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RESUMO 
 

Este estudo, intitulado Processo da Leitura e da Escrita no Contexto Educacional 

Urbano e Rural nas Sérias Iniciais do Ensino Fundamental em Vitória de Santo Antão 

(Pernambuco, Brasil), analisa as práticas docentes dos professores das zonas urbana e rural, em 
relação ao processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, contribuindo para o 
conhecimento dessas práticas docentes e para o conhecimento das facilidades e dificuldades 
que enfrentam esses docentes, tendo em vista as possíveis diferenças entre suas práticas nos 
contextos urbano e rural. Esta pesquisa se configura dentro de uma abordagem 
predominantemente qualitativa, integrando ainda alguns dados quantitativos. Como 
procedimento metodológico, utilizou-se uma metodologia interativa, por facilitar a construção 
do referencial teórico e o processo de análise dos dados, tendo sido identificadas as categorias 
teóricas: Formação de Professores, Prática Docente, Alfabetização e Letramento. Essa 
metodologia auxiliou a elaboração de questionários e um roteiro das entrevistas. A realização 
das entrevistas seguiu o Círculo Hermenêutico Dialético (CHD), uma técnica dinâmica que 
permite uma constante relação entre pesquisador e entrevistados. Foram entrevistadas quatro 
professoras da zona urbana, do Colégio Municipal 3 de Agosto, e quatro professores da zona 
rural, da Escola Municipal Duque de Caxias. Para fazer o cruzamento de dados, escolhemos 
aleatoriamente dez escolas da zona urbana e dez escolas da zona rural e aplicamos questionários 
aos seus professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. A fim de verificar resultados 
das práticas docentes,aplicamos um teste de avaliação da leitura aos alunos dos professores 
entrevistados. Os resultados obtidos foram trabalhados através da análise interativa da matriz 
geral das categorias teóricas, que são alicerçadas na fundamentação teórica, e das categorias 
empíricas, que são decorrentes destas categorias para construção dos questionários e roteiro das 
entrevistas. A análise teve os seguintes referenciais: Formação Inicial, Formação Continuada, 
experiências (prática docente), estratégias no processo de ensino-aprendizagem, diferenças 
entre prática docente na zona urbana e na zona rural, facilidades e dificuldades no ensino da 
leitura e da escrita na alfabetização, contexto sociocultural, diferenças entre letrar e alfabetizar, 
letramento e multiletramento. Nesta investigação, identificamos que, no ensino da leitura e da 
escrita, as diferenças que existem nas práticas dos professores das escolas pesquisadas não se 
referem a cada uma das zonas, mas às práticas individuais dos professores, pois em uma mesma 
escola há diferenciados contextos. Os resultados das análises nos levam a acreditar que o 
processo de ensinar a ler e a escrever exige práticas docentes com estratégias de ensino 
adaptadas ao contexto sociocultural dos alunos e que a formação do professor deve ser contínua 
e realizada nas próprias unidades de ensino, com as trocas de experiências dos professores e 
com uma pedagogia crítica, em que a autonomia e a interação entre docente e discente sejam 
constantes, para promover um ensino e aprendizagem significativos da leitura e da escrita.  

 
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Prática Docente; Alfabetização; Letramento; Contextos 
Urbano e Rural.  
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ABSTRACT 
 
