavras
e comparar palavras quanto ao número de sílabas; dizer uma palavra maior ou menor que a
outra; identificar palavras que começam com a mesma sílaba, produzir palavras que começam
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com a mesma sílaba” (MORAIS, 2012, p. 131). De forma contextualizada, a partir do enredo
da história da Dona Baratinha, a professora Meireles realizou outras intervenções baseadas em
uma perspectiva de consciência fonológica, que envolveu análise de sílabas, rimas, palavras
dentro de palavras e outros.
Diante de tantos elementos relevantes que permeiam essa prática de alfabetização, o
que chamou nossa atenção foi que ao escrever um trecho da história no cartaz, a professora se
equivocou na escrita da palavra dinheiro, cuja grafia ficou dineiro, faltando a letra h. A
professora leu cerca de três vezes a frase com as crianças e, nem ela, nem as crianças
perceberam o equívoco. Somente depois de um tempo, ao reler a frase é que a professora
identificou o seu próprio erro no registro. Logo chamou a atenção das crianças para o fato e se
propôs a corrigir. Colocou um papel sobre o cartaz e registrou a grafia corretamente. O
curioso é que durante a construção do restante do texto a professora cometeu mais dois
equívocos, um com a palavra caixinha, cuja grafia ficou caxinha, sem a primeira letra i e a
palavra baratinha, que foi registrada como batatinha, troca da letra t com a letra r. A
professora finalizou a atividade, sem perceber as omissões das letras em tais palavras. Disse
às crianças que em outro momento escreveriam a história no caderno. A postura de
pesquisadora foi mantida, observando a prática da professora de longe, sem intervenções. Não
foram mencionados à professora os equívocos ortográficos que foram observados no cartaz,
mas, na semana seguinte, ao retornarmos à sua sala, percebemos que o cartaz não estava na
parede. “Uma prática pedagógica, de acordo com a teoria piagetiana não deve temer o erro
(sob a condição de distinguir entre erros construtivos e os que não são), agora devemos
acrescentar que ela não deve, tampouco, temer o esquecimento” (FERREIRO &
TEBEROSKY, 1999, p. 34).
No quadro 3, a seguir, apresentamos os dados coletados na 2ª semana de observação.
Iniciamos na sala da professora Cecília, que estabeleceu sua rotina matinal.
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Quadro 3 - Rotinas dos 1º anos – Aula 2
2ª Semana – Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Temática: O caldeirão da bruxa
Tempo: 2 h (Antes do recreio)
1Acolhimento/Oração
2Rotina: Chamada, calendário, quantos
somos, leitura da reta numérica e letras do
alfabeto.
3Cantiga
4Brincadeira: Caldeirão da Bruxa
5Atividades
Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Musical, Gestual,
Brincadeira, Matemática.

Temática: Carnaval: Gato na Tuba
Tempo: 1 h e 45 min (Após o recreio)
1Organização do caderno
2Slides
3Programação do Carnaval
4Cantiga: Gato na Tuba
5Atividades

Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Musical, Gestual,
Desenho, Sonora, Matemática.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

A professora, após acolher as crianças, explorou o calendário, os dias da semana, a
mudança do mês, evidenciando a linguagem matemática nos contextos de aprendizagem.
Depois apresentou os nomes das crianças usando fichas. Mostrava-as para as crianças e
perguntava a elas se conseguiam identificar qual nome estava escrito. Enquanto participavam
desse momento, as crianças estabeleciam tentativas de leitura dos escritos em sua volta e das
fichas de nomes, expressavam oralmente suas opiniões, estabeleciam conversas paralelas com
os colegas, faziam perguntas à professora. Abriu- se espaço, nesse momento, para as crianças
darem exemplos de outros nomes próprios, relatarem algumas de suas experiências pessoais e
até mesmo contarem casos diversos. As falas das crianças se entrelaçaram, foram
incorporados novos elementos que, mediados pela professora, ganharam sentido para o grupo
e transformaram-se em um debate sobre assuntos distintos, rico em detalhes, e que gerou
interesse nas crianças. Fica evidente que o espaço da oralidade é mais vivo, nesse momento
inicial da rotina, o que não se evidenciou no decorrer das atividades e nos dias subsequentes.
Observamos que no momento de chegada e acolhida a professora deixava as crianças mais
livres, bem à vontade. Porém, logo após, o espaço da fala era sucumbido e sempre havia um
“chiiiiiiii” ressaltado pela professora, solicitando silêncio durante as aulas, uma postura mais
adequada e resultados no tempo determinado; além de pedidos constantes para realizar as
atividades sem conversas paralelas. Para Cardoso (2012), o tempo escolar passa a ser tomado
por atividades que valorizam mais a linguagem escrita, pois muitas vezes o professor não tem
clareza dos objetivos que favorecem o desenvolvimento da linguagem oral, acham que a
oralidade é algo que naturalmente surge nos contextos e “isso significa que as atividades que
propiciam o desenvolvimento da linguagem oral não acontecem; elas ocorrem, mas não com a
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mesma atenção” (CARDOSO, 2012, p. 31). Segundo a autora, quando os alunos chegam à
Universidade se deparam com a importância que se dá a linguagem oral e o questionamento
se torna o seguinte: como algo que não foi bem valorizado ao longo da vida escolar na
primeira infância, torna-se tão fundamental ao longo da vida?
Verificamos que, a princípio, a professora Cecília valoriza as falas das crianças,
permite a interação e bate-papo entre elas, porém, numa concepção de que, assim que a aula
começa, é preciso parar de conversar. Estabelece a atitude de que nesse momento é hora de
fazer algo sério, surgindo uma ideia que durante a aula não deve haver espaço para conversas,
que é preciso priorizar a escrita e prestar atenção naquilo que se está fazendo. Nesse contexto,
o que geralmente ocorre é que a linguagem oral passa a ser secundária. Durante sua pesquisa
de Mestrado, Franco (2010) já apresentava reflexões e questionamentos sobre o espaço da
oralidade em sala de aula. Segundo o autor

é sabido que a criança, ao entrar na escola, é muitas vezes levada a silenciar-se para
atender ao controle do que pode ou não pode ser dito no espaço escolar. Crianças
oriundas das camadas populares são silenciadas e levadas a negar o processo cultural
no qual se desenvolvem, para assimilarem “verdades” transmitidas e impostas pela
escola. Compreende-se, portanto, que a escola determina as regras discursivas,
estabelecendo, pelas práticas discursivas que desenvolve, quem fala, o que se fala,
como se fala e em que momento se pode falar (FRANCO, 2010, p. 24).

Ressaltamos aqui a necessidade de examinarmos a função social da linguagem oral no
espaço escolar e valorizá-la, porque compreendemos que isso é importante para possibilitar a
construção de um espaço de construção da autonomia, criticidade e participação (FRANCO,
2010). A análise indica como a fala das crianças é interrompida constantemente em sala de
aula e a eficácia de todo o trabalho do alfabetizador é deslocada diretamente para as práticas
nas quais a linguagem escrita tem destaque. Observamos que, na maior parte do tempo,
durante o processo de alfabetização nas turmas do 1º ano, a escrita é colocada em um lugar de
privilégio, em detrimento da fala, da música, da brincadeira, da dança, da linguagem corporal
e tantas outras linguagens. E, como consequência, surge também um controle mais rígido da
disciplina e das ações das crianças que acabam tolhidas de manifestar, por meios das
diferentes linguagens, seus saberes, desejos e anseios. As crianças ficam muito tempo
sentadas, recebendo comandos do que fazer, como fazer, em qual tempo fazer, em que
momento falar, o que falar, onde ir, para que se movimentar.
Justificando nossas impressões relatadas acima, destacamos um momento em que a
professora Cecília, se valendo da linguagem musical e corporal, cantou uma música utilizando
os nomes das crianças e fazendo gestos. Compreendemos que o momento de cantar é muito
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importante, amplia o repertório vocabular das crianças e, aliado às cantigas estão os
movimentos, as palmas, o ritmo, a coordenação motora (CARDOSO, 2012). A professora
Cecília, inicialmente, fez uma tentativa de promover a interação por intermédio da música.
Porém, explorou por muito pouco tempo as inúmeras possibilidades que permeiam a
linguagem musical. A música, como formação estética, voltada para apreciação do belo e a
emoção não foi contemplada. Como incorporou os nomes das crianças à brincadeira, a
professora logo voltou sua atenção exclusivamente para os registros escritos do nome próprio,
posicionando novamente as crianças nas fileiras, umas atrás das outras para a realização da
atividade.
Vale ressaltar que o trabalho com os nomes próprios é de extrema relevância para o
processo de alfabetização. Segundo Emília Ferreiro, “o nome próprio como modelo de escrita,
como a primeira dotada de estabilidade, como protótipo de toda escrita posterior, em muitos
casos, cumpre uma função muito especial na psicogênese” (FERREIRO, 1999, p, 220). Isso
favorece os avanços na aprendizagem da língua escrita, amplia o processo de alfabetização a
partir da identidade pessoal de cada criança, sendo a escrita do nome próprio, uma prática
muito significativa na alfabetização inicial. Contudo, muitas vezes esse trabalho com cantigas
típicas implica um segundo plano para a linguagem musical, poética, artística. A música no
contexto apresentado serviu de pretexto para o trabalho de alfabetização, foi colocada
tipicamente como um suporte pedagógico.
No entanto, Lima (2010, p. 24-25) diz que na escola, a música deve entrar no
cotidiano das crianças numa perspectiva primeiramente de desenvolvimento cultural e que
também é necessário entender que, “sendo evolutiva e recrutando tantas áreas do cérebro, a
música acaba por desenvolver redes neuronais em áreas incluídas em outras atividades
humanas que envolvem a cognição e emoção”. Segundo a pesquisadora, a escola é um espaço
de cultura e a música deve se fazer presente de muitas maneiras, marcando as rotinas do dia a
dia com expressão, movimento, ritmo, suscitando reações emocionais e comportamentos
coletivos. A partir de vivências musicais distintas e o ensino da música, compreendemos que
as aprendizagens formais, como a escrita e o pensamento matemático são diretamente
comtempladas, assim como os processos de imaginação e memória.
Identificamos boas práticas executadas pela professora Cecília, no entanto, são
apresentadas ainda de forma fragmentada. A professora em pouco espaço de tempo passa de
uma prática para a outra, como se estabelecesse de forma mecânica a realização das mesmas.
Logo na sequência da canção com os nomes próprios contou uma história para a turma e
iniciou uma brincadeira chamada o “O caldeirão da Bruxa”.
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Figura 3- Fotografia da brincadeira “Caldeirão da Bruxa”.

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

As crianças se entusiasmaram quando perceberam que a professora estava com o
caldeirão na mão – feito de feltro. Nesse momento, as crianças se manifestaram favoráveis e
alegres com a proposta. A história dizia que a bruxa queria aprender a ler e resolveu então
fazer uma poção de letras no seu caldeirão. Enquanto contava a história, a professora foi
encenando, colou as fichas e as imagens no caldeirão na frente das crianças que, durante a
brincadeira, iam retirando as fichas e as imagens. A partir de determinada letra, tinham que
pensar em palavras que começavam com aquela letra inicial. Para a brincadeira ficar
divertida, a professora criou uma expectativa em torno de qual criança pegaria a imagem que
representava algo da bruxa, ou seja, os elementos mágicos e misteriosos que serviam de
ingredientes para bruxaria. A professora perguntava: Tem coragem? Fazia isso balançando o
caldeirão. As crianças se empolgavam, gritavam como se estivessem com medo ou nojo de
algo. A professora, à medida que conduzia a atividade, brincou com os nomes das crianças e
fez rimas com as palavras que foram surgindo.
Temos, nessa prática, a presença de diferentes linguagens, como a linguagem da
brincadeira, a linguagem oral em forma de narrativa e diálogos, a linguagem visual, apoiada
nos recursos visuais que saíam de dentro do caldeirão e que chamaram a atenção das crianças,
Tanto a professora quanto as crianças tiveram reações diversas em seus corpos, manifestaram
prazer, surpresa e suspense, pularam, se movimentaram, de modo que a linguagem corporal e
gestual também estiveram presentes. Todos se atentaram a cada detalhe que foi apresentado
pela professora por meio da linguagem literária que envolveu a turma. Aqui, podemos dizer
também que a docente lançou mão de diferentes recursos e manteve as crianças atentas à
proposta. Percebemos que a prática da professora atingiu certa complexidade e gerou novas
ferramentas para o pensamento infantil. “Permitiu novas combinações e possibilidades
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criativas entre as diferentes linguagens (simbólicas) das crianças” (MALAGUZZI, apud
EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2016, p. 78). Sem dúvidas, notamos a presença de
diferentes linguagens e uma inovação na prática apresentada pela docente.
Contudo, ao analisarmos com mais atenção tal prática, é possível refletir se foram
desenvolvidas ações que caracterizam uma inovação de cunho regulatório ou emancipatório.
Sabemos que “a inovação regulatória ou técnica tem suas bases epistemológicas assentadas no
caráter regulador e normativo da ciência conservadora” (VEIGA, 2003, p. 269); ao contrário
da emancipatória, que gera mudança e provoca rompimentos com aquilo que está posto, que
luta contra as reformas instituídas e os mecanismos de poder.
Consideramos o quanto a prática da professora Cecília envolveu as crianças, uma vez
que a linguagem literária e as demais trouxeram elementos significados e ludicidade para a
turma, assim como provavelmente favoreceram a aprendizagem. No entanto, analisamos a
prática da professora também com base em observações e reflexões anteriores, o que nos
indica uma perspectiva de realização de ações regulatórias. Contudo, o que trazemos como
ponto de reflexão é se essa prática correspondeu a uma prática pedagógica, de caráter
emancipatório, ou uma prática didática, que se caracterizou por fazer o “mais do mesmo”
(VEIGA, 2003). Uma ação diferente, inovadora, que se vale de recursos didáticos
diferenciados e criativos para as crianças aprenderem pode estar sustentada por uma
concepção de racionalidade técnica, cujo pensamento orienta a ação docente. Para Ilda Veiga,

Inovar é introduzir algo diferente dentro do sistema, para introduzir uma mudança
organizacional descontextualizada. Este processo deixa de lado os sujeitos como
protagonistas do institucional, desprezando as relações e as diferenças entre eles, não
reconhecendo as relações de força entre o institucional e o contexto social mais
amplo [...]. A inovação é uma simples rearticulação do sistema, visando à introdução
acrítica do novo no velho (VEIGA, 2003, p.270).