This study, entitled Process of Reading and Writing in Urban and Rural Educational Context in 
Initial Grades of Elementary School in Vitória de Santo Antão (PE, Brazil), analyzes the 
teaching practices of teachers in urban and rural areas, in relation to the teaching-learning 
process of reading and writing, contributing to the knowledge of these teaching practices and 
knowledge of the difficulties and facilities these teachers face because of the possible 
differences between their practices in urban and rural contexts. This research is set within a 
predominant qualitative approach, even integrating some quantitative data. As methodological 
procedure, an interactive methodology was used, for facilitating the construction of the 
theoretical framework and the process of data analysis, since the theoretical categories were 
identified: Teachers Education, Teaching Practice, Literacy and Education. This methodology 
led to the development of questionnaires and a guide of interviews. The completion of the 
interviews followed the Dialectic Hermeneutic Circle (DHC), a dynamic technique that allows 
a constant relationship between researcher and interviewed ones. Four teachers from 3 de 
Agosto Municipal School in the urban area, and four teachers from Duque de Caxias Municipal 
School in the rural area were interviewed. For making the exchange of data, ten schools from 
the urban area and ten rural ones were randomly chosen and questionnaires were applied to 
their teachers in the early grades of elementary school. In order to verify results from teaching 
practice, the interviewed teachers and reading tests with the same teacher’s students were 
carried out. The obtained results were worked through interactive analysis of the overall matrix 
of theoretical categories, which are grounded in theoretical foundation, and the empirical 
categories, which are resulting from those categories for the construction of the questionnaires 
and the guide of the interviews. The analysis had the following references: Initial Education, 
Continuing Education, experiences (teaching practice), strategies in the teaching-learning 
process, differences between teaching practice in urban areas and in the rural area, facilities and 
difficulties in teaching reading and writing during literacy, social and cultural context, 
differences between educate and alphabetize, literacy and multi literacy. In this investigation, 
it was identified that, in teaching reading and writing, the differences in the practices of the 
surveyed school teachers do not refer to each of the areas, but to individual practices of teachers, 
as in the same school there are different contexts. The test results lead us to believe that the 
process of teaching how to read and write require teaching practices with teaching strategies 
adapted to the socio-cultural context of the students and the teacher training should be 
continuous and performed in their own teaching units, with exchanges of experience among 
teachers and with a critical pedagogy, in which the autonomy and interaction between teachers 
and students can be constant as to promote a meaningful teaching and learning of reading and 
writing. 
 
Keywords: Reading; Writing; Teaching Practice; Literacy; Urban and Rural Contexts.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

As atuais mudanças socioeconômicas e políticas, ocasionadas pela estruturação de um 

mundo globalizado, têm levado o Brasil não só a adaptar-se a este novo modelo, mas, sobretudo, 

a buscar melhorias no processo educativo. Essa adaptação tem exigido uma transformação 

estrutural no setor educacional, a começar pelo processo de alfabetização. Isso exige dos 

professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que tem início no 1.º ano e se prolonga 

até o 5.º ano, referente ao antigo Ensino Primário, uma nova postura que os diferencie do 

modelo existente nas décadas de 70 e 80. Nessa época, havia uma educação tradicional em 

relação ao ensino da leitura e da escrita, com textos repetitivos em cartilhas padronizadas.  

O método de ensino tinha como eixo principal apenas o domínio do código, pelo qual 

as crianças se apropriavam do sistema da leitura e da escrita de forma mecânica e fragmentada, 

sem pensamento crítico. As novas mudanças na alfabetização desencadearam certas angústias 

em alguns educadores devido a uma educação tradicional que receberam na sua formação. 

Desse modo, alguns professores continuavam a ministrar um ensino tradicional que, em regra 

geral, não desenvolvia habilidades e competências para compartilhar saberes, os quais 

permitem despertar a vontade de poder transformar os seres humanos em sujeitos que têm 

autonomia, para através do conhecimento produzirem outros conhecimentos. 

Acreditamos ainda que o despertar para o mundo da leitura e da escrita é uma das tarefas 

principais dos professores que trabalham nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, para o 

qual deve ser valorizado o conhecimento prévio e o contexto sociocultural dos alunos, com 

estratégias de ensino-aprendizagem motivadoras e significativas para os aprendentes, pois ler e 

escrever são fundamentais para que o ser humano possa exercer a sua cidadania em uma 

sociedade mais justa e igualitária.  

A importância do nosso estudo insere-se no acesso a um direito básico – a educação –, 

e está focado na prática docente dos professores no processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita no Ensino Fundamental. Assim, a questão de partida ou problematização do nosso 

estudo é a seguinte: 
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• Quais são as diferenças e principais dificuldades nas práticas docentes no ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, das 

escolas da zona urbana e rural no município da Vitória de Santo Antão (PE, Brasil)? 

Como questões subsidiárias para encontrar possíveis respostas a essa problematização, 

colocamos os seguintes questionamentos: 

• Na prática docente das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, quais são as estratégias 

didático-pedagógicas utilizadas no processo da leitura e da escrita nas escolas da zona 

urbana e rural? 

• Quais são as principais facilidades e dificuldades de aprendizagem da leitura e da 

escrita dos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental? 

• Existem diferenças relevantes entre a prática docente dos professores das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental, quanto ao ensino da leitura e da escrita, entre as escolas das 

zonas urbana e rural?  

Para o nosso tema de pesquisa, estabelecemos os seguintes objetivos: 

OBJETIVO GERAL 

• Analisar as práticas docentes desenvolvidas no ensino da leitura e da escrita para alunos 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nas duas maiores escolas públicas das zonas 

urbana e rural, no município da Vitória de Santo Antão (PE, Brasil). 

Objetivos específicos  

• Identificar as práticas docentes que facilitam a aprendizagem da leitura e da escrita nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

• Descrever as principais dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da leitura e 

da escrita nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em escolas das zonas urbana e 

rural, no município da Vitória de Santo Antão (PE, Brasil). 

• Identificar possíveis diferenças entre a prática docente dos professores das Séries 

Iniciais, quanto ao ensino da leitura e da escrita, entre as escolas das zonas urbana e 

rural. 
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Justificamos a escolha do tema de estudo pelo fato de a autora desta tese ter sido durante 

muitos anos professora das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e por entender que a leitura 

e a escrita devem ser trabalhadas de forma contextualizada, através da interface entre ensino e 

aprendizagem, nas escolas situadas nas zonas urbana e rural, onde vivem os educandos. 

Também entendemos que a investigação da prática docente dos professores 

alfabetizadores no município de Vitória de Santo Antão (PE, Brasil), quanto às estratégias 

didático-pedagógicas, é relevante, visto que ler e escrever é um processo complexo e que se 

caracteriza, além dos conhecimentos linguísticos, cognitivos e fonológicos, também pelo 

diálogo e interação entre as pessoas, sobretudo na relação professor-aluno. Entendemos como 

estratégias didáticas as técnicas de ensino e como estratégias pedagógicas o processo de 

interação entre professor e alunos e dos alunos entre si. 

Para operacionalização da nossa pesquisa, adotamos como critério prioritário a escolha 

de uma escola situada na zona urbana, o Colégio Municipal 3 de Agosto, o qual apresenta as 

seguintes características: maior escola da zona urbana e também do município; maior número 

de alunos e professores; escola dirigida durante décadas por um só diretor. Atualmente é uma 

escola pública que atende crianças, jovens e adultos das diversas classes sociais.  

O mesmo critério foi utilizado na seleção da escola da zona rural, a Escola Municipal 

Duque de Caxias, que tem as seguintes características: maior escola da zona rural; maior 

número de alunos e professores; durante anos foi uma escola isolada, com apenas uma 

professora e uma sala de aula. Atualmente é a maior escola da zona rural, com um espaço físico 

que acolhe a comunidade daquela região.  

Apresentamos no primeiro capítulo, intitulado “Contextualização do Objeto de Estudo”, 

o cenário educacional rural e urbano, com momentos importantes de sua história até os dias 

atuais, um breve histórico sobre o locus de nosso campo de estudo, descrevendo o município 

da Vitória de Santo Antão, que está situado na zona da Mata, no Estado de Pernambuco – Brasil. 

Nessa descrição, enfatizamos os aspectos essenciais que caracterizam o espaço urbano e rural, 

apresentando as peculiaridades das duas escolas selecionadas para a pesquisa de campo. 

Para aprofundar o nosso objeto de estudo, consideramos importante compreender o 

processo da Formação Inicial dos professores. Desse modo, realizamos um breve estudo desde 

o período do Brasil colonial, cujo ensino não era ainda sistematizado, até os dias atuais. Nessa 

época não havia investimentos na formação dos professores, preocupação que surgiu, como 
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afirma Saviani (2009b), após a independência do Brasil em 1822, com um pequeno avanço das 

escolas de primeiras letras, que tinham como planos de ensino o método mútuo, o qual ainda 

estava bem distante da intenção pedagógica do verdadeiro sentido de ensino e aprendizagem. 

Outras propostas pedagógicas foram contempladas, como a Escola Normal, que já dava 

certa sustentabilidade para que se pudesse ter no Brasil uma formação escolar mais adequada 

às pessoas que quisessem ensinar. Todavia, ainda sem ser bem-sucedida, a educação brasileira 

enfermava de várias lacunas naquela época. Para fazer face a alguns destes problemas, foi 

oficializada a organização do Curso Normal, específico para formar professores (Decreto-Lei 

n.º 8.530, 2 jan. 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal no Brasil). Existe, portanto, um grande 

avanço na Formação Inicial de professores, mas ainda está longe de se ter um ensino para todos 

e com todos e que estabeleça uma relação professor-aluno para um ensino individualizado e 

diferenciado. 