Embora a prática da professora Cecília tenha considerado a linguagem oral, a
linguagem literária, a linguagem da brincadeira, entre outras e, cumprido com o objetivo de
estabelecer rimas e o reconhecimento pelas crianças das semelhanças das sílabas no final das
palavras, faz-se importante lembrar que o que vai necessariamente mudar a aula do educador
não serão os recursos didáticos ou tecnológicos utilizados, e sim, a mudança de concepção,
pois essa verdadeiramente provoca mudanças, rupturas e passa a orientar o fazer pedagógico
dos docentes sob nova ótica e perspectiva.
Na turma do 1º ano da professora Meireles, acompanhamos um momento em que as
crianças estavam sentadas em grupo e a professora propôs um bate papo sobre a programação
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do carnaval utilizando um folder enviado pela Secretaria Municipal de Cultura. A professora
foi conversando sobre os detalhes da programação com as crianças, chamou a atenção para o
gênero textual, o que aquele comunicado da programação queria dizer, onde estavam os
horários ou determinadas palavras chaves. A professora deu explicação sobre o assunto,
fundamentando que o carnaval é uma festa cultural da cidade e que estavam ali, em grupo,
analisando a programação do evento. Ela estabeleceu uma conversa com a turma e incentivou
as crianças a dialogarem sobre a temática.
Percebemos, com isso, que a relação da escuta e fala estabelecida pela professora
indicou o início de um processo dialógico e de participação em sala de aula. O fato das
crianças se reunirem em grupo é outro ponto importante, pois todos estabelecem um contato
visual e podem juntos se relacionar e conversar sobre os assuntos de frente uns para os outros.
Outro aspecto importante foi o fato da professora não apenas entregar a programação do
evento para as crianças levarem para casa, mas trabalhar com o gênero textual, em roda de
conversa, estabelecendo uma análise de suas características, a divulgação das informações e
um debate sobre o carnaval, que não nos pareceu apenas para ressaltar a data comemorativa
como usualmente ocorre nas escolas, mas como uma prática social e de relevância cultural.
Vimos, portanto, na ação da docente, uma prática de letramento, que envolveu um
estudo de gênero textual de forma articulada ao seu uso social. Segundo Piccoli e Camini
(2012, p. 21) “o letramento envolve o estudo das funções e práticas da língua escrita e seu
impacto na vida social [...]. A ideia de letramento, então, ultrapassa as fronteiras escolares,
permeando as diversas esferas de atividades pelas quais os sujeitos circulam”.
De forma contextualizada, a professora retomou com a turma a canção “Gato na
Tumba”, apresentando o cartaz que já estava na sala. A cantiga fazia parte do projeto do
carnaval do município, que visava o resgate ao patrimônio histórico imaterial, cujo bloco
carnavalesco da cidade – Cordão da Velha – era acompanhado por foliões vestidos de gatos.
As crianças cantaram, brincaram com a letra da música, inserindo novas possibilidades para o
trecho “pum... pum... miau...”, pensando em au... au... co... co... e ainda fizendo gestos.
Brincando, trabalharam consciência fonológica. As crianças imitaram os sons dos
bichos explorando a linguagem musical e sonora com muito entusiasmo. Aqui, percebemos
uma articulação com a temática que estava em debate anteriormente, uma valorização das
cantigas carnavalescas baseada em um projeto municipal e um olhar para o processo de
alfabetização, de forma significativa para as crianças. Com base nos estudos de Soares (2003),
analisamos essa prática como propícia para o desenvolvimento do que a autora denomina de
“alfabetizar letrando”. Ao explorar a associação grafema-fonema, estimulando as crianças a
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pensar em outras possibilidades de palavras e combinações entre as sílabas para o trecho da
música, a professora estabeleceu uma intervenção da ordem da alfabetização e, ao propor uma
articulação entre o gênero textual “cantiga”, debater sobre sua origem e significado,
estabeleceu uma intervenção da ordem do letramento. Identificamos que a cantiga possuía
uma letra simples, apresentava rimas, repetições, trocadilhos e fazia parte da cultura popular,
fato que envolveu as crianças durante a prática.
Aproveitando o contexto, a professora estimulou as crianças a pensarem quais seriam
os outros animais que podiam “entrar na tuba”. Inclusive, lembrou as crianças do dia em que
o maestro da banda da cidade esteve na escola, mostrando o instrumento. Escreveu no quadro
a frase: “Qual bicho vai entrar na tuba?”. Observamos que a linguagem do desenho foi
valorizada nesse momento. O desenho livre, sem estereótipos ou reproduções, apenas para
colorir, foi uma escolha da professora que também fez questão de contar com a participação
de uma criança para escrever no papel, com sua própria letra, o título, potencializando assim o
fazer infantil. Para Modinger (2012, p.53) “o importante é valorizar o desenho próprio das
crianças, estimulando todas as suas potencialidades e evitando o uso de desenhos
fotocopiados para pintar, que inibem a capacidade da criança em materializar através dos
desenhos suas ideias sobre o mundo”.
A intenção da professora era montar um cartaz com os desenhos dos animais e seus
respectivos nomes. Assim, escreveu o nome dos animais, levantou hipóteses com as crianças
e pediu para elas copiarem abaixo do desenho que tinham feito. Nesse momento, observamos
que não foi dada às crianças a oportunidade de escreverem os nomes dos animais conforme
suas próprias hipóteses de escrita, o que houve foi a predominância da cópia, para garantir a
escrita das palavras de forma padrão. Uma aluna, ao registrar na lousa, escreveu a palavra
caxoro, com a letra x e logo apagou, pois a professora disse que ia ensinar a turma como se
escrevia corretamente. Ali, perdeu-se a oportunidade de fazer a correspondência entre a sílaba
xo e cho, fazendo as crianças pensarem sobre as irregularidades da língua, as semelhanças dos
sons, quando escrever com X ou CH, as regras ortográficas, entre outras intervenções
importantes. Para Franco, “quando um professor é formado de modo não reflexivo, não
dialógico, desconhecendo os mecanismos e movimentos das práxis, ele não saberá
potencializar as circunstâncias que estão postas à prática. Ele replicará fazeres” (FRANCO,
2015, p. 607).
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Figura 4 - Cartaz “Tem gato na tuba” e desenho para o cartaz dos animais.

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

No próximo quadro estão organizadas as atividades propostas pelas professoras na
aula 3, na 3ª semana de observação em campo.

Quadro 4 - Rotinas dos 1º anos - Aula 3
3ª Semana – Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
Temática: Jogo com a tela interativa
Tempo: 1 h e 45 min (Após o recreio)
1234-

1º ano da Professora Meireles
Temática: Atividade de escrita
Tempo: 2 h (Antes do recreio)

Filme 101 Dálmatas (10 min)
História Literária
Continuação de uma atividade
Jogo

Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Matemática, Digital,
Audiovisual, Literária, Sonora, Afetiva, dos Jogos,
Multimodal.

123-

Acolhida
Organização do caderno
Atividade (Matriz)

Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Sonora, Matemática.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Iniciamos a observação na sala da professora Meireles, nos dois primeiros horários de
aula. A turma foi transferida para uma sala menor, ao lado da outra turma do 1º ano. A
professora começou os trabalhos com a organização dos cadernos das crianças, utilizou o
quadro para escrever a data e focou sua atenção no nome da cidade: Itabirito. Em seguida,
estabeleceu várias perguntas às crianças a respeito de qual cidade estavam se referindo, qual a
diferença entre cidade e bairro, qual bairro moravam, etc. Conversou durante muito tempo
com as crianças sobre o assunto que teve outros desdobramentos e originou diferentes
exemplos. A professora prosseguiu questionando:
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Professora Meireles:
Se você tiver perdido ou for passear e perguntarem:
Onde você mora?
Qual cidade?
Qual bairro?
O que responderá?

As crianças manifestaram suas opiniões, revelaram suas dúvidas também. Ouviram a
fala dos colegas atenciosamente, apresentaram exemplos a partir do que ouviam. Percebemos
que a docente buscou desenvolver uma situação para promover a participação das crianças. O
espaço para a fala estava aberto, as crianças interagiram entre si, completavam a ideia umas
das outras, ouviam atentamente o colega em suas colocações. É possível pensar assim como
Franco (2010) que, ao estimular à fala das crianças em sala de aula, a professora favorece a
construção do espaço para o diálogo e interação, valorizando assim a linguagem oral em sua
prática.
Dando prosseguimento, a professora propôs à turma a escrita do nome de alguns
animais, cujas imagens estavam em uma folha impressa. Enquanto fazia as intervenções,
apoiando as crianças durante a escrita individual, a professora comentou:
Vou arrumar um cartaz das boquinhas.
Acho legal ver a boca na hora da fala.

Nessa colocação, a professora se refere ao material do método boquinhas, criado pela
pesquisadora Renata Jardini (2018). O cartaz é usado como apoio para ilustrar o movimento
da boca durante a pronúncia dos fonemas e, assim, favorecer o desenvolvimento do sistema
de escrita alfabética. Na outra turma do 1º ano, registramos o momento em que uma criança
fez uso do cartaz, durante uma atividade de construção de palavras, o que pode justificar o
desejo da professora Meireles de produzir um cartaz para a sua turma também. Segundo a
autora do método
por meio de fotos da articulação da emissão instantânea dos fonemas, isoladamente,
a autora defende que cada imagem, de cada fone, usada de maneira metodológica e
controlada, viabiliza e favorece a conversão grafofonêmica, transformando-a de
abstrata e de difícil compreensão, em algo concreto e palpável, acessível a qualquer
tipo de aprendiz, posto que todos possuem uma boca [...]. Acredita-se e defende-se
que a utilização das bocas e, consequente desenvolvimento e aprimoramento da
consciência fonoarticulatória, desde a Educação Infantil, de maneira metodológica,
contribui sobremaneira para que o sistema de escrita alfabética se consolide
(JARDINI, 2018).

Para Soares (2017, p. 199), “na fala, fonemas não são produzidos nem percebidos
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como segmentos isolados; além disso, na fala, o foco é posto no conteúdo semântico das
palavras, não em sua estrutura fonológica [...] os fonemas são unidades implicitamente
percebidas, mas não explicitamente reconhecidas”. Contudo, mesmo que a produção isolada
de um fonema não seja factível de acontecer na fala corrente com significado, a metodologia
utilizada pelo método boquinhas, para sustentar sua fundamentação teórica, baseou-se em
estudos da Fonologia Articulatória (JARDINI, 2018).

Figura 5- Fotografia do cartaz das boquinhas.

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019

Enquanto se empenhava para ajudar a turma na listagem referente aos nomes de
animais, uma criança surpreendeu a professora solicitando ajuda individual para escrever a
palavra LEÃO. A professora, dirigindo-se ao menino, ressaltou: “Olha a minha língua”. Em
seguida, escreveu no quadro a sílaba LE, chamou a atenção para a sílaba ÃO. Rapidamente
apagou o registro na lousa. Em sua folha, o menino escreveu a letra L e a professora o
informou que faltava a letra E para fazer o LE. Ao fazer a complementação, mostrou para a
professora que logo identificou que ele havia registrado a letra F ao invés de E. A professora
então mostrou a ele como se escreve a letra E. Para finalizar, a criança registrou a sílaba ÃO
de forma rápida, parecendo que havia se lembrado da grafia que estava na lousa e foi apagada.
Porém, o que ocorreu é que a criança copiou a sílaba de uma folha de atividade de um
colega que estava em cima da sua mesa, de cabeça para baixo e que a professora havia
esquecido de recolher. Diante dessa cena e ao observar atentamente o que havia se passado,
percebemos que a hipótese inicial da criança era condizente ao nível silábico de escrita. A
análise revela que a criança estava preocupada em escrever corretamente e de forma ágil.
Porém, é natural de seu processo a demora em estabelecer as relações grafemas/fonemas; sua
escrita ainda apresenta para cada segmento sonoro uma letra.
É importante lembrar que as crianças que se encontram no nível silábico ainda têm
dificuldades de focalizar o som da palavra a uma representação gráfica e também de
segmentá-la em sílabas (SOARES, 2017). A professora desconsiderou esse fato, estabeleceu
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um apoio que de certa forma sugeriu à cópia, pois escreveu a palavra na lousa na intenção que
a criança guardasse na memória aquela grafia para depois reproduzi-la no papel. A criança,
por sua vez, só se lembrou da letra L. Foi interessante quando a professora o estimulou a
pensar qual letra, além do L, era necessária para escrever a sílaba LE; mas, quando percebeu
que o garoto trocou a letra E por F, imediatamente escreveu E de forma para que ele copiasse,
interrompendo ali um processo de construção da escrita e levantamento de hipóteses pela
criança. O que o garoto fez na sequência? Copiou o restante da palavra, quando percebeu que
havia uma folha em sua carteira com a mesma atividade que ele estava fazendo. Para Morais
(2012, p. 35), “[...] o aprendiz é visto como uma esponja que absorve informações do exterior
para transformá-las, o erro é proibido. É por isso que os métodos tradicionais nunca deixam o
aluno escrever tal como ele acha que as palavras devem ser escritas”.
A professora Cecília, como habitual, após o recreio passou um filme para a turma. O
episódio exibido na tela interativa foi o desenho infantil 101 Dálmatas. A duração do filme foi
de cerca de 10 minutos. Na sequência, a professora contou a fábula da Lebre e a Tartaruga, a
partir de um acervo digital que possui. Rapidamente, encerrou sem perguntas ou comentários
sobre a história narrada por ela. Embora a proposta tenha sido interessante e as linguagens
audiovisuais estivessem inseridas, percebemos que foi uma proposta com fim em si mesmo. O
recurso audiovisual é valioso e contempla inúmeras linguagens, como digital, imagética, da
arte, oral, visual, escrita. Tais linguagens se entrelaçam e nos levam a uma linguagem
multimodal2. No entanto, o que percebemos nessa prática foi a utilização de um vídeo e uma
história em arquivo digital muito pouco explorada. Notamos que o recurso tecnológico foi
usado fundamentalmente para acalmar as crianças após o recreio, deixá-las descansando,
enquanto assistiam ao vídeo e ouviam a história. Quando as crianças começavam a interagir e
conversar sobre a história narrada pela professora, a perguntarem sobre as imagens e
relacioná-las a outras situações, a mesma pedia silêncio e interrompia as crianças. Isso mostra
que nem sempre o fato de utilizar uma tecnologia, significa uma prática pedagógica com
abrangência e significado. Sabemos que “a escola e suas práticas pedagógicas têm tido
dificuldades em mediar e potencializar as tecnologias da informação e comunicação”
(FRANCO, 2016, p.537). Nesse sentido, podemos refletir sobre o quanto as diferentes
linguagens entram no espaço da sala de aula, mas muito mais com funções de controle e de
manutenção da ordem.
A professora prosseguiu, completando o calendário do mês de fevereiro, usando a tela
2

Segundo Rojo (2012), a multimodalidade corresponde aos textos, sejam impressos, digitais ou não,
audiovisuais, compostos de muitas linguagens – ou modos, ou semioses.
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interativa. O recurso da tela permite que a matriz seja projetada em tamanho ampliado, é
possível delinear, colorir, destacar, projetar imagens, realizar jogos, entre outros. A professora
fez questão de ressaltar que o recurso da tela interativa é muito bom e que ela utiliza sempre
que pode. Entusiasmada, reforçou a relevância do recurso tecnológico: “A gente ensina eles a
mexer, aí depois eles ensinam para os outros”. A docente ainda explicou que possui um
acervo digital imenso de vídeos, histórias, atividades e jogos de alfabetização. A proposta
seguinte foi exatamente um jogo fonológico.
Figura 6 - Fotografia dos jogos na tela interativa

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

O jogo consistia em agrupar as figuras que começavam com o mesmo som. No grupo
de figuras de nº 1, havia as palavras casa – carro – castelo – cachorro – cadeira – pirulito –
pipa. No grupo 2, as figuras disponíveis na tela eram: televisão – telescópio – telefone –
tênis – mala – sapato. Para as crianças associarem o som, a professora fez a leitura das
imagens destacando as sílabas iniciais das palavras que não começavam com TE, de televisão.
Ressaltou as sílabas: sa... ma.... Algumas crianças participaram ativamente, outras se
dispersaram, mas logo retomavam a atenção quando chegava sua vez de jogar. Em cada
rodada, uma criança se levantava da carteira, ia até a frente da tela interativa e participava do
jogo que teve cerca de 10 rodadas, com figuras diferentes. A estratégia utilizada pela
professora uniu linguagem digital, oral, visual, escrita, linguagem dos jogos e da brincadeira.
Identificamos que, de forma divertida, a prática da professora conduziu as crianças a um
trabalho de consciência fonológica. Elas tiveram a possibilidade de refletir sobre os
segmentos da língua. Segundo MORAIS (2012, p. 84), uma fonte de variedade importante em
consciência fonológica “é o fato de que os segmentos podem estar em diferentes posições nas
palavras (no início, no meio e no final)”.
Outro jogo foi realizado. Agora, com figuras e sílabas simples para a formação de
palavras, como: bolo - casa - bola - leão - cama – doce - luva, entre outras. A professora
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falava o tempo todo, estimulava as crianças a perceberem os sons de cada sílaba, repetia o
som das sílabas, fazendo articulações com a boca, prolongando o som de algumas letras. Ao
pronunciar a palavra doce, chamou a atenção para a sílaba ce e repetiu ceeeeeeee, com
bastante ênfase. Aqui, a professora reforça a pronúncia para tornar mais evidente para as
crianças o som da sílaba em destaque e, consequentemente, favorecer a relação entre o som e
a grafia, favorecendo assim a identificação visual desta sílaba para que a palavra fosse
formada durante o jogo. Segundo Morais, “as crianças podem brincar com as palavras,
trabalhar mentalmente sobre elas, observando seus “pedaços” ou segmentos sonoros, em lugar
apenas de usá-las para se comunicar e alcançar seus propósitos, ao falar nas interações com os
outros (MORAIS, 2012, p. 83).
A professora fez várias intervenções diante das hipóteses levantadas pelas crianças.
Observamos que as palavras utilizadas no jogo eram constituídas de sílabas canônicas, para
facilitar a compreensão. Percebemos também que, embora as crianças estivessem participando
de uma jogada, não havia disputa entre elas, pois para cada tentativa incorreta de um colega,
muitas sugestões surgiam no intuito de associar as sílabas para formar a palavra
correspondente à figura. Apesar de não terem a preocupação de sistematizar o ensino de
correspondências grafema-fonemas, os jogos apresentam às crianças não apenas gravura, no
qual vão analisar e comparar os nomes, mas mostram a forma escrita das palavras, como
também a relação entre som e letras, sílabas, rimas e aliterações (MORAIS, 2012). Para
encerrar, a professora propôs um terceiro jogo para as crianças: Jogo da memória das
guirlandas coloridas. O objetivo era a percepção visual por meio das cores e formas,
emergindo assim tal linguagem, além da linguagem da brincadeira. No momento, as crianças
interagiram com bastante energia e torceram umas pelas outras quando acertavam as
correspondências, da mesma forma que participaram ativamente dos jogos fonológicos.
A análise da prática desenvolvida pela docente nessa aula nos mostra que a
metodologia utilizada foi adequada, dinâmica, interativa e envolveu as crianças num jogo
fonológico e de reflexão sobre a língua. Consideramos que “promover consciência fonológica
num quadro mais amplo de atividades de reflexão sobre as palavras, sobre suas partes orais e
escritas nos parece uma solução muito mais inteligente, adequada e prazerosa para ajudarmos
as crianças” a se apropriarem do sistema de escrita alfabético (MORAIS, 2012, p. 107).
A seguir, no quadro 5, apresentamos o momento da chegada dos livros didáticos e a
visita à biblioteca da escola.
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Quadro 5 - Rotinas dos 1º anos – Aula 4
4ª Semana – Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Temática: Chegada dos livros didáticos
Tempo: 1 h e 45 min (Após o recreio)
1Visita à Biblioteca (Turmas juntas)
2Lanche especial
3Recreio
4Rotina: Chamada, calendário, quantos
somos, leitura da reta numérica e letras do
alfabeto.
5Texto da Viagem
6Atividades
Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Gestual, Musical,
Teatral, Literária, Matemática.