Com a Lei n.º 9394/96 de 20 de dezembro, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), novas 

mudanças na área educacional conseguiram romper certas barreiras na Formação Inicial dos 

professores, com novas propostas pedagógicas no âmbito do Plano Nacional de Educação 

(PNE) e do Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), através de iniciativas como o 

Programa Especial de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE), o qual beneficiava os 

professores regentes de 1.ª a 4.ª séries que ainda não tinham um curso superior. Ao expirar o 

prazo desse Programa, o Governo Federal, para proporcionar formação superior aos 

profissionais de educação, criou o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

(PARFOR), através da Plataforma Freire, que dá oportunidade aos professores que ainda não 

têm curso superior de fazê-lo, como também uma segunda licenciatura para os professores que 

exercem suas funções no magistério em áreas diferentes de sua Formação Inicial. 

Podemos perceber que há um grande incentivo para que essa formação possa ser 

melhorada, mas ainda precisa haver uma ressignificação dos envolvidos nesse processo, com o 

apoio não só do Governo Federal, mas também de estados, municípios, comunidade escolar, 

enfim, de toda a sociedade brasileira. 

Nesse contexto, o contributo do professor na formação dos seus alunos requer o 

desenvolvimento de competências e habilidades que contribuam para a construção do 

conhecimento. É nessa direção que se pode avaliar o ponto essencial para ser professor, pois o 

conhecimento é o elo decisivo para um ensino-aprendizagem crítico, dinâmico e reflexivo. 
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Nesta perspectiva, Perrenoud (2000, p.71) sublinha: “Ensinar é também estimular o desejo de 

saber”.  

Outro ponto relevante que foi abordado neste estudo, sobre a educação no Brasil, diz 

respeito à estrutura da escola, nomeadamente em relação ao controle de gestão, organização e 

administração para um efetivo trabalho pedagógico, pois esse é o espaço em que professores e 

alunos se encontram para construção do conhecimento. Merece destaque também o novo 

funcionamento do Ensino Fundamental, que era de 8 anos e passou para 9 anos. Em 2010 findou 

o prazo-limite para implantação desse novo sistema de ensino em todas as escolas brasileiras. 

Alguns teóricos problematizam estas mudanças: Piletti (2009), tendo por base a LDB, 

faz um estudo detalhado não só do Ensino Fundamental de 9 anos, mas também da organização 

escolar; Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) referem o sistema de organização e gestão da escola 

com os avanços, os impasses e as contribuições das políticas públicas para a melhoria do ensino 

brasileiro; Saviani (2008) analisa a estrutura do sistema da educação no Brasil.  

Apresentamos no segundo capítulo, intitulado “Formação Docente e Práticas Didático-

Pedagógicas”, a prática docente como um ponto relevante a ser analisado neste estudo, 

considerando os conhecimentos e as competências de que o professor necessita para exercer as 

suas funções. A prática em ação na sala de aula não é fácil, por vezes pela falta de uma boa 

caminhada na Formação Inicial, que não tenha contemplado um ensino-aprendizagem dentro 

das competências exigidas ao professor do 1.º ao 5.º ano.  

Acreditamos que para abarcar esta temática é imprescindível refletir sobre o processo 

da Formação Inicial e Formação Continuada, uma vez que a prática docente é um reflexo desses 

processos. Nessa direção, trabalhamos com alguns teóricos que têm contribuído para que se 

possa ter um novo olhar sobre a prática docente e, em especial, o Ensino Fundamental. Dos 

estudiosos que abordam a Formação de Professores, destacamos, entre outros: Pimenta e Lima 