Temática: Chegada dos livros didáticos
Tempo: 2 h (Antes do recreio)
1Visita à Biblioteca (Turmas juntas)
2Apreciação dos livros didáticos
3Jogo leitura de palavras (fichas)
4Lanche especial
5Recreio

Linguagens: Oral, Visual, Sonora, Gestual, Musical,
Teatral, Literária, Jogos, Matemática, Multimodal.

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

Na chegada à escola, as professoras Meireles e Cecília acolheram as crianças em sala e
aguardaram a participação da professora de biblioteca, naquela manhã. Identificamos que as
linguagens musical, teatral, literária, corporal, gestual, assim como oral e escrita, fizeram-se
presentes com muita intensidade nessa aula que se tornou especial para as crianças, pois
receberam os livros didáticos, participaram de uma contação de histórias na biblioteca e ainda
foi oferecido a elas um lanche diferente do habitual. A professora de biblioteca apareceu nas
salas dos 1º anos cantando, tocando um pandeiro e se apresentando com seu nome artístico:
Maria Flor. Ainda cantarolando, organizou uma fila única com todas as crianças e saiu pelo
corredor da escola. Ao chegar à porta da biblioteca, recordou as crianças dos combinados e
conversou a respeito do ato de valorizar o espaço de convivência e leitura. Com uma
linguagem lúdica e imaginária, disse às crianças que a chave da biblioteca era mágica.

Tenho em minhas mãos uma chave mágica, que abre a porta para a imaginação.
Quando essa porta é aberta tem um monte de coisas legais que são os livros. Está
cheio de livros aqui. E hoje chegou um monte de livros aqui na escola. Atenção:
Vamos começar assim, uma menina, um menino, uma menina, um menino... um
passinho para trás, dois passinhos para trás. É assim que vamos entrar na
biblioteca.

Dando boas vindas às crianças, cantou outra vez e fez suspense ao abrir a porta.
Enquanto recepcionava um por um no espaço de leitura, recitou pequenos versos poéticos,
brincou com as palavras. As crianças foram se acomodando no chão, em cima de um tatame
colorido. Do lado de dentro, se depararam com um cenário de tecidos vermelhos
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dependurados e uma caixa decorada sobre a mesa. Para Barbieri “a arte e infância se tornam
um encontro de potências que levam à criação. Cada uma das inúmeras tarefas que fazemos
todos os dias pode ser encantadora. Os artistas nos mostram como olhar para as coisas com
outros olhos” (BARBIERI, 2012, p. 18).

Figura 7 - Fotografia da chegada à Biblioteca e Contação de História

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

A professora de biblioteca contou a história de Nina, uma menina que não gostava de
ler, mas que um dia, por conta de uma confusão do seu gatinho de estimação na biblioteca da
família, se viu diante de um problema. A solução encontrada pela garota foi ler livro por livro,
para saber qual personagem pertencia a cada história, já que seu gato havia embaralhado todos
os livros e as personagens saíram de seus enredos originais. Desse dia em diante, a menina
descobriu histórias fantásticas e aprendeu a gostar de cada literatura.
Percebemos o quanto as crianças dos 1º anos gostaram do momento da história
literária na biblioteca. A contação de história teatralizada, as cantigas e poesias envolveram as
crianças. O universo literário é repleto de culturas, enredos populares e possibilidades para a
infância. Com isso, ressaltamos que “o relato de contos corresponde a um avanço em direção
aos gêneros secundários. Ao pensar na inserção cultural, não podemos deixar de lado o fato de
que as construções iniciais são permeadas pelas cantigas populares, parlendas, trava-línguas e
poesias” (CARDOSO, 2006, p, 57). A professora de biblioteca finalizou sua participação
anunciando às crianças que na sala de aula encontrariam uma surpresa: A chegada dos livros
do 1º ano! Salientamos com isso que “o uso da biblioteca apresenta às crianças as diferentes
funções do escrito em nossa sociedade. Faz com que saibam que podem utilizar os livros para
adentrar em uma história, recrear-se nas palavras, saber informações [...]” (TEBEROSKY &
COLOMER, 2003, p. 162).
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Acompanhamos a turma da professora Meireles, nesse momento de retorno à sala de
aula. As crianças encontram em cima das carteiras os livros didáticos de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Humanas e Naturais, de 2019, embrulhados com um laço, como forma
de presente. Vibraram com a surpresa anunciada, abraçaram os livros, colocaram no peito,
acariciaram, olhavam umas para outras e sorriam. Notamos que a linguagem afetiva se
manifestou de forma harmoniosa nesse contexto e na demonstração do prazer de receber os
livros como presente.

Figura 8 - Fotografias do momento da entrega dos livros didáticos.

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

A professora comentou sobre a importância dos livros, o zelo pelo material e a
necessidade de manuseá-los corretamente. As crianças, interessadas em descobrir os detalhes
do material gráfico, contaram quantos livros receberam e, com bastante empolgação,
folhearam as páginas, mostraram para o grupo e também para a professora que deu dicas de
algumas páginas que as crianças podiam abrir para encontrar registros e imagens
interessantes, bem como os símbolos e textos contidos no material. Durante seu diálogo com
as crianças, a professora abordou situações em que a semiótica se fez presente. A construção
dos significados considerou os signos apresentados por ela e pelas crianças, em muitas
dimensões.
O momento de apreciação dos livros didáticos foi interrompido de maneira pontual e
as crianças foram conduzidas a outra atividade. Realizaram a leitura de palavras, usando
fichas com desenhos e a professora configurou esse momento como um jogo de palavras. Para
que as crianças conseguissem ler a palavra lobo, por exemplo, a professora usou como
recurso a lista de palavras com a letra L que estava afixada em frente ao quadro. Mostrava
para as crianças as sílabas e dizia:
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Que pedacinho é esse?
(sem resposta)
Gente de Deus!
Esse é o LO.
Vocês não prestam atenção!?

Outros exemplos como o mencionado acima aconteceram durante essa prática de
leitura. Ao analisarmos a expressão “vocês não prestam atenção!?”, identificamos que a
docente, ao receber uma resposta incorreta ou imprecisa, transfere imediatamente para as
próprias crianças a culpa. O fato de não conseguirem ler a sílaba adequadamente está ligado à
falta de atenção, de acordo com a colocação da professora. A docente não considerou que a
maior parte das crianças da turma ainda não está lendo e que

aprender a ler não é muito diferente de aprender outros procedimentos ou conceitos.
Exige que a criança possa dar sentido àquilo que se pede que ela faça, que disponha
de instrumentos cognitivos para fazê-lo e que tenha ao seu alcance a ajuda
insubstituível do seu professor, que pode transformar em um desafio apaixonante o
que para muitos é um caminho duro e cheio de obstáculos (SOLÉ, 1998, p.65).

Entendemos que diante dessa situação cabe a discussão da valorização do processo no
qual o conhecimento é produzido e não apenas o resultado. Considerar a construção humana
significa oportunizar por meio de uma prática pedagógica situações que potencializem a
autonomia e a compreensão. A mediação dos processos deve ocorrer no intuito de
potencializar as habilidades e potenciais dos sujeitos aprendizes, diferente daqueles
encontrados em uma prática mecânica, que é organizada sem intencionalidades e que coloca a
técnica como produtora do humano. Sendo, que na verdade, deveria ocorrer o contrário, a
técnica é que precisa ser colocada como produto do humano (FRANCO, 2016).
É importante consideramos que quando a técnica é produtora do humano, a formação
do sujeito estará condicionada a ela, sendo que é essa técnica que vai produzir o sujeito.
Diferente de quando o humano é quem domina a técnica, pois o que acontecerá é que a
técnica estará a serviço dele, não haverá submissão, mas, sim, espaço para reflexões,
participação e autonomia.
Após essas observações, passamos a acompanhar a turma da professora Cecília que
seguiu seu rito diário: oração, chamada, ajudante do dia, quantos somos, calendário. A partir
do calendário, a professora trabalhou a ideia de tempo: ontem, hoje, amanhã. Usou a reta
numérica para localizar o número 22 e perguntou se o numeral estava no início, meio ou final
da reta numérica, que vai de 1 a 31. Há semanas acompanhando a rotina da professora,
notamos que o trabalho com a linguagem matemática se limitava quase sempre a essas
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práticas de contagem, seguido de alguns poucos registros no caderno. Não identificamos uma
prática com jogos matemáticos ou intervenções que conduzissem ao trabalho com estimativas,
quantidades, raciocínio lógico. Isso demonstra o quanto a escrita ainda continua sendo
privilegiada em turmas de alfabetização, sendo o trabalho do 1º ano tomado por práticas de
leitura e escrita na maior parte do tempo. O trabalho da alfabetização matemática é de suma
importância e consideramos que

no processo de alfabetização das crianças, a matemática é uma aliada que coopera
no processo de comunicação e no desenvolvimento de múltiplas linguagens. As
crianças, desde muito pequenas, estão rodeadas de informações escritas, visuais,
sonoras, artísticas, etc. Essas crianças podem elaborar, com o auxílio do professor,
noções matemáticas a partir de atividades cotidianas que utilizem estas informações
tais como: estar dentro/fora de ambientes ou fazer/não fazer parte de um grupo;
elaborar mapas ou explicações sobre deslocamentos, itinerários ou percursos,
apresentar em tabelas dados, compreender as diversas formas de anotar, construir
gráficos, fazer registros de dinheiro[...] (BRASIL, 2015, p. 30).

Dando sequência ao seu planejamento, a professora Cecília logo iniciou uma prática
voltada à leitura a partir da lista de palavras com a letra L. O que chamou a atenção é que a
professora convocou as crianças a fazerem a leitura somente das sílabas em destaque, de
forma descontextualizada, como se fosse um treino silábico: le - la- li – lu - le - le - lo... Para
Morais, “a tendência, quando ocorre ensino da escrita alfabética, é a de que tal ensino consista
na apresentação de famílias silábicas ou no treino da relação fonema- grafema. As práticas de
ensino mais cuidadosamente inspiradas na teoria da psicogênese da escrita tendem a ocorrer
muito raramente” (MORAIS, 2012, p. 25-26). A análise nos apresenta uma prática de ensino
da leitura e escrita com base nos treinos de habilidades que, embora identifiquemos atividades
diversificadas de apropriação do sistema de escrita, em maior parte estavam vinculados aos
métodos tradicionais, como a próxima proposta de trabalho com o texto “A viagem”.
Entendemos que as crianças que estão aprendendo vão juntando as informações, ora
do la, ora do lu e o educador supõe que, em algum momento, pode ocorrer um “insight” e ela
começa a entender que há relações com outras famílias silábicas que aprendeu. Trata-se,
porém, de um modelo que acumula informações e fragmenta a compreensão das crianças.
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Figura 9 - Registro fotográfico do cartaz: Lúcia foi viajar

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

Todas as palavras com a letra L estavam circuladas e uma atividade de localização das
sílabas: la – le – li – lo – lu foi estabelecida. Aqui, notamos mais uma vez uma ênfase nas
sílabas e uma prática que se aproxima das antigas cartilhas de alfabetização, estabelecendo a
memorização e repetição das sílabas de forma isolada, focando nas partes e não no todo.
Outro aspecto que podemos considerar é que o texto apresentado como proposta de leitura
não se trata de um texto real e, sim, um pseudotexto com diversas palavras que contém a letra
L. De acordo com Soares,

a aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como fenômeno
multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como um todo, porque essa é
a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a complexa interação entre as
práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou escreve pressupõe o exercício
simultâneo de muitas e diferenciadas competências. É o que denominamos de
alfabetizar letrando (SOARES, 2017, 351).

Ainda seguindo essa perspectiva, a professora apresentou algumas figuras plastificadas
e coloridas, colocou em frente ao quadro e chamou uma criança para estabelecer a associação
entre figura e palavra. As figuras representavam as palavras: balão, bule, bola, bolo e bala. A
análise destaca que mais uma vez uma espécie de treino silábico é introduzido, agora, da
família do B. Segundo Morais, este tipo de lição é bem característica do método silábico, que
apresenta um controle das correspondências som-grafia. Segundo o pesquisador, “as
atividades propostas são extremamente limitadas e pouco reflexivas. Seguindo a perspectiva
empirista/associacionista, os autores do método creem que, além de precisar ser controlado
(quanto ao universo de palavras escritas), o indivíduo aprenderá copiando, copiando”
(MORAIS, 2012, p. 35).
Numa dinâmica, sem intervalos, a docente continuou intensificando outras atividades
de alfabetização. Observamos que as práticas apresentadas em sala de aula acontecem com
agilidade, num descompasso acelerado, com acúmulo de tarefas que precisam ser executadas
em tempo ágil. Com isso, refletimos que diante da maneira como as atividades são realizadas
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há a indicação de uma concepção de trabalho. Tais ideias nos conduzem ao pensamento de
Zabala. Para o autor,

os tipos de atividades, mas sobretudo sua maneira de se articular, são um dos traços
diferenciais que determinam a especificidade de muitas propostas didáticas.
Evidentemente, a exposição de um tema, a observação, o debate, as provas, os
exercícios, as aplicações e etc., podem ter um caráter ou outro segundo o papel que
se atribui, em cada caso, aos professores e alunos, à dinâmica grupal, aos materiais
utilizados. Mas o primeiro elemento que identifica um método é o tipo de ordem em
que se propõem as atividades (ZABALA, 1998, p. 53).

Consideramos que as práticas que foram observadas até o momento, caminham numa
perspectiva de prática didática, podendo ser consideradas até mesmo como práticas
mecânicas, que se distanciam de uma concepção voltada para a prática pedagógica defendida
por Franco (2010, 2015, 2016), que se configura sempre como uma ação consciente e
participativa, que emerge da multidimensionalidade do ato educativo.
Para iniciarmos os relatos seguintes, elencamos as rotinas da aula 5, como identificado
no quadro abaixo.

Quadro 6 - Rotinas dos 1º anos - Aula 5
5ª Semana– Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Temática: Atividade do P
Tempo: 1 h e 45 min (Após o recreio)
1Recreio
2Atividade com a letra P
3Cartaz
4Caderno
5Saída
Linguagens: Escrita, Oral.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Temática: Atividade de Matemática
Tempo: 2 h (Antes do recreio)
1Acolhida
2Caderno
3Calendário
4Cartaz de nomes próprios
5Atividade de Matemática (Matriz)
6Recreio
Linguagens: Oral, Visual, Matemática.

Manhã de março, quinta-feira e a aula começa na turma da professora Meireles, após a
acolhida no pátio e o desjejum. A professora entrega o caderno para as crianças e conversa
sobre o projeto literário que está fazendo na outra escola em que trabalha. Relata que está
pensando em realizar o mesmo projeto com as crianças da turma com a leitura do livro “A
descoberta da Joaninha”, mas enfatiza “Farei algumas coisas diferentes aqui”. A feira de
literatura da escola estava se aproximando e seria necessário pensar em um livro literário para
trabalhar com a turma, o que justifica o anúncio prévio da professora. A escolha da literatura
parece ter sido pela facilidade de desenvolver um trabalho já conhecido e que já estava
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estruturado. Identificamos aqui indícios de que a linguagem literária estaria vinculada à
necessidade de realização da feira de literatura da escola e não necessariamente voltada à
imersão no mundo literário.
Dando prosseguimento, as crianças recebem uma matriz de matemática que indicava
no enunciado: Ligue cada número à sua quantidade correspondente. Nessa matriz, havia
imagens de frutas e figuras separadas por conjuntos de um lado e, de outro lado, os algarismos
de 1 a 9. Para a realização dessa atividade, foram distribuídos, em cada carteira, 10 círculos de
EVA para que as crianças representassem as quantidades, antes de registrar. Enquanto
recebiam os círculos, as crianças conferiram se tinham recebido exatamente a quantidade 10,
iniciando assim um processo de contagem. A professora indagava se tinha círculos sobrando
ou faltando, estimulando as crianças a realizarem os cálculos. Observamos que ela passou de
carteira em carteira atestando as contagens, fez intervenções necessárias, até que as crianças
conseguissem contar exatamente 10 círculos e identificassem se estava sobrando ou faltando
elementos para se chegar ao resultado esperado. Para fazer a verificação dos resultados dessa
operação matemática, as crianças foram incentivadas, surgindo assim um envolvimento tanto
das crianças, quanto da professora.
Como responsável pelas mediações, a docente fomentou em cada criança a construção
do pensamento a partir da manipulação dos objetos de contagem. Percebemos que outras
situações matemáticas como soma, diferença, quem tem mais, quem tem menos, quanto falta,
entre outros, foram inseridas ao contexto. Após explorar várias possibilidades de contagem,
por meio da linguagem matemática e usando o material manipulável para estimativas e
cálculos, a professora orientou a atividade escrita que estava na folha.
Consideramos de extrema relevância a prática realizada pela docente, pois as crianças,
ao serem desafiadas, passam a fazer observações e descobertas que as conduzem aos
resultados esperados, mesmo que para isso elas passem por situações de erros e acertos. “Os
questionamentos que o professor pode fazer a seus alunos são decisivos para o
desenvolvimento da atividade pretendida [...]. Ele será o responsável pela criança e
manutenção de um ambiente matemático motivador e estimulante” (BRASIL, 2015, p. 18).
Observamos que a valorização da linguagem matemática nessa aula permitiu uma
investigação por parte das crianças e foi uma escolha da professora trabalhar com uma
atividade que tirou dela o controle e previsão, pois a proposta possibilitou as crianças a
formular novas questões, fazer testagens, argumentar, comparar os resultados, assim como
pedir ajuda de forma espontânea e sem medo do erro.
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Figura 10- Imagem do registro da atividade de matemática com material manipulável

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

A professora Cecília, por sua vez, deu ênfase à linguagem escrita durante a aplicação
de atividades com letra P. Ela usou o cartaz com o texto da semana: Pato Pereira, que já
estava na sala.
Figura 11 - Imagem do cartaz e lista de palavras com a letra P

Fonte: Registros da pesquisadora, 2019.

Leu com as crianças, chamou a atenção para as palavras que tinham a letra P, inicial e
intermediária. Identificamos que o texto continha muitas rimas, o que favorece ricamente o
trabalho de consciência fonológica, promovendo uma reflexão sobre as palavras, sobre as
sílabas que se repetem. Outro ponto relevante é que o texto é de predomínio oral, bem
conhecido das crianças e, ao ser apresentado na forma escrita, num suporte de cartaz, com
letras de imprensa, grandes, permitiu que as crianças acompanhassem os versos,
identificassem palavras, expressões. A percepção e a reflexão no plano gráfico e sonoro foram
facilitadas dessa forma (MORAIS, 2019). A lista de palavras com P também foi lida pelas
crianças, mas a ênfase estava na família silábica pa – pe – pi – po – pu, indicando assim uma
prática tradicional de alfabetização, no qual as sílabas, de forma isolada, são apresentadas e
decoradas pelos aprendizes.
Notamos mais uma vez que, embora o trabalho da professora não seguisse uma
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cartilha, ocorreu a utilização de textos para levar as crianças a memorizarem letras e sílabas
soltas. Sabemos que as discussões atuais sobre alfabetização e letramento, orientam a
trabalhar diferentes gêneros textuais e, a partir de textos, leituras e contextos, o trabalho de
apropriação do sistema de escrita alfabética é desenvolvido. No entanto, o que nos parece
aqui, é que uma prática tradicional se apresenta com uma nova roupagem, nos levando às
ideias de VEIGA (2003), quando nos diz que muitas vezes o que se faz em educação é “o
mais do mesmo”. De forma sequencial, a professora distribuiu uma atividade com o seguinte
enunciado: Pinte as palavras com a letra P e descubra o que vai aparecer. Ao final dessa
atividade, após encontrar todas as palavras com a letra P, aparecia a figura de um pato na
folha da atividade.
Identificamos que a professora estava tentando estabelecer uma prática sistemática
relacionada à alfabetização, baseada nos métodos tradicionais de ensino e de alfabetização
(FRADE, 2007). O objetivo da atividade era a identificação, leitura e cópia das palavras.
Aqui, não observamos uma perspectiva envolvendo a consciência fonológica, de forma que as
crianças fossem levadas a refletir sobre as partes e sons que compõem as palavras.
Classificamos essa prática como uma prática docente mecânica, uma vez que se funda e
utiliza os métodos tradicionais de alfabetização, distanciando-se do processo reflexivo que
caracteriza uma prática essencialmente pedagógica.
No tocante às práticas de alfabetização, Albuquerque e Morais orientam que “o ensino
deveria centra-se em práticas que promovessem a reflexão sobre como funciona o sistema de
escrita alfabética e nas quais os aprendizes se apropriam convencionalmente dos diferentes
gêneros textuais escritos” (ALBUQUERQUE & MORAIS, 2008, p. 253). Segundo os
pesquisadores, dar a oportunidade para as crianças refletirem sobre as palavras como
sequências de segmentos sonoros também é fundamental, diferente das propostas de cópias e
memorizações.
Figura 12- Fotografias da atividade com a letra P

Fonte: Registros da pesquisadora, 2019.

110

Na 6ª semana de observação tivemos a oportunidade de permanecer por mais tempo na
sala da professora Meireles e, assim, acompanhar a aula de Educação Física e outras práticas,
como evidenciam os relatos a seguir, de acordo com os dados do quadro 7.
Quadro 7 - Rotinas dos 1º anos – Aula 6
6ª Semana – Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Temática: Atividade de escrita
Tempo: 30min (Antes do recreio)
1Acolhida
2Atividades individuais

Linguagens: Escrita, Oral.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Temática: Bingo de nomes
Tempo: 3 h (Antes e depois do recreio)
1Correção da tarefa
2Livro didático
3Educação Física
4Recreio
5Bingo de nomes
6Saída
Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Matemática, Jogos.

O mês de abril estava começando e a segunda-feira de observação aconteceu
primeiramente na turma da professora Cecília. Porém, naquela manhã, apenas duas crianças
compareceram à aula3. A professora realizou atividades individuais de escrita com elas e
optamos, então, por acompanhar a outra turma do 1º ano, quando percebemos que a
professora Cecília permaneceria com uma prática voltada ao reforço escolar e registros
escritos no caderno.
Figura 13 - Registro fotográfico da turma do 1º ano da professora Cecília.

Fonte: Registros da pesquisadora, 2019.

Para esse dia, a professora Meireles havia solicitado como tarefa de casa a realização
de uma atividade no livro didático de Português e iniciou a correção na sala. Para
3

De acordo com a direção da escola, o índice de ausência é grande nos dias de segunda-feira e sexta-feira.
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contextualizar a temática estabeleceu vários exemplos e dialogou bastante com as crianças
para manifestarem seus saberes sobre o assunto. Segundo FRANCO (2010), o espaço de
participação promovido contribui para que as crianças possam se posicionar sobre os
diferentes assuntos que emergem em sala de aula e, o fato de as crianças levantarem o dedo
para falar, de alguma forma, pode evidenciar a compreensão de algumas regras de
participação no jogo discursivo.
Aproveitando o ensejo, a professora prosseguiu utilizando o livro didático
estabelecendo a análise de algumas imagens contidas nas páginas seguintes, desvendando
com as crianças os símbolos das placas de trânsito e outras placas informativas. Dedicou um
bom tempo de sua aula à discussão e análise de cada figura, das imagens, da função social dos
símbolos e sua utilização no dia a dia, além de palavras e outros sinais estudados em Língua
Portuguesa. Observamos que, mais uma vez, a linguagem oral teve grande representatividade.
A docente novamente promoveu espaço de participação em sua turma e também praticou a
escuta. Por intermédio da oralidade, as crianças estabeleceram comparações, levantaram
hipóteses sobre a relação que é estabelecida entre a imagem, as cores, a forma e à informação
que é repassada aos leitores. Também visualizaram os detalhes dos símbolos gráficos contidos
nas placas.
A aula de Educação Física aconteceu logo depois, sob a regência de outro professor,
que geralmente as realiza com a participação das duas turmas do 1º ano, exatamente por conta
da baixa frequência no início da semana. Ele fez a chamada das crianças e em seguida
espalhou bambolês coloridos pelo pátio, convocando-as:

Galerinha, a primeira brincadeira que vamos fazer hoje, vocês já sabem.
Vamos fazer a brincadeira do coelhinho sai da toca.

Ao som do apito, a brincadeira começou, as crianças trocaram de bambolê, correram
de um lado para o outro, à medida em que o professor apitava e dizia: “Coelhinho sai da
toca”. A linguagem da brincadeira atrelada à linguagem corporal emergiu no espaço externo
da escola, a partir da interação e participação das crianças. Elas levantavam os braços,
posicionavam para dar o impulso de saída de um bambolê para o outro, corriam em direção a
“toca”, equilibravam-se e vibravam quando atingiam o resultado esperado.

Durante a

brincadeira, foi notória a diversão, conversaram uns com os outros, deram risadas e
planejaram estratégias para permanecerem na competição por mais tempo.
O professor, em sua prática, estimulou as crianças e interagiu com elas o tempo todo.
Estabeleceu novos comandos, acrescentou outras regras para a brincadeira com o intuito de
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aumentar o nível de complexidade e desafio da mesma. Ele sorriu por muitas vezes e também
se divertiu com as variadas atitudes das crianças. Percebemos que a linguagem afetiva estava
presente no contexto, assim como outras linguagens se expressaram por meio do movimento,
do brincar, do falar. Em seguida, uma nova brincadeira, intitulada de “paredão” foi proposta.
Movimentavam-se de um lado para o outro, na tentativa de bloquear a passagem do outro
time. Abaixavam, se levantavam, tentavam se movimentar de forma sincronizada em prol de
um objetivo em comum. O jogo cooperativo promoveu a concentração e apoio mútuo entre as
crianças.
A análise dessa prática evidencia que, durante a aula de Educação Física, a linguagem
corporal e do movimento é fluida, vívida e repleta de intenção. Percebemos o quanto os
corpos infantis são livres para as descobertas, para estabelecer as parcerias, a cumplicidade e
as brincadeiras. Salientamos assim que,
as crianças vivem concretamente seus corpos/mundos quando estão envolvidas em
jogos, brinquedos e brincadeiras. Seria tão interessante se seus corpos brincantes,
concretos e palpáveis, também estivessem envolvidos nas pesquisas com as letras,
com os números, com as cores... ou seja, que essas atividades ditas escolares
também fossem brincantes! Poderíamos, dessa forma, educar corpos pensantes e
também pensamentos corporais na escola (GOBBI & PINAZZA, 2014, p. 78).

Figura 14 - Aula de Educação Física do 1º ano

Fonte: Registros da pesquisadora, 2019.

Após a aula de Educação Física, as crianças foram para o recreio e, ao retornarem à
sala de aula, receberam da professora Meireles tampinhas de refrigerante para a realização de
um bingo de nomes. Na nossa percepção inicial, imaginamos que a professora estava dando
sequência à prática brincante iniciada pelo professor de Educação Física, o que envolveria as
crianças na investigação das palavras e no desenvolvimento da identificação e leitura dos
nomes próprios. Em uma folha em branco, com retângulos, a professora sugeriu alguns nomes
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de crianças da turma para serem escritos. Indicou a turma a fazer uso do cartaz da sala para a
consulta dos nomes colegas e coletivamente foi registrando no quadro os nomes selecionados.
Chamou a atenção para as letras, as sílabas conhecidas, perguntou como se escrevia cada
nome. Até o momento, as mediações favoreciam a reflexão sobre a escrita alfabética por meio
da linguagem oral e escrita.

As crianças acompanhavam atentamente e demonstravam

expectativa para o início do jogo. No entanto, sem dar muitas explicações de como
funcionaria o jogo do bingo, a professora indicou aleatoriamente alguns nomes, substituindo o
clássico sorteio e pediu para cada criança marcar em sua cartela os nomes com as tampinhas
coloridas, de forma rápida e objetiva.
Nesse momento, percebemos que a prática do brincar havia dado lugar a uma prática
puramente mecânica, que buscava a finalização da ação proposta, após mais uma manhã de
trabalho. A impressão que tivemos é que a atividade teve caráter figurativo, ou seja, foi
aplicada para preencher o horário que restava na grade escolar até o momento de liberar a
turma para o almoço. A análise aponta que a linguagem do jogo e da brincadeira foi
desconsiderada, sendo privilegiado o “jogo do bingo”, somente até o momento dos registros
dos nomes próprios.
Em virtude dos feriados no mês de abril e demais compromissos profissionais,
interrompemos as observações por um período, retornando a campo no mês de maio para uma
empreitada de três dias consecutivos de permanência na escola com o objetivo de acompanhar
a continuidade das atividades e das rotinas de trabalho das professoras. Apresentamos abaixo,
no quadro 8, as rotinas das turmas dos 1º anos na 7ª semana de observação.
Quadro 8 - Rotinas dos 1º anos – Aulas 7, 8 e 9
7ª Semana – Observação de 3 dias
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Aula 8:
Temática:
Atividade do M
Letras
Tempo:
2h

Aula 9:
Temática:
Atividade do M
Sílabas
Tempo:
1h30min

Aula 10:
Temática:
Atividade do M
Frases
Tempo:
1h30min

(Antes do recreio)

(Após o recreio)

(Após o recreio)

1-Rotina
1-Recreio
1-Recreio
2-Ed. Física
2-Filme
2-Descanso
3-Atividades
3-História
3-Atividades
4-Desenho para 4-Atividades
6-Saída
colorir
5-Música
5-Recreio
6-Saída
Linguagens: Escrita, Oral, Musical, Desenho, Digital,
Sonora, Matemática, Visual, Audiovisual, Literária.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Aula 8:
Temática:
Texto Macaco
Mamulé
Tempo:
1h30min

Aula 9:
Temática:
Atividade de
escrita
Tempo:
2h

Aula 10:
Temática:
Livro Didático

(Após o recreio)

(Antes do recreio)

(Antes do recreio)