(2004) salientam o estágio na Formação Inicial como um ponto de partida para o exercício da 

docência; os trabalhos reunidos em Pimenta (2012b) referem os saberes da docência como 

relevantes para ser professor; Brito (2007) sublinha a importância dos cursos de formação de 

professores no ensino do processo da escrita nas Séries Iniciais, levando em consideração a 

ação pedagógica; Nóvoa (1991) afirma que o professor como pesquisador traz uma nova 

profissionalidade docente; Brzezinski (2008) salienta que o currículo do curso de Pedagogia 

deveria voltar-se para a preparação do professor na competência de saber ensinar; Saviani 
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(2009a) aborda a valorização dos professores com condições dignas de trabalho, com horário 

integral em uma única escola e que tenham também um salário digno que os faça ser atraídos 

pela profissão que exercem; Libâneo et al. (2012) defendem a relevância do local de trabalho 

do professor, considerando a própria escola como um espaço para sua formação docente; 

Formosinho (2009) afirma que a importância da docência acontece com a interação dos 

professores mais antigos com os mais novos, em que a experiência deles ajuda em sua profissão; 

Tardif (2012) sublinha os saberes docentes e da formação profissional; Zabala (1998) atribui 

ao bom profissional a competência do seu ofício; Cortesão (2000) entende que se devem 

produzir conhecimentos a partir das características que os alunos possuem, sejam grupais, 

socioculturais ou mesmo idiossincráticas; Alarcão (1996) defende o professor reflexivo que 

leva o aluno a refletir sobre o que faz; Freire (2003b) sublinha a reflexão crítica sobre a prática; 

Perrenoud (2000, p.12-13) analisa dez novas competências para ensinar: organizar e dirigir 

situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os 

pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

administrar sua própria formação contínua.  

Quanto aos atuais investimentos do Governo Federal para cursos de aperfeiçoamento 

dos professores, ainda são insuficientes na garantia de uma prática docente para um ensino de 

maior qualidade. Por outro lado, nem sempre os professores, sobretudo os que trabalham com 

o Ensino Fundamental, são liberados para participar em cursos de aperfeiçoamento, somando-

se a essa dificuldade o problema de deslocamento, visto que boa parte dos cursos oferecidos 

está concentrada em grandes cidades e dificilmente são oferecidos em localidades da zona rural. 

Como consequência, a maioria dos professores do Ensino Fundamental fica acomodada 

e permanece com suas estratégias de ensino sem inovação, seguindo a metodologia tradicional. 

Dessa forma, passamos a enunciar alguns pontos que consideramos relevantes, e quiçá possam 

servir de reflexão sobre a Formação Continuada de professores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, quanto à necessidade de aperfeiçoamento para um ensino de maior qualidade. 

Partimos do pressuposto de que as práticas didático-pedagógicas dos professores das 

Séries Iniciais devem propiciar uma quebra de paradigmas com mudanças no processo de 

alfabetização. Consideramos importante que esses professores possam revisitar sua prática, 

através de uma reflexão para melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Nessa releitura, 
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devem ser elencados fatos da prática docente, com o objetivo de melhorar o ensino da leitura e 

da escrita. Também é preciso lembrar que a prioridade da escola é formar cidadãos críticos e 

seguros no ato de tomar decisões, com uma aprendizagem significativa da leitura e da escrita. 

Apresentamos no terceiro capítulo, intitulado “Ensino Fundamental: Leitura e Escrita 

nas Séries Iniciais”, a leitura e a escrita como primordiais no processo de ensino e aprendizagem 

e o professor como mediador que deve fazer a sua parte e tornar-se com suas práticas didático-

pedagógicas um formador de saberes, com humildade e autonomia. É nessa direção que Freire 

(2003b, p.59) sublinha: “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 

Dessa maneira, as práticas didático-pedagógicas utilizadas pelos professores das Séries 

Iniciais devem atender às necessidades dos alunos e ao contexto sociocultural em que estão 

inseridos, visto que esse será um referencial para que os alunos possam seguir um caminho com 

autonomia em seus saberes e o professor seja um mediador, que respeite os saberes destes com 

sabedoria e ética profissional. 

Destacamos neste terceiro capítulo a relevância das práticas de leitura e escrita nas 

Séries Iniciais, pois as crianças nesse processo de ensino e aprendizagem percorrem várias 

etapas para serem alfabetizadas, como as diferentes fases da escrita (Ferreiro & Teberosky, 

1999), as relações entre os sons e os grafemas (Sim-Sim, 2009) e as  competências linguísticas 

e cognitivas (Soares, 2016a) envolvidas na alfabetização. Os professores necessitam de 

competências e habilidades para introduzir ao mesmo tempo um ensino contextualizado através 

de leituras em livros paradidáticos, revistas e materiais impressos de diversas naturezas, para 

que as crianças se apropriem desses materiais e façam uso da leitura e da escrita socialmente, 

no seu dia a dia (Soares, 2016a). 