1-Recreio
2- Texto
3-Frases
4-Ditado
5-Saída

Tempo:
2h

1-Acolhida
1-Acolhida
2-Organização
2-Caderno
3-Atividade
3-Livro
4-Texto
4-Frases
5-Ditado
5-Letra B
6-Recreio
6-Saída
Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Desenho, Sonora,
Matemática.
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Para relatar o período de três dias contínuos em que estivemos na escola, optamos por
destacar nos detalhamentos a seguir, apenas alguns episódios que estão diretamente ligados às
diferentes linguagens presentes nas práticas das professoras no processo de alfabetização.
O primeiro relato diz respeito à participação das duas turmas do 1º ano, de maneira
concomitante, novamente na aula de Educação Física. Esse foi mais um momento no qual
identificamos a linguagen corporal, do movimento, da brincadeira e dos jogos cooperativos,
nas práticas do professor especialista da área. Para Gobbi e Pinazza (2014), as crianças que
têm as possibilidades de expandir seus corpos, brincando, pulando, correndo, socializando,
são bem diferentes daquelas que só têm a oportunidade de ficar sentadas fazendo as lições.
Nesse dia, foi montado um circuito com cones, traves e marcações no chão, com a utilização
de um material esportivo chamado escada com degraus ajustáveis, para exercícios de
agilidade. O professor posicionou as crianças em três filas e, com uma bola na mão, o
primeiro da fila tinha que realizar todo o circuito e passar a bola para o colega, ao retornar, até
todos participarem e finalizarem as sequências de atividades de psicomotricidade. Sob a
orientação e incentivo do professor, as crianças correram, saltaram, passaram por baixo dos
obstáculos, respeitando os combinados para as brincadeiras.
De forma livre, com naturalidade, riam, conversavam, brincavam, mas sem perder o
foco da atividade que estava acontecendo. Participaram ativamente, manifestando as múltiplas
linguagens por meio da interação com o outro e a partir da consciência corporal.
Como o currículo é organizado de forma fragmentada, as crianças provavelmente só
repetiriam essa experiência no próximo encontro de Educação Física. Não percebemos
durante a observação nenhum momento de reunião ou alinhamento entre as professoras
regentes e o professor de Educação Física. Geralmente, nas escolas, a aula de movimento
corporal e psicomotricidade são algo separado dos demais contextos, como uma atividade
estanque que só pode acontecer naquele espaço e tempo; fora o momento do recreio que
também é visto pelas crianças como um período de escape das atividades de escrita e leitura,
que muitas vezes são maçantes, cansativas e repetitivas.
É muito comum ver em sala de aula crianças inquietas, sentadas com os pés para cima,
ora de lado, viradas para trás, ou crianças que andam de um lado para outro. O que acontece é
que muitas vezes as crianças passam horas em uma só posição, fazendo treinos de escrita ou
ouvindo os professores ensinarem os conteúdos. Consideramos de grande relevância e
necessidade os momentos de sistematização das aprendizagens. Contudo, torna-se importante
considerar que um componente curricular como o de Educação Física pode ganhar mais
espaço nas práticas com as crianças, para que as demais linguagens possam se manifestar
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dentro do ambiente escolar, não somente em um tempo de 60 minutos. Nessa linha de
raciocínio, entendemos que a Educação Física, pode se vincular aos projetos interdisciplinares
da turma. As práticas corporais não precisam se limitar aos jogos, ginástica, acrobacias, mas
podem aparecer durante as práticas das professoras alfabetizadoras, nos momentos das
brincadeiras, gestos, danças, rodas, expressão corporal, entre outras (GONZÁLEZ, 2012).
Sinalizamos que, durante a observação de campo, não presenciamos nenhum momento
em que as professoras fizeram rodas com as crianças, aproveitando as cantigas e parlendas
que tanto favorecem o processo de alfabetização, por exemplo. Raras foram as vezes em que
movimentos corporais foram estimulados em sala de aula, o que nos faz perceber um dos
motivos das crianças gostarem tanto da aula de Educação Física e do momento do recreio.
Diante desses fatos, trazemos para a discussão nossa percepção de como acontecem as
práticas das professoras alfabetizadoras e como aparecem as diferentes linguagens. De fato,
todas as linguagens estão presentes nas práticas de alfabetização? As práticas corporais que
valorizam as linguagens do movimento, dos gestos, do corpo, todas têm a mesma relevância
na concepção das educadoras?

Considerarmos importante mencionar que “a percepção

cinestésica do mundo (corpo em movimento) nos possibilita abrir caminhos de conhecimento,
expressão e comunicação que não necessitam, necessariamente, da linguagem verbal”
(GOBBI & PINAZZA, 2014, p.74).

Figura 15- Educação Física do 1º ano

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019.

Nos três dias de observação consecutiva, percebemos que as práticas das professoras
Cecília e Meireles, em sala de aula, aconteceram em torno de atividades com a letra M, pois
foram introduzidas recentemente. Em conversas estabelecidas durante nossa presença na
escola, as professoras relataram que realizam um planejamento quinzenal com a participação
da supervisora pedagógica e fazem uma listagem com a sequência de letras que vão trabalhar
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ao longo do ano letivo. A listagem pela qual a escola optou em trabalhar no ano letivo de
2019, segundo as professoras, é baseada no método das boquinhas e, para cada data, uma
determinada letra é apresentada às crianças. A utilização de atividades de alfabetização a
partir do método foi uma sugestão que partiu da supervisão e teve a aprovação das professoras
das turmas de alfabetização, pois elas acham importante seguir um padrão de organização e
uma sequência de letras a serem trabalhadas. No entanto, vale ressaltar aqui, que para Ferreiro
(1999, p. 248) “trabalhando com uma letra por vez impede-se o sujeito de encontrar as
distinções pertinentes entre as letras”.
No quadro 9, a seguir, apresentamos a sequência de letras que o método sugere e que
estava sendo utilizada pela escola. Destacamos que, na coluna da data, as professoras, em
reunião com a supervisão, estabelecem o período que a letra será introduzida e trabalhada. Ao
final do trabalho, que dura em média 15 dias, outra letra é inserida.
Quadro 9- Sequência de letras do alfabeto – Planejamento Anual 1º ano/2019

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2019.

As professoras relataram que os textos e atividades têm como foco a letra da quinzena.
Mas, na medida em que outras letras foram sendo incorporadas, algumas palavras novas
foram aparecendo. Por exemplo, se a letra B, C e D já foram introduzidas e trabalhadas, é bem
provável que apareçam novas palavras que fazem associação entre essas três letras, como:
década – cabo – doca – boca, entre outras. A partir dessa seleção de letras do alfabeto, as
professoras elegem pequenos textos, com enredos muitas vezes irreais (pseudotextos), que
dão apoio ao trabalho pedagógico, dos quais são retiradas palavras chaves. Em seguida,
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ocorrem os demais desdobramentos do trabalho de alfabetização, como a leitura das sílabas,
novas palavras, etc. Segundo Mortatti (2000), certas concepções de alfabetização operantes e
silenciosas permanecem até os dias atuais.
Nas turmas dos 1º anos, foram trabalhados inúmeras vezes pequenos textos e, a partir
deles, as professoras intensificavam a memorização e ordem alfabética das letras e propunham
a escrita de palavras. Um dos cartazes que estava afixado em ambas as salas era o do Macaco
Mamulé, como mostra a figura 16 a seguir.
Figura 16 - Registro fotográfico do cartaz “O macaco Mamulé”

Fonte: Registro da pesquisadora, 2019.

A professora Cecília realizou uma atividade de correspondência entre as figuras e as
palavras, chamando a atenção para a letra M inicial e fazendo da linguagem sonora, um apoio
para o trabalho de consciência fonológica, destacando as sílabas que rimam, os sons
parecidos, os sons diferentes. A professora também propôs a leitura coletiva do poema. As
crianças repetiam em coro.

Crianças em coro: Um macaco tão maluco, mete medo no matudo, um macaco tão
matreiro, mete medo no mineiro, um macaco tão manhoso, mete medo no medroso.
Professora Cecília: Olha o que nós vamos fazer, presta atenção. Vamos ligar a
palavrinha ao nome dela e escrever o nome ao lado. O que está escrito aqui?
Crianças em coro: Mala
Professora: Lê de novo!
Crianças em coro: ma – la
Professora: Agora que eu liguei vou trazer a palavrinha para cá. Como eu escrevo
mala?
Crianças: M, A, L, A
Professora: Ô gente! Não é pra fazer sozinho e fazer errado! Agora: Mão. Vamos
ligar o desenho da “mão” a palavrinha ao lado e vamos escrever.

A prática didática foi planejada para estimular a escrita e a compreensão das sílabas
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com a letra M, seguindo o padrão das famílias silábicas. Observamos que o trabalho acontece
de forma mecanizada e não privilegia a consciência metalinguística, uma vez que para
aprender a ler e escrever é importante que o aprendiz a desenvolva, não apenas por meio da
capacidade de ouvir a língua, analisar os sons e relacioná-los à grafia, como também refletir
sobre o escrito, sobre sua estrutura, organização, características sintáticas e contextuais
(SOARES, 2017).
A análise aponta que a preocupação da professora era realizar as correspondências de
forma correta, ou seja, estabelecendo uma equivalência entre letra e som. Por isso, a atividade
foi mediada por ela, do começo ao fim. Ao fazerem sozinhas a atividade, as crianças corriam
o risco de fazerem errado; então, o pensamento foi conduzido com o apoio do adulto, numa
perspectiva de que ele é o detentor do saber, da forma padrão e convencional da escrita.
Aqui, a prática se distanciou da ideia de que o sujeito deve ser ativo no processo de
aprendizagem. Salientamos que,

um sujeito ativo é aquele que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula,
comprova, formula hipóteses, reorganiza, etc, em ação interiorizada (pensamento)
ou em ação efetiva (segundo seu nível de desenvolvimento). Um sujeito ativo que
está realizando materialmente algo, porém, segundo as instruções e modelo para ser
copiado, dado por outro, não habitualmente, um sujeito intelectualmente ativo
(FERREIRO E TEBEROSKY, 1999, p. 32).

Acompanhando a turma da professora Meireles, percebemos que ela recitou a poesia
do Macaco Mamulé com as crianças, incentivou-as a repetirem algumas estrofes, deu ênfase
às palavras em destaque e registrou na lousa as seguintes: mamulé, moleque, muito, mico,
mão, melado, moto, mala, mamãe, maroto. As crianças também copiaram a lista de
palavras no caderno. Notamos que a professora analisou alguns significados das palavras com
as crianças como, por exemplo, melado. Deu um exemplo para uma melhor compreensão e
ouviu as ideias das crianças.

Professora Meireles: O que você acha que é melado?
Criança 1: Quando a noite, a gente põe na mão e tudo fica melado.
Professora Meireles: Isso mesmo!
Criança1: E quando a gente chupa o pirulito, fica na mão tudo melado.
Professora Meireles: Agora tem um outro melado também, na casa de vocês tem
mel? A mamãe dá às vezes pra vocês comerem? Esse é um tipo de melado.

Identificamos que, aqui, a professora teve a preocupação de fazer uma análise
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semântica das palavras, estabelecendo não apenas uma relação de análise dos grafemasfonemas, mas demonstrando também um interesse em despertar nas crianças uma reflexão
sobre o significado das palavras, de maneira que, além de compreender sua notação
alfabética, entendam também sua aplicação em uma frase e nos contextos reais de
comunicação e interpretação, das mensagens que circulam socialmente.
Outro aspecto que desencadeou essa perspectiva de análise da docente foi a proposta
de construção de frases coletivas, a partir das palavras trabalhadas. A primeira frase foi
exatamente a que contemplava a palavra melado, que havia recentemente sido alvo de
discussão entre as crianças.
Professora Meireles: E o que nós vamos escrever sobre melado?
Criança 1: O melado mela nossa mão toda.
Criança 2: O melado é gostoso.
Professora Meireles: Então vamos lá! Vou colocar a letrinha O. E como eu escrevo
a palavra melado?

Ao analisarmos essa prática, percebemos que a ideia foi sistematizar os processos
linguísticos, mas contando com a participação das crianças. Chama-nos a atenção a forma
como a atividade foi proposta, quando a docente pergunta: “E o que nós vamos escrever?”.
Ela pergunta às crianças a respeito de suas ideias, demonstrando um respeito ao pensamento
da criança e um incentivo ao trabalho em grupo. O pronome nós indica uma ideia de plural,
ou seja, juntos, educador e educandos irão cooperar. Entendemos que o professor, aqui,
organizará a situação de aprendizagem de maneira que apoiará as crianças em suas
descobertas e mediará o processo com informações adequadas, interpretando as ideias e a
escrita das crianças, no intuito de ajudá-las a avançar em suas hipóteses.
Mesmo sendo uma atividade de escrita pré-estabelecida, ou seja, escrita de frases com
determinadas palavras (neste caso, palavras com a letra M), a professora faz tentativas de
contar com a participação das crianças, colhendo ideias e estimulando coletivamente a
refletirem sobre a língua. Qual sílaba usar, que correspondência letra e som estabelecer, como
adequar a palavra ao contexto. Além do mais, podemos dizer que a docente dá “voz às
crianças”, abre espaço para o diálogo, deseja ouvir as crianças e compartilhar seus
pensamentos com o grupo. Dessa maneira, refletimos que há situações que ocorrem nas
práticas educativas que promovem uma diferença e essa diferença está na “perspectiva de ser
crítica e não normativa; de ser práxis e não treinamento; de ser dialética e não linear [...] as
práticas pedagógicas realizam-se como sustentáculos à prática docente, num diálogo entre os
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sujeitos e suas circunstâncias, e não como armaduras à prática” (FRANCO, 2016, p. 536).
As últimas práticas apresentadas nas duas turmas do 1º ano contemplaram de forma
significativa a linguagem escrita e consideramos que, muitas delas, seguiram uma perspectiva
construtivista da aprendizagem. Outras, no entanto, retrataram práticas que ainda pressupõem
a organização de etapas mecânicas de apresentação do conhecimento aos aprendizes. O
processo de ensino é ainda voltado para a cópia, para a memorização, para o reconhecimento
das famílias silábicas, para a leitura de pseudotextos, para a negação ao erro e para a pouca
valorização da linguagem oral, evidenciando o lugar de desprestígio da fala em sala de aula.
Encontramos nas palavras de Weisz uma reflexão que nos ajuda a entender o porquê
de tantos equívocos e entendimentos distorcidos em relação às práticas docentes. Segundo a
autora, “é fácil nos perder em nossa prática educativa não nos dando conta do que orienta
nossas ações. Ou melhor, de quais são as nossas teorias em ação? [...] concepções tão
diferentes dão origem, necessariamente, a práticas pedagógicas muito diferentes” (WEISZ,
2019, 61-63).
Caminhando para o desfecho das descrições referentes às observações durante nossa
pesquisa, apresentamos no quadro 10 os registros das aulas 11, 12 e 13, nas turmas do 1º ano.
As professoras estavam iniciando as propostas literárias que culminariam na Feira de
Literatura que seria aberta à visitação para a comunidade escolar, sendo também o evento que
marcou nossa última visita ao campo de pesquisa.
Quadro 10 - Quadro 10: Rotinas dos 1º anos – Aulas 10, 11 e 12
8ª Semana – Observação de 3 dias
1º ano da Professora Cecília
1º ano da Professora Meireles
Aula 11:
Temática:
Sequência
Didática – Você
quer ser meu
amigo?
Tempo:
1h30min

Aula 12:
Temática:
Sequência
Didática – Você
quer ser meu
amigo?
Tempo:
1h30min

Aula 13:
Temática:
Sequência
Didática – Você
quer ser meu
amigo?
Tempo:
2h

(Após do recreio)

(Após do recreio)

(Antes do recreio)

1-Recreio
1-Recreio
1-Rotina
2-Música
2-História
2-Leitura
3-História
3-Literaturas
3-Sequência
4-Sequência
4-Sequência
Didática
Didática
Didática
4-Recreio
5-Saída
5-Saída
Linguagens: Escrita, Oral, Musical, Desenho, Digital,
Sonora, Matemática, Visual, Audiovisual, Literária.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Aula 11:
Temática:
Contação de
História – A
descoberta da
Joaninha
Tempo:
2h

Aula 12:
Temática:
Sequência
Didática – A
descoberta da
Joaninha
Tempo:
2h

Aula 13:
Temática:
Sequência
Didática – A
descoberta da
Joaninha
Tempo:
1h30min

(Antes do recreio)

(Antes do recreio)

(Após do recreio)

1-Acolhida
1-Acolhida
1-Recreio
2-Bilhete
2-Organização
2-Sequência
3-Desenho
3-Caderno
Didática
4-Contação de 4-Sequência
3-Pintura
História
Didática
4-Saída
5-Recreio
5-Saída
Linguagens: Escrita, Oral, Visual, Desenho, Sonora,
Matemática, Multimodal, Plástica.
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No mês de junho, também estivemos na escola por três dias consecutivos e a
movimentação das professoras estava direcionada para a Feira Literária que aconteceria na
semana seguinte. Cada professora elegeu uma história literária para trabalhar com as turmas
do 1º ano. A turma da professora Cecília realizou uma sequência didática criada por ela, sobre
o livro “Você quer ser meu amigo?”, do autor Éric Battut. A literatura apresenta um enredo
sobre a amizade. Conta a história de um ratinho verde que foi desprezado pelos ratos
cinzentos e que, então, saiu à procura de novos amigos para conversar e beijar. O livro possui
um texto simples e curto. Os desenhos são ilustrados com traços delicados e todos em tons de
cinza, verde e vermelho. Apresenta uma mensagem de que não é fácil encontrar amigos, mas
que não é algo impossível. As crianças trabalharam ao longo da semana a partir desse enredo.
A professora tinha como objetivo reunir cerca de dezesseis folhas que compunham a
sequência didática em uma apostila sobre a história e confeccionar um livro de reconto.
Tinha também a intenção de confeccionar uma arte do ratinho, feita de material reciclável. Ela
juntou, ao longo do ano, recipientes vazios para este fim.
Observamos que o tempo era pouco para tantas propostas e que o livro foi escolhido
pela professora, sem a participação das crianças. Dessa forma, com um prazo relativamente
pequeno, apenas uma semana, a professora teria a tarefa de incentivar a turma a conhecer a
história, executar as atividades e ainda organizar os materiais para serem expostos na Feira
Literária.
Dentre as propostas da apostila que seria construída, estavam atividades sobre a capa
do livro, análise do título, nome do autor, ilustrador, editora. A antecipação de leitura, com
perguntas que levam as crianças ao levantamento de hipóteses sobre a história, trabalhando
com o nome do autor, conhecendo outras letras a partir da resenha do livro, falando sobre a
editora, escrevendo o nome dos personagens do livro, letra inicial de cada nome dos
personagens, letra final, completando com as vogais o nome das personagens, completando
com as consoantes, analisando palavras, entendendo a história por meio de uma interpretação
textual, escrevendo frases, atividades de contagem, de análise de tabelas, quantos somos,
pintando gráficos, juntando quantidades, entre outras. Percebemos que uma série de tentativas
seriam estabelecidas com a intenção de colocar em execução uma proposta pedagógica
diferenciada, por intermédio dessa sequência didática.
No entanto, de acordo com Zabala, algumas perguntas são fundamentais para a
compreensão da validade das diferentes sequências didáticas que são estabelecidas. Tais
perguntas podem ser feitas da seguinte maneira, de acordo com o autor:
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“ a- Na sequência didática existem atividades: Que nos permitam determinar os
conhecimentos prévios que cada aluno tem em relação aos novos conteúdos de
aprendizagem? b- Cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos
e funcionais para os meninos e meninas? c- Que possamos inferir que são adequadas
ao nível de desenvolvimento de cada aluno? d- Que representem um desafio
alcançável para o aluno, quer dizer, que levam em conta suas competências atuais e
as façam avançar com a ajuda necessária; portanto, que permitam criar zonas de
desenvolvimento proximal e intervir? e- Que provoquem um conflito cognitivo e
promovam a atividade mental do aluno, necessária para que estabeleça relações
entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios? f- Que promovam uma
atitude favorável, quer dizer, que sejam motivadoras à aprendizagem dos novos
conteúdos? g- Que estimulem a autoestima e o autoconceito em relação às
aprendizagens que se propõem, quer dizer, que o aluno possa sentir que em certo
grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena? h- Que ajudem o aluno a adquirir
habilidades relacionadas com o aprender, que lhe permitam ser cada vez mais
autônomo em suas aprendizagens?” (ZABALA, 1998, p. 63-64).

Passamos a observar como essa sequência de atividades seria aplicada, se havia apenas
um discurso construtivista em relação às propostas de trabalho, ou se, na prática, de maneira
mais ou menos evidente, esse discurso se consolidava como empirista (WEISZ, 2019).
Notamos, logo de imediato, que as crianças tinham realizado cerca de 6 folhas da sequência
didática. Acompanhamos algumas estratégias usadas pela professora na realização das
atividades. Ora ela escrevia as respostas no quadro e as crianças copiavam, ora ela contava
com a participação coletiva e construía algumas palavras. Às vezes, consultava o livro
original e se incomodava com a conversa paralela. Geralmente, estabelecia um ritmo mais
acelerado para garantir que a produção do dia não fosse inferior ao que havia estabelecido
como meta. As atividades foram aplicadas em sequência, de forma ininterrupta.
A seguir, evidenciamos um momento em que a professora estabeleceu a sequência
didática do livro de literatura “Você quer ser meu amigo?”.
Figura 17 - Sequência Didática “Você quer ser meu amigo?”

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019.

Notamos que a preocupação da professora era manter a fidelidade das informações
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contidas no enredo original. Portanto, pedia a atenção das crianças quanto aos detalhes das
informações, os registros e o colorido dos desenhos que tinham que ser reproduzidos com
exatidão. Acompanhamos assim, uma prática carregada da convicção de que quanto mais
próximo se chegasse aos registros originais, maior seria a excelência do trabalho final. Não
percebemos possibilidades de interpretação, análise e releituras pelas crianças, a partir da obra
original, mas sim, uma reprodução da literatura, por meio de uma prática de escrita.
Os dias se passaram nessa rotina de realização da sequência didática. Identificamos a
predominância da linguagem escrita. A linguagem matemática apareceu em alguns contextos
e a do desenho, que gostaríamos de reforçar como um ponto importante a ser considerado em
nossa análise. Os poucos desenhos que foram elaborados pelas crianças seguiram um modelo
estético, baseado nos estereótipos definidos para a reprodução, a partir das ilustrações
contidas na obra original do livro. Consideramos que a busca pela inserção da linguagem do
desenho nas práticas docentes durante o processo de alfabetização, para além de modelos préestabelecidos, deveria considerar a potência da linguagem gráfica nas “comunicações
pessoais, sensatas e pensadas. A linguagem gráfico-artística representa para a criança o que a
escritura narrativa ou poética representa para o adulto. Com a diferença de que se trata de uma
linguagem que não precisa ser aprendida antes” (GOBBI & PINAZZA, 2014, 100).
As percepções infantis, as experiências que se materializam pelos desenhos são
desejáveis, de modo a propiciar a liberdade de expressão e comunicação, por meio dos traços,
cores e imaginação, não por marcas pré-definidas como o modelo padrão somente. Em alguns
intervalos, de uma folha e outra, a professora contemplou a linguagem musical e audiovisual,
ambas em caráter secundário, uma vez que o objetivo foi acalmar as crianças até que
retornassem à rotina. Diante dos relatos e observações que mencionamos anteriormente,
gostaríamos de reforçar que não pretendemos em nossa análise fazer apontamentos do que
está certo ou errado na prática docente, mas promover uma reflexão e um olhar para as ações
que estão sendo construídas, a fim de compreender quais concepções estão sustentando as
práticas realizadas. A intenção, é “analisar as situações que acontecem na sala de aula de tal
maneira que nos permita compreender as ideias e as hipóteses que guiam os atos do professor,
ainda que ele não tenha consciência delas” (WEISZ, 2019, p. 126-127).
Uma prática de leitura interessante que foi observada nesses dias foi o momento em
que a professora Cecília distribuiu para cada criança uma literatura com títulos variados.
Pediu que as crianças lessem e depois trocassem o livro com o colega. As crianças fizeram
suas tentativas de leitura, algumas leram com fluência alguns trechos, outros apresentaram
uma leitura inicial e teve quem fez a leitura das imagens. Interagindo umas com as outras,
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mostrando as ilustrações ou algum trecho lido, as crianças permaneceram bastante tempo em
conexão, lendo e compartilhando suas leituras. Foi um momento muito rico de imersão na
linguagem literária, apreciação e troca de informações.

Figura 18 - Momento de leitura

Fonte: Registro pela pesquisadora, 2019.

O livro escolhido pela professora Meireles foi a “Descoberta da Joaninha”, da autora
Bellah Leite Cordeiro. Ela teve a mesma intenção de construir uma apostila com o
detalhamento do enredo e elaborar artes com as crianças a partir da personagem principal da
história, a Joaninha, e também construir alguns jogos. Naquela manhã de segunda-feira, a
professora preparou uma contação de história para as crianças. Combinou com a professora da
biblioteca para fazer a encenação. Na semana anterior, escreveu com as crianças um bilhete
que anunciava a data e horário dessa surpresa na sala do 1º ano. A sala de aula nesse dia foi
projetada para receber algo diferente. As carteiras estavam em círculo e foi exatamente por
esse espaço aberto, à frente, que a professora da biblioteca entrou tocando seu pandeiro e
dançando, dando bom dia para as crianças. Ela estava fantasiada de joaninha.
A professora conduziu a turma para o lado de fora da sala, no caramanchão. Nesse
local, tinha um cenário da joaninha preparado para receber as crianças. Usando uma caixa
com objetos, como colar, laços, leque, lenço, a professora inicia a contação, dizendo que a
Dona Joaninha estava preparando para ir à festa, se enfeitou toda, mas foi encontrando pelo
caminho animais que não tinham nenhum acessório especial. Foi, então, que ela resolveu ir
emprestando seus objetos para os outros convidados. À medida que a professora ia contando o
trecho da história, foi encenando e entregando para as crianças que estavam na plateia os
objetos que estavam com ela, fazendo assim com que as crianças participassem da história,
como se fossem as personagens. As crianças gostaram muito da ativa participação. Com olhos
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fixos e atentos, se envolveram em cada detalhe do enredo. Ao final, bateram palmas,
repetiram a moral da história e tiraram fotos em frente o cenário.
Percebemos aqui que a participação da professora de biblioteca foi mais uma vez
importante para que o espaço do jogo teatral acontecesse. Os enfeites, o cenário, a acolhida, a
música, o ambiente que foi preparado para a contação de história serviram como apoio para a
prática literária. O livro de literatura foi valorizado e o enredo foi transmitido com maior
incentivo, participação e motivação. Outro aspecto que devemos considerar é que, além da
linguagem literária, podemos encontrar a linguagem da música, do gesto, do movimento, do
teatro, a linguagem da arte que, nas escolas, precisa ter a “finalidade de colaborar para a
formação dos estudantes por meio de oportunidades de leitura, produção, fruição e
conhecimentos de aspectos específicos das diferentes linguagens (MODINGER, 2012, p.
121).
Ao voltarem para a sala, observamos que a professora retomou alguns trechos da
história, as crianças enfatizaram o momento em que os colegas fizeram parte da encenação.
No calor da conversa, a professora disse que cada criança da turma teria a oportunidade de
levar o livro para casa, para ler novamente e, quem desejasse registrar o momento em casa,
poderia fazê-lo por fotografias ou, então, por desenho. As crianças se entusiasmaram com a
possibilidade de levar a literatura para casa, em uma bolsa personalizada.
Sabemos o quanto é necessário que o professor, ao propor uma leitura às crianças,
saiba exatamente qual a finalidade, seja ela, uma leitura por prazer, pelo gosto de ler, para se
obter informação, para aprender algo, ler para praticar a leitura em voz alta, para verificar se
compreendeu ou ler para comunicar algo a alguém. Isso se dará a partir da concepção que o
docente possui sobre a leitura pois, a partir dela, projetará experiências educativas sobre os
educandos. A análise dessa prática nos mostra que ainda há muitos aspectos relacionados às
estratégias e aos objetivos de leitura que devem ser considerados e conquistados pela
professora Meireles. Para Solé, “nenhuma tarefa de leitura deveria ser iniciada sem que as
meninas e meninos se encontrem motivados para ela, sem que esteja claro que lhe encontram
sentido” (SOLÉ, 1998, p. 91).
No dia seguinte, a professora Meireles iniciou alguns registros, passou pelas etapas de
análise da capa do livro, momento da leitura da história, conversando sobre a história por
meio de uma interpretação de texto, registrando, sobre o cenário da história, curiosidades
sobre a joaninha, o que achou da história lida, desenhando a melhor parte da história, caçapalavras, criando rimas, criando lista, ligando os pontos, resolvendo situações matemáticas.
As linguagens que predominaram nessa sequência foram as linguagens escrita, matemática,
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do desenho e linguagem oral. As crianças reviveram cada detalhe da história, tiveram a
oportunidade de recontar, expor as ideias e transcrevê-las para o papel.
De acordo com Franco (2010), uma das estratégias que promovem a participação é o
ouvir. A análise nos permite identificar o quanto a professora Meireles valoriza a escuta e dá
atenção às falas das crianças em sala de aula. Tais falas transformam-se em relatos, registros,
apontamentos, seja do grupo ou manifestações individuais. Ao escrever com as crianças a
parte da dedicatória do livro de reconto que elas estavam confeccionando, a professora teve a
ideia de ouvir o que cada uma teria a dizer e, como escriba, registrou no papel a dedicatória de
cada criança. Assim, elas transcreveram para a apostila o que relataram para a professora.
Aqui, percebemos que a docente estava diante de um dilema. De um lado, sabia que
muitas crianças não estabeleceriam uma escrita alfabética e, de outro, não queria que a
dedicatória fosse coletiva, pois desejava que a singularidade das crianças estivesse
impregnada no trabalho literário. Identificamos desse modo o desejo da professora em escutar
cada criança, transformando esse momento em uma situação de registro individual,
respeitando as opiniões distintas. Percebemos que o olhar da professora se voltou para cada
criança, valorizando a individualidade, no coletivo. O objetivo da professora não se pautou
exclusivamente à escrita convencional das palavras, pois as crianças encontravam-se em
níveis diferentes; pautou-se na valorização do uso social dessa escrita, ou seja, o que cada
criança gostaria de escrever, compartilhar e expressar em sua dedicatória para estabelecer uma
comunicação com o outro.
Como mostra o quadro 11, o dia da Feira Literária na escola foi marcado por uma
rotina diferenciada. As professoras realizaram alguns ajustes finais nas produções que
estariam na exposição, receberam as famílias e, junto com as demais educadoras da
instituição, levaram as turmas para visitarem a feira.
Quadro 11 - Rotinas dos 1º anos – Aula 13
9ª Semana – Observação de 1 dia
1º ano da Professora Cecília
Temática: Feira Literária
Tempo: 2h
1Rotina
2Organização de itens para Feira
3Construção de frases no caderno
4Recreio
5Visitação à Feira Literária: Contação de
história e estandes
Linguagens: Oral, escrita, literária.
Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

1º ano da Professora Meireles
Temática: Feira Literária
Tempo: 1h 45 min
1Organização da Feira pela professora
2Desenhos e Massinha
3Recreio
4Cartaz de identificação para a Feira
5Visitação à Feira Literária: Estandes
Linguagens: Oral, escrita, desenho, literária.
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A sexta-feira começou diferente na escola. O habitual café da manhã foi servido ao
lado do pátio, na área externa. Algumas professoras, na companhia da equipe de
colaboradores da escola, na noite anterior, prepararam o ambiente para receber os convidados
para a Feira Literária. O corredor estava colorido, com cartazes dependurados em todos os
cantos, uma bela exposição do começo ao fim. Nas portas das salas, os espaços foram
destinados à mostra de trabalhos. A professora Meireles iria montar o cenário referente à
Descoberta da Joaninha, no corredor. Seguimos, então, com a professora Cecília que já havia
finalizado sua exposição externa.
Após a acolhida e a rotina diária, ela pediu às crianças um minutinho para finalizar
dois pequenos itens que ficaram pendentes para a mostra: a apostila incompleta de uma
criança e um cartaz de identificação. Reforçou que havia uma programação para a visitação e,
enquanto isso, realizariam algumas atividades. Percebemos que as crianças estavam eufóricas,
desejando acompanhar o que se passava fora da sala, devido à movimentação e interesse pelo
evento. Mas a professora prosseguiu com sua proposta. Entregou alguns desenhos impressos e
realizou a escrita de frases no quadro. Disse às crianças que, nas frases, precisavam aparecer
palavras com QU. Na parede, um novo cartaz estava a mostra. Era um pequeno texto
intitulado “Piquenique no Parque” e, abaixo dele, diversas palavras com QU. Dentre as frases
elaboradas, a que chamou nossa atenção foi: O quiabo corre. Essa frase fazia alusão a uma
figura xerocada de dois quiabos, com rosto, mãos e pernas, correndo. Por um momento a
professora teve a pretensão de dizer às crianças que a frase poderia ser: Os quiabos estão
brincando de pega-pega. Mas como a maioria das crianças desejou usar o verbo “correr”, a
professora aceitou a proposta e registrou a frase na lousa.
Figura 19 - Fotografia da atividade no caderno com imagens

Fonte: Registros da pesquisadora, 2019.
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Aqui, buscamos entender qual é a lógica que aparece tacitamente nessa atividade que
propõe a construção de uma frase, utilizando uma figura inanimada, sem aplicação em um
contexto real. Em que concepção está sustentada uma prática que apresenta a figura de
“quiabos com mãos e pernas” e que ainda pressupõe que estão correndo? O ensino do sistema
notacional alfabético, da relação grafema-fonema e das normas ortográficas devem ser
desenvolvidos a partir de situações como essas, sem coerência?
Para nos ajudar a pensar acerca dessa questão trazemos reflexões expostas por Soares
(2017), em seu livro “A questão dos Métodos”. A autora orienta que apenas a faceta
linguística da aprendizagem inicial da língua escrita, que corresponde à alfabetização, não é
suficiente, embora seja tão necessária. As facetas precisam ser desenvolvidas vinculadas umas
às outras. Portanto, devemos considerar que o processo de alfabetização se faz com o
entrelaçamento e desenvolvimento das facetas linguística, interativa, psicológica e
sociocultural. É preciso entender que a partir da integração das facetas

a criança se insere no mundo da escrita tal como ele é: aprende a ler palavras com
textos reais que lhe foram lidos, que compreenderam e interpretaram – palavras
destacadas desses textos, portanto, contextualizadas, não palavras artificialmente
agrupadas em pseudotextos, não mais que pretextos para servir à aprendizagem de
relações grafema-fonema; e aprende a escrever palavras produzindo palavras e
textos reais - não palavras isoladas, descontextualizadas, ou frases artificiais apenas
para pratica das relações fonema-grafema; e ao mesmo tempo vai aprendendo a
identificar os usos sociais e culturais da leitura e da escrita, vivenciando diferentes
eventos de letramento e conhecendo vários tipos de gêneros textuais, vários suportes
de escrita: alfabetizar letrando (SOARES, 2017, p. 350).