Quanto à aprendizagem da leitura e da escrita no processo de alfabetização, destacamos 

alguns teóricos que nos subsidiaram efetivamente na construção deste trabalho: Antunes et al. 

(2005) destacam a aproximação com o livro para despertar o interesse do aluno, que deve 

começar pelo professor; Ferreiro (1995) situa as etapas necessárias com a distinção de 

representação escrita do icônico e não icônico; Ferreiro e Teberosky (1999) referem na 

psicogênese da escrita as fases pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética; Lima 

(2003) sublinha o sistema da escrita como uma forma de cultura; Colello (2004) afirma que a 

autonomia do saber se faz no ensino da escrita; Vygostky (2005) orienta para o 
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desenvolvimento proximal, já que a criança quando inicia seu processo da escrita não tem 

nenhuma motivação para aprendê-la; Sim-Sim (2009) enfatiza na alfabetização o ensino de 

decifração; Pizzani et al. (2000) investem no trabalho em equipe para uma efetiva aprendizagem 

da leitura e da escrita; Soares (2016a) refere a questão dos métodos de alfabetização; Soares 

(2016b) situa o processo de aprendizagem da faceta linguística de alfabetização; Teixeira e 

Sobral (2010) enfatizam a relevância da prática pedagógica dos professores para aprendizagem 

de novos conceitos. 

A alfabetização e o letramento (termo do português do Brasil equivalente a “literacy” e 

“literacia”) estão interligados, mesmo que cada um tenha suas especificidades. Por isso Soares 

(2016a), pesquisadora atuante na área da alfabetização, sugere que os professores alfabetizem 

letrando, proporcionando práticas sociais em que o letramento se faz presente no cotidiano das 

pessoas, a fim de que as crianças usem na escola o que aprenderam socialmente e desenvolvam 

competências de leitura e escrita que assegurem sua participação na sociedade. Quando o 

professor alfabetiza letrando, como refere Soares (2016a), as crianças aprendem em um 

contexto, de forma não fragmentada, e conseguem desenvolver autonomia na leitura e na 

escrita.  

Na abordagem dessa temática, destacam-se em nosso quadro teórico alguns estudiosos 

como: Kleiman (2005), que enfoca as diferentes formas de desenvolver a escrita nas sociedades 

atuais e coloca Paulo Freire com sua pedagogia libertadora, social, dialógica e crítica como um 

dos grandes nomes de referência do letramento, mesmo sem ainda existir essa palavra na língua 

portuguesa, na época em que ele lançou seus ideais de uma educação transformadora; Soares 

(2001) explica que alfabetização e letramento não podem estar dissociados; Soares (2004) 

aborda o letramento como uma forma de envolver os alunos no processo da escrita através da 

vida do cotidiano deles; Soares (2016), que desenvolve o conceito e métodos de alfabetização, 

mas salienta que a alfabetização é apenas uma das facetas da aprendizagem da escrita, 

defendendo que o objetivo é a criança alfabetizada e letrada.  

A tecnologia da informação e comunicação na aprendizagem da leitura e da escrita é 

relevante, pois as crianças antes de ingressarem na escola já convivem no seu cotidiano com 

celulares, tabletes e outros dispositivos que são recursos valiosos para os professores utilizarem 

em suas estratégias de ensino e aprendizagem, com potencial para facilitar e enriquecer suas 

práticas docentes. 
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Nesse trabalho investigativo, consideramos também o letramento digital e o 

multiletramento, com respaldo de estudiosos que estão focando os novos caminhos da era 

digital, pondo em destaque as características da utilização do hipertexto e a convergência de 

linguagens na hipermédia, com os textos híbridos e plurissemióticos: Cavazotti (2009) sublinha 

a importância da alfabetização através das práticas sociais com o avanço e as mudanças 

tecnológicas; Passos & Santos (2007) elencam vários fatores que dificultam o trabalho com o 

letramento digital, entre os quais, o fato de muitos professores não estarem capacitados para 