Sendo assim, torna-se necessário refletir sobre as práticas que adotam determinadas
perspectivas, realizadas em sala de aula. Para Franco (2017, p. 168), “a práxis pedagógica
poderá auxiliar o professor na compreensão de cada caso particular que surge, tensionando
suas teorias e suas certezas”. Encerramos nossa observação na turma da professora Cecília,
naquela manhã, com a sensação de que os desafios ainda seriam muitos, mas considerando
que a prática implica sempre na correção de rotas, no acerto de direção e “que, para mudar, é
preciso reconstruir toda a prática a partir de um novo paradigma teórico” (WEISZ, 2019, p.
60). Embora isso não seja fácil, é possível.
Regressamos após o intervalo para a sala da professora Meireles. Alguns familiares já
estavam presentes na escola, um sarau de poesia da turma do 4º ano estava prestes a começar.
A professora convidou as crianças para visitarem a exposição. Em fila, passou pelos estandes,
pediu para não colocarem as mãos. Assim, conseguiria manter a disciplina e a ordem.
Encontramos crianças de outras turmas relatando suas experiências com os projetos literários.
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Para a exposição, diversos elementos e recursos foram usados, como água, tinta, massinha de
modelar, jornal, tecido, papel, plástico, material reciclável, entre outros.
Percebemos também que diferentes gêneros textuais foram trabalhados e inúmeros
suportes para as escritas foram contemplados. O colorido dos murais, as fitas dependuradas e
as armações chamavam a atenção das crianças. No ambiente, havia música, apresentações de
histórias acontecendo em alguns espaços, pessoas transitando e conversando, diferentes
linguagens em interação e manifestação constante. Enquanto caminhávamos observando as
instalações e toda a movimentação, pensamos sobre como foi o processo de construção de
cada material ali exposto e qual o significado para as crianças e professores.
Ao ouvir algumas crianças, expondo seus trabalhos, tivemos uma pequena dimensão
dessa experiência. Conseguimos identificar em quais contextos o processo de elaboração e
construção foi mais valorizado e aqueles, cujos resultados finais tiveram mais ênfase. A
interação das crianças, a maneira de explicarem as etapas de desenvolvimento das práticas,
bem como suas justificativas, desvendaram como as ações, supostamente, foram
desenvolvidas. Outros contextos, embora muito bem elaborados e belos, denunciavam que
faltava a “mão infantil”, os traços de criança, as marcas da infância.
De uma maneira geral, constatamos que a Feira propiciou aos visitantes, famílias,
crianças, professores e colaboradores um encontro afetivo, harmonioso, de parceria e
participação coletiva. Uma imersão no universo da linguagem literária, da linguagem escrita
que estava por toda parte, da linguagem do desenho infantil. A linguagem teatral também
chamou a atenção, em harmonia com a linguagem musical e artística. Em muitos trabalhos, a
linguagem da arte e plástica estava manifestada e, no vai-e-vem de crianças, a linguagem oral
servia como ponte para expressar o encanto e admiração delas como observamos a seguir:

Criança 1: Olha isso!
Criança 2: Essa aqui é da sala da minha irmã.
Criança 3: Esse é muito bonito.
Criança 4: Eu já li esse livro
Criança 5: Bom dia. Você gostaria de conhecer nosso trabalho?

Identificamos múltiplas linguagens presentes na Feira Literária. Um encontro de
narrativas, pessoas, metáforas, estética, relações que movimentou a escola e motivou toda a
comunidade escolar. Foi notório o manifestar das diferentes linguagens, das ideias criativas,
apresentações e a culminância dos trabalhos de todas as turmas da escola, em especial, as
turmas do 1º ano das professoras Cecília e Meireles.
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Figura 20 - Registro da Feira de Literatura

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019.

5.3 As diferentes linguagens presentes nas práticas das professoras do 1º ano
Quanto às duas turmas observadas, durante as nove semanas em que estivemos na
escola, podemos considerar que as diferentes linguagens se fazem presentes nos diferentes
contextos da sala de aula. Contudo, não significa que elas são inseridas nas práticas das
docentes de forma planejada reflexivamente e com intencionalidade em todo o tempo.
Durante a coleta de dados, acompanhamos as práticas das docentes e à medida que elas
aconteciam, anotávamos no diário de campo quais linguagens estávamos identificando nas
práticas das professoras, durante o processo de alfabetização. No gráfico 1 a seguir, os dados
apresentados mostram a incidência com que as linguagens apareceram nas práticas das
professoras alfabetizadoras.
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Gráfico 1 - Linguagens presentes nas práticas da Professora Cecília e Meireles.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

De acordo com os dados do gráfico, identificamos que a linguagem escrita e oral são
as linguagens que mais se destacaram nas práticas das professoras Cecília e Meireles. Em
seguida, está a linguagem visual, considerada aqui não como o sentido da visão propriamente
dito, mas a linguagem visual que é estimulada com o intuito de análise, interpretação das
imagens, identificação a partir de recursos didáticos diferenciados.
A linguagem matemática e sonora também ganham destaque nas práticas,
principalmente da professora Meireles. A linguagem digital está presente predominantemente
nas práticas desenvolvidas pela professora Cecília. Há uma relevância aparente nos trabalhos
desenvolvidos com as linguagens do desenho e literária. Contudo, como mencionado
anteriormente na análise dos dados, tais linguagens estão presentes nas práticas docentes,
porém de forma secundária.
O fato de identificarmos a maior presença da linguagem oral e escrita nas práticas das
professoras reforça a hipótese de que são essas as linguagens privilegiadas nos processos
escolares de ensino e de aprendizagem. Por mais que se possa entender que as diferentes
linguagens constituem e são constituídas pelos sujeitos, a escola insiste em manter uma
tradição metodológica que, de alguma maneira, exclui do seu processo a diversidade das
linguagens. O foco nessa trilogia evidencia o empobrecimento do processo de ensino e, por
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conseguinte, o de aprendizagem.
Compreendemos assim, que ainda há pouco espaço e valorização de diferentes
linguagens, nas práticas pedagógicas que envolvem as turmas do 1º ano do Ensino
Fundamental I, na escola pesquisada. A predominância ainda está colocada nas práticas que
envolvem a linguagem escrita, o que entendemos como o ponto de maior relevância para as
professoras alfabetizadoras, uma vez que suas ações estão voltadas para a aquisição da escrita
e da leitura. Aqui, novamente nos desperta a atenção o foco em escrita e oralidade, embora
Franco (2010) já evidenciava, em sua pesquisa, que a oralidade, muitas vezes, serve de apoio
ao processo de aquisição da escrita perdendo assim, o seu valor como linguagem oral. Nesta
pesquisa identificamos que, para além da oralidade, as demais linguagens dificilmente são
pensadas como instrumentos que enriquecem o processo de ensino e de aprendizagem e, mais
particularmente, os processos de alfabetização.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar as diferentes linguagens presentes nas práticas dos professores no processo de
alfabetização de turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I foi o propósito desta pesquisa.
Para efetivação do nosso estudo, realizamos a pesquisa de campo em duas turmas do 1º ano
em uma escola pública municipal de Itabirito/MG.
Para evidenciar com mais clareza a análise dos dados, buscamos estabelecer um
diálogo entre os dados obtidos durante a entrevista com as docentes e as observações de
campo. A partir dos resultados encontrados, apresentamos o que temos como ideias finais.
Durante as entrevistas com as professoras, quando perguntamos a respeito do trabalho
pedagógico que realizavam com as diferentes linguagens, as docentes disseram que não
sabiam informar, não tinham certeza se desenvolviam um trabalho na perspectiva das
diferentes linguagens. Segundo elas, tal conceito é novo, embora considerem que deve ser
algo importante para o processo de alfabetização. Ao mapearmos as ações de cada professora
em sala de aula, verificamos que as linguagens aparecem nas práticas, mas que nos
depoimentos as professoras afirmavam não saber ou não ter segurança para explicar se as
linguagens estavam presentes ou não em suas ações pedagógicas. Uma das professoras
chegou a mencionar que considerava relevante o trabalho pedagógico com as diferentes
linguagens nas práticas alfabetizadoras, porque entende que as crianças percebem de
diferentes formas, aprendem de diferentes maneiras, mas não conseguiu, com clareza, nomeálas e identificá-las, em suas práticas.
Sendo assim, constatamos na prática das professoras um trabalho que pode ser
entendido como algo que acontece de forma intuitiva. Consideramos que um trabalho
intuitivo dá margem para um trabalho mecânico, sem reflexão, sem conhecimento teórico, que
dê sustentação às práticas desenvolvidas com e para as crianças. Os estudos realizados por
Franco (2015, 2016), defendem a reflexão sobre os processos educativos, exatamente para que
eles não sejam realizados de maneira mecanicista. Para a autora, “o sujeito professor precisa
ser dialogante, crítico e reflexivo. Ter consciência das intencionalidades que presidem sua
prática” (FRANCO, 2015, p. 607). Quando não há intencionalidade no fazer docente, a
prática passa a ser tecida sem o caráter pedagógico e perde a eficácia de poder transformador
dos sujeitos.
As

professoras

mencionaram

que

não

estabelecem

nenhum

critério

para

desenvolverem um trabalho com as diferentes linguagens, negando mais uma vez o
conhecimento sobre o assunto, embora, na prática, observamos que elaboram atividades,
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preparam contextos, estabelecem situações em que as linguagens estão presentes.
Ao reconhecerem que não possuem conhecimento suficiente sobre o conceito de
linguagens e que não conseguem identificar situações em que elas acontecem, os depoimentos
nos levam a refletir que estamos diante de dois saberes diferentes. O saber da prática e o saber
da teoria e que esses saberes precisam dialogar. Se os saberes das práticas dessas professoras
dialogassem mais com a teoria, possivelmente, elas teriam maiores condições de desenvolver
um trabalho mais qualificado. É necessário que haja uma base teórica que sustente os saberes
do professor, que o apoie em seu processo de reflexão. Sem essa base e conhecimento, as
possibilidades de estabelecer um olhar crítico para as práticas que são realizadas é
questionável.
De maneira geral, sabemos que no campo pedagógico há ainda uma luta muito grande
para romper com a dicotomia, de forma que seja estabelecida uma relação entre a teoria e a
prática. Os dados coletados e analisados durante nosso diálogo com as professoras no decorrer
das entrevistas e aqueles que foram observados durante a pesquisa de campo, nos levam a
considerar os aspectos anteriormente mencionados e também o papel da formação docente,
nesse sentido. De acordo com os estudos apresentados por Gatti, encontramos na perspectiva
epistemológica a seguinte explicação:
A teoria é compreendida como um conjunto de princípios gerais e conhecimentos
científicos, e a prática, como a aplicação da teoria e técnicas cientificas, os cursos de
formação de professores foram divididos em duas partes. Na primeira, ensinavam-se
as teorias e técnicas de ensino, que eram apresentados como saberes científicos. Na
segunda, os futuros professores realizavam, numa prática real ou simulada, a
aplicação dessas teorias e técnicas (GATTI, 2019, p. 181).

É dessa concepção que emerge um modelo formativo, pautado no treinamento de
habilidades, uma prática baseada no modelo da racionalidade técnica, voltada para a aplicação
de métodos e técnicas que garantam os resultados. Ao tomarmos conhecimento da perspectiva
de formação docente, começamos a entender o porquê das práticas se apresentarem de tantas
maneiras. Na perspectiva de Franco (2015, p. 612), “as práticas pedagógicas podem caminhar
na direção da domesticação ou da emancipação. A consciência crítica, a autonomia, o
empoderamento dos docentes, a tessitura coletiva das intencionalidades fará toda a diferença
no rumo dessas práticas”.
Durante a observação realizada nas turmas dos 1º anos em processo de alfabetização,
acompanhamos a maneira como as docentes conduziam, em sala de aula, as práticas para
desenvolverem a consciência fonológica, a leitura e escrita, a valorização da linguagem oral e
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o entrelaçamento com as demais linguagens. Notamos que muitas dessas práticas estavam
voltadas para uma perspectiva construtivista da aprendizagem. Mas, em muitos momentos,
presenciamos também práticas de alfabetização pautadas em teorias que indicam uma
concepção tradicional de ensino da língua escrita. No discurso das professoras, percebemos
uma certa inquietação quando as mesmas foram interpeladas a respeito dos métodos ou
metodologias que utilizavam para alfabetizar as crianças. Uma delas relatou que não existe
método que dá certo, porque cada criança absorve de uma forma. É importante que o
professor entenda a diversidade metodológica e busque adequá-la às necessidades e demandas
dos alunos e dos diferentes contextos de ensino e aprendizagem.
Seguindo a mesma concepção, a outra docente disse que as mudanças de métodos são
para ela um desafio. Acha que às vezes muda o método e o ensino continua o mesmo. Não se
intitula como uma professora tradicional, mas entende que se o método que está trabalhando
com a criança está dando certo, então precisa continuar, precisa ter autonomia de continuar a
trabalhar da maneira como se sente segura e atingirá os resultados esperados.
Relacionando o discurso das docentes, com alguns aspectos que foram identificados
durante a observação, apontamos que suas ações correspondem à concepção de ensino que
possuem. Nos deparamos com práticas que tiveram caráter empirista, voltadas à reprodução,
memorização, cópia, utilização de pseudotextos e realização de treinos silábicos,
característicos dos métodos sintéticos.
Compreendemos que a ação pedagógica que se efetiva em sala de aula depende
fundamentalmente da concepção de aprendizagem que o docente possui. Para Weisz (2019),
tendo consciência disso ou não, toda prática do professor se apoia em sua concepção.
Portanto, a análise que fazemos é que a formação do professor precisa ser revista, e um
trabalho permanente de estudo e reflexão sempre serão indispensáveis, mesmo que
consigamos avanços na formação inicial e em serviço dos docentes. A relação teoria e prática
deve ser tematizada e discutida, de modo que sejamos capazes de reavaliar o modelo de
escola que conhecemos hoje. Lugar esse distante de se tornar um espaço para as inovações
pedagógicas que podem romper com o modelo instituído.
Salientamos que a inovação pedagógica se refere às mudanças nas práticas
pedagógicas que envolvem um posicionamento crítico, explícito ou implícito, em relação às
práticas pedagógicas tradicionais (FINO, 2008). Em pleno século XXI, nos deparamos ainda
com práticas tradicionais de ensino, concepções distorcidas, discursos desencontrados,
perspectivas de trabalho que se orientam por concepções e crenças fundamentadas na técnica.
De fato, é necessário considerar que “as práticas formativas devem proporcionar vivências
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que retratem, tanto quanto possível, a complexidade de ensinar com a intenção de desencadear
a integração entre a atividade teórica e a atividade prática” (GATTI, 2019, p.187). Quem sabe
assim, teremos uma maior possibilidade de rever as premissas que têm norteado o fazer
pedagógico docente.
A realização deste estudo nos possibilitou, dentre tantas aprendizagens, enxergar que é
preciso que o professor se distancie de pressupostos teóricos que se baseiam em práticas
mecanicistas e que passe a buscar fundamentações teóricas que possam guiá-lo na perspectiva
da ação reflexiva, de maneira que avalie suas condutas e seus processos, analise as situações
que ocorrem em sala de aula, estabeleça uma relação entre seus saberes, suas concepções e
suas práticas, colocando-se numa posição de protagonista do seu próprio processo criativo.
Ao investigarmos as concepções e percepções das docentes, no que tange as diferentes
linguagens e alfabetização, percebemos que as professoras apresentaram um saber da prática.
Uma das professoras entende que alfabetizar é fazer as crianças descobrirem que a letras têm
sons que representam a fala e que, juntando os pedacinhos desse som, a criança vai descobrir
o mundo ao seu redor. A professora tenta explicar que o termo alfabetização sugere uma
aprendizagem inicial da língua escrita. Para a outra professora, a alfabetização é tudo aquilo
que está no contexto escolar, na casa e na vida das crianças. Nesse caso, a professora, em seu
discurso simplista, tenta associar ao conceito de alfabetização, as práticas sociais de uso da
língua escrita.
As professoras demonstram grande afeição pelos métodos de alfabetização. Uma delas
salienta que foi alfabetizada pelo método fônico e acredita que é um método eficaz, sendo que
a sua opção atual é realizar um trabalho que contemple todos os métodos, de forma eclética.
Para a outra docente, o melhor método é aquele com o qual ela se sente segura. Reforça que
costuma trabalhar muito na perspectiva da arte, da poesia, da música, para motivar as crianças
durante a aprendizagem da língua escrita. Contudo, é importante refletir se as linguagens da
música, da poesia, da literatura devem ser reduzidas apenas àquelas que motivam o processo
de escrita. Acreditamos que, como linguagens expressivas, estão além dessa perspectiva.
Como mencionado em outros momentos, durante a observação da prática, percebemos
que as duas professoras se orientam por métodos tradicionais, utilizam uma metodologia na
perspectiva do ensino, embora, em algumas situações, realizem práticas que indicam uma
perspectiva construtivista da aprendizagem. É possível, a partir da análise, dizer que as
diferentes linguagens estão presentes, tanto nas práticas de uma professora, quanto de outra. O
estudo evidencia e identifica que as linguagens musical, oral, escrita, gestual, corporal, teatral,
literária, matemática, do desenho, digital, audiovisual, entre outras, aparecem nas práticas das
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professoras alfabetizadoras do 1º ano. Porém, identificamos que elas acontecem nas práticas
das docentes como suporte ao processo de alfabetização.
Verificamos que a linguagem escrita ganha um lugar de destaque nas práticas das
professoras, sendo considerada como o objetivo principal do trabalho pedagógico nas turmas
de alfabetização, de maneira que as demais linguagens são colocadas a serviço dela.
Percebemos, por exemplo, que em alguns contextos a linguagem musical, gestual, dos jogos e
brincadeiras apareceram nas práticas didáticas, mas também como artifícios para se trabalhar
a linguagem escrita. Em muitos momentos, a linguagem oral também desempenhou um papel
parecido. Em sua pesquisa, Franco (2010), evidencia o pressuposto de que a fala (linguagem
oral) ocupa um lugar secundário no processo de alfabetização, uma vez que é colocada como
um instrumento de apoio. Identificamos assim, que o mesmo ocorre com as demais
linguagens que permearam as práticas observadas. O caráter secundário e de apoio que é dado
às diferentes linguagens, rompe com aquilo que é inerente ao processo cultural dos sujeitos.
De acordo com as diretrizes nacionais da Educação Básica, a escola se prende a
metodologias tradicionais e concebe ações realizadas separadamente. Porém, “as
características de seus estudantes requerem outros processos e procedimentos, em que
aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo indissociável” (BRASIL,
2013, p. 25). Esse modo indissociável está presente na produção de linguagens e, na relação
de expressão humana. Por meio de suas múltiplas linguagens, as crianças se comunicam e se
expressam. Tais linguagens emergem do cotidiano vivido por elas nos contextos sociais em
que estão inseridas, estão presentes em suas narrativas, impregnadas em seus corpos, olhares e
experiências. Para Malaguzzi (1920-1996), as crianças, por meio das linguagens, organizam,
estruturam, empreendem, produzem e experimentam o conhecimento.
Nessa perspectiva, consideramos que os aspectos que se referem aos processos de
interação verbal e não verbal entre as crianças, que dão lugar aos discursos, à comunicação, à
interação entre pares, à relação professor/aluno, à manifestação dos saberes por meio de
outras linguagens, são fundamentais.
Chegando ao desfecho de nossas colocações, esperamos que as discussões
apresentadas neste estudo contribuam para reflexões a respeito das práticas pedagógicas no
processo de alfabetização, no que se refere às diferentes linguagens. Ressaltamos a
importância de outros aprofundamentos a respeito das discussões que envolvem as práticas
pedagógicas e as diferentes linguagens. Os resultados encontrados nesta pesquisa nos
motivam a elaborar novos questionamentos com a intenção de compreender melhor o papel
das diferentes linguagens nas práticas pedagógicas e de que forma elas podem contribuir com
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a aprendizagem dos sujeitos. Ampliar a compreensão sobre as experiências de alfabetização,
considerando a linguagem como interação dos sujeitos e as concepções, como orientadora das
práticas pedagógicas dos professores, também são pontos importantes que impulsionam a
continuidade da pesquisa.
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APÊNDICE A
Carta de anuência
Solicitamos autorização institucional da Escola Municipal Laura Queiroz, localizada
na rua Adelino Fernandes, s/n, bairro Esperança em Itabirito/MG para realização da pesquisa
intitulada: “As diferentes linguagens presentes nas práticas de alfabetização do 1º ano do
Ensino Fundamental no tempo regular”, pela pesquisadora Janaína Oliveira Gonçalves, sob
a orientação do Prof. Dr. Marco Antônio Melo Franco, professor do departamento de
Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa tem por objetivo identificar as
diferentes linguagens presentes nas práticas pedagógicas dos professores de alfabetização do
1º ano, no tempo regular e integral, estabelecendo um comparativo entre essas práticas como
forma de compreender o papel das diferentes linguagens no processo de alfabetização.
Acreditamos que tal estudo possa contribuir para compreender o trabalho que vem
sendo desenvolvido na escola participante da pesquisa e que os seus resultados possam
auxiliar na construção de ações pedagógicas que visem a qualificação docente e do processo
ensino e aprendizagem na alfabetização. Solicitamos ainda, autorização para que o nome da
instituição participante possa constar na dissertação, bem como em futuras publicações na
forma de artigo científico e apresentações em congresso e similares, caso se faça necessário.
Ressaltamos, contudo, que os nomes dos sujeitos participantes da pesquisa serão
resguardados, preservando, assim, os professores entrevistados. Informamos que os dados
coletados serão mantidos sob absoluto sigilo e utilizados tão somente para realização deste
estudo.
Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta instituição, agradecemos
antecipadamente a atenção, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessária.
Itabirito, _____ de ____________________ de 2019.
___________________________________________________________
Assinatura
1 Pesquisadora: Janaína Oliveira Gonçalves, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: janaomg@hotmail.com, telefone:
(31) 98549-9186. Rua Brasil, nº 53 – Bairro de Lourdes – Itabirito/MG
2 Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Melo Franco, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: mamf.franco@gmail.com,
telefones: (31) 98890-1006 / (31) 3557-9413. Rua do Seminário, s/n, Mariana/MG
3Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), endereço: Campus
Universitário, ICEB II, Sala 29 - Morro do Cruzeiro, Ouro Preto-MG, telefone: (31) 3551-1368.
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APÊNDICE B
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – PROFESSOR

Você, professor (a) __________________________________________________do
1º ano Ensino Fundamental da Escola Municipal Laura Queiroz, está sendo convidado (a) a
participar da pesquisa intitulada “As diferentes linguagens presentes nas práticas de
alfabetização do 1º ano do Ensino Fundamental no tempo regular”. Eu, Janaína Oliveira
Gonçalves¹, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação do Departamento de
Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação do Prof. Dr. Marco Antônio
Melo Franco reafirmo este convite.
Este estudo tem por objetivo identificar as diferentes linguagens presentes nas práticas
pedagógicas dos professores de alfabetização do 1º ano, no tempo regular e integral,
estabelecendo um comparativo entre essas práticas como forma de compreender o papel das
diferentes linguagens no processo de alfabetização.
Espera-se que a pesquisa contribua para a reflexão sobre as práticas pedagógicas nas
escolas a partir de diferentes linguagens e para a construção de políticas de formação docente.
Informo que a participação é voluntária e não obrigatória, não havendo nenhum tipo de
pagamento ou gratificação financeira pela participação. Em qualquer momento ao longo da
pesquisa, o participante poderá cancelar a participação, caso julgue necessário, suspendendo
ou interrompendo a mesma.
Solicito permissão para gravar em áudio e vídeo as entrevistas a serem realizadas e as
práticas pedagógicas realizadas em sala de aula e nos demais espaços educativos da escola,
responsabilizando-me por quaisquer danos que possam vir a ocorrer. Solicito também a
autorização para que o nome da instituição possa constar na dissertação, bem como em futuras
publicações na forma de artigo científico e apresentações em congresso e similares, caso se
faça necessário.
Asseguro, contudo, que os nomes dos sujeitos participantes da pesquisa serão
resguardados, preservando, assim, a identidade dos professores entrevistados e garantindo a
privacidade dos envolvidos na pesquisa. Informo, ainda, que os dados coletados serão
mantidos sob absoluto sigilo e utilizados tão somente para realização deste estudo.
Esclareço que a participação na pesquisa não envolverá qualquer natureza de gastos e
assumo os riscos e danos que por ventura possam vir a acontecer com os participantes, os
equipamentos e incidentes durante o processo.
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Embora saiba-se que qualquer pesquisa pode oferecer eventuais incômodos e riscos,
tais como sentir-se constrangido na presença do pesquisador em situação de entrevista e/ou
durante as aulas me predisponho a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar
situações em que todos se sintam à vontade para se expressarem, e informo que os
participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, durante e depois da pesquisa.
Esclareço, também, que as transcrições da entrevista serão mantidas em sigilo sob a
minha responsabilidade e do professor orientador. Os dados da pesquisa serão arquivados em
local seguro, no âmbito da UFOP/ICHS/DEEDU, na sala de nº 55 e armário nº 01, cujo
acesso será do pesquisador exclusivamente para o âmbito da pesquisa.
Na existência de outras dúvidas, me coloco a disposição para esclarecimentos a
qualquer momento. No âmbito de questões relacionadas a aspectos éticos da pesquisa, oriento
o contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFOP ³.
Todos os dados para contato com a pesquisadora e orientador desta pesquisa, bem
como o contato do CEP/UFOP encontram-se ao final deste documento. Sentindo-se
esclarecido (a) em relação à proposta apresentada e concordando em participar
voluntariamente desta pesquisa, solicito que autorize abaixo a realização da mesma na sua
instituição/sala de aula.

Itabirito, _____ de ____________________ de 2019.

___________________________________________________________
Assinatura

_______________________
1 Pesquisadora: Janaína Oliveira Gonçalves, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: janaomg@hotmail.com, telefone:
(31) 98549-9186. Rua Brasil, 53, bairro de Lourdes. Itabirito/MG.
2 Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Melo Franco, DEEDU/ICHS/UFOP, e-mail: mamf.franco@gmail.com,
telefones: (31) 98890-1006 / (31) 3557-9413. Rua do Seminário, s/n, Mariana/MG.
3 Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), endereço: Campus
Universitário, ICEB II, Sala 29 - Morro do Cruzeiro, Ouro Preto-MG, telefone: (31) 3551-1368

149

APÊNDICE C

Roteiro para entrevista semiestruturada
Projeto de pesquisa: “As diferentes linguagens presentes nas práticas de alfabetização do 1º
ano do Ensino Fundamental I”
A entrevista e as questões formuladas no decorrer da mesma seguirão o seguinte roteiro:


Identificação pessoal, formação, trajetória e prática profissional do entrevistado;



As motivações do professor para o exercício da profissão;



Conhecimento sobre os conceitos de alfabetização e diferentes linguagens;



Percepções sobre relevância do trabalho com as diferentes linguagens no processo de
alfabetização;



Percepções em relação ao planejamento, objetivos, desenvolvimento e inserção de
diferentes linguagens na prática pedagógica;



Percepções sobre os critérios que orientam a seleção e utilização das diferentes
linguagens a serem trabalhadas com a turma durante o processo de alfabetização;



Percepções de como ocorre a mediação e interação com as crianças durante o processo de
alfabetização, por meio das diferentes linguagens;



Percepções sobre os desafios enfrentados pelo professor, no que diz respeito ao processo
de alfabetização e à inserção de diferentes linguagens.

Itabirito, ____ de __________________________ de 2019.

__________________________________________________________________
Janaína Oliveira Gonçalves/ SSP-MG 8 870 756
Pesquisador do Departamento de Educação
Universidade Federal de Ouro Preto
janaomg@homail.com/ (31) 9 8549-918
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APÊNDICE D

Questionário de entrevista
NOME:

ESCOLARIDADE:
Nível Médio: ( ) Magistério ( ) Outro
Superior: (

) Pedagogia

( ) Normal Superior

( ) Outro

Especialização: ____________________________________________________________
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Quanto tempo: ______________________________________________________________
Turmas que já lecionou: _______________________________________________________

FORMAÇÃO EM SERVIÇO:
Você fez ou faz cursos de capacitação? ( ) sim ( ) não
Cite nome e ano: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Você participa com frequência de palestras na área educacional? ( ) sim ( ) não
Cite nome e ano: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

LEITURAS:
Quais livros sobre alfabetização, letramento e/ou diferentes linguagens você já leu?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PLANEJAMENTO NA ESCOLA:

Qual a regularidade dos encontros? ( ) semanal ( ) quinzenal ( ) mensal
Quais são os assuntos tratados nos encontros com maior frequência?
( ) Planejamento das atividades/ conteúdos
( ) Eventos/recados/rotinas da escola
( ) Desempenho da turma/ desempenho individual da criança
( ) Indisciplina da turma/determinada criança
( ) Estudos temáticos para apoio teórico
( ) Reflexão sobre a prática
( ) Outros

PLANEJAMENTO EXTRA CLASSE:

Ao elaborar seu plano de aula você:
( ) Faz leituras/pesquisas sobre o tema com que vai trabalhar
( ) Traça os objetivos a serem alcançados para determinados conteúdos
( ) Estabelece critérios para se trabalhar com as diferentes linguagens
( ) Utiliza recursos e matrizes padrões de anos anteriores
( ) Planeja atividades que favorecerão as crianças na mudança de nível de escrita
( ) Elabora estratégias para enriquecer sua prática em sala de aula
( ) Outros
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DIFERENTES LINGUAGENS:
Marque quais linguagens estão presentes em suas práticas de sala de aula:

( ) Linguagem escrita
( ) Linguagem visual
( ) Linguagem das artes
( ) Linguagem da brincadeira
( ) Linguagem teatral
( ) Linguagem literária
( ) Linguagem multimodal
( ) Linguagem oral
( ) Linguagem gestual
( ) Linguagem plástica
( ) Linguagem audiovisual
( ) Linguagem sonora
( ) Linguagem dos jogos
( ) Linguagem matemática
( ) Linguagem musical
( ) Linguagem corporal
( ) Linguagem afetiva
( ) Linguagem digital
( ) Linguagem da dança
( ) Linguagem da natureza
( ) Outras
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SUAS PERCEPÇÕES SOBRE:
Como é possível alfabetizar as crianças a partir das diferentes linguagens?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Como você define o seu perfil de professora alfabetizadora?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Itabirito, ____ de __________________________ de 2019.

__________________________________________________________________
Janaína Oliveira Gonçalves/ SSP-MG 8 870 756
Pesquisador do Departamento de Educação
Universidade Federal de Ouro Preto
janaomg@homail.com/ (31) 9 8549-9186