usar as novas tecnologias e aproveitar as suas potencialidades no processo de aprendizagem de 

seus alunos; Rojo e Moura (2012) propagam a pedagogia dos multiletramentos na 

multiplicidade cultural e a multiplicidade semiótica na constituição de textos; Freitas (2010) 

elenca estratégias múltiplas que possam ser compartilhadas nos contextos socioculturais dos 

alunos; Marcuschi e Xavier (2005) alertam para os perigos do uso não vigiado da Internet e, em 

especial, para os novos gêneros textuais ligados aos suportes digitais; Castro (2014) caracteriza 

as diferentes modalidades de textos como correio eletrônico, bate-papo virtual, conversas, etc., 

que são processos interativos e colaboram para o processo de ensino e aprendizagem; Dias 

(2000) enfatiza as possibilidades de utilização do hipertexto para atividades de aprendizagem 

colaborativa na internet. 

Nas práticas de leitura e escrita nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, destacamos 

os conhecimentos prévios e a produção de novos saberes. A criança quando chega à escola já 

traz consigo uma gama de conhecimentos que precisam ser valorizados pelo professor, pois a 

partir desse conhecimento novos saberes serão introduzidos e sistematizados pela criança. Esse 

é o verdadeiro papel da escola: aproveitar o que a criança já sabe e criar novas possibilidades 

de aprendizagem.  

Recorremos a Freire (2003a), quando salienta a leitura do mundo que a criança já traz 

consigo e que esse tipo de leitura precede a leitura da palavra; Peres (2001) destaca que a escola 

deveria possibilitar um pensar autônomo do educando, com um senso crítico e não apenas 

classificar o indivíduo. Nóvoa (1992) reforça a formação contínua do professor com a finalidade 

de criar oportunidades para que o aluno possa ampliar seus conhecimentos a partir dos que já 

possui e Demo (2005) sublinha que o conhecimento transforma as pessoas. 

Relevante é a inserção da literatura infantil no processo de alfabetização, pois motiva os 

alunos a ter o hábito de ler e produzir textos. Por isso, foram também tidos em conta estudos 

nesta área: Smolka (2012) nos transporta para a interdiscursividade e a realidade sociocultural 
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dos alunos; Villas-Boas (2002) revisita o conto de histórias para a construção de novos 

significados; Amarilha (2003) envolve a literatura infantil na dinamização do processo de 

alfabetização; Caldin (2003) incentiva a leitura com sentido das coisas; Dolz et al. (2010) 

explicam que a descoberta da escrita cria oportunidades para a comunicação com os outros. 

Outro ponto relevante neste estudo é o sucesso e o insucesso escolares, com suas causas 

e consequências. Partindo desse pressuposto, a escola tem uma grande responsabilidade de abrir 

caminhos que facilitem o sucesso dos alunos. É necessário que os professores busquem 

alternativas de propostas didático-pedagógicas, com estratégias de ensino e aprendizagem que 

possam mudar o quadro das escolas atuais e fomentar um processo educativo que favoreça 

aprendizagens significativas, em que o respeito e a humanização possam transformar vidas, sem 

distinção de cor, raça ou classe social. 

Para isso, referimos alguns teóricos como Fernandes (2004), que nos mostra alguns 

valores como a igualdade e o respeito na comunidade escolar; Freire (2003b) também enfatiza 

o respeito à autonomia do educando; Peres (2011) sublinha uma educação para os valores, à 

procura de dar sentido à vida, através da humanização, do respeito e da inclusão social; Iturra 

(1990) destaca que os membros da sociedade estão aprendendo outros tipos de saberes e o 

processo de ensino parece que está escapando das mãos de seus gestores. 

Para finalizar o terceiro capítulo, introduzimos as relações entre escola e família e entre 

escola e sociedade, visto que a função da escola é promover um ensino de qualidade e só 

funciona bem se a família estiver presente no acompanhamento escolar dos seus filhos. A 

sociedade, por sua vez, cobra das escolas para que o aluno se desenvolva integralmente e 

adquira a sua cidadania. 

Apresentamos no quarto capítulo, intitulado “Procedimento Metodológico”, a 

Metodologia Interativa, seguindo Oliveira (2014), a qual contribuiu para dar conta do nosso 

objeto de estudo investigativo, por possibilitar maior sustentabilidade aos resultados de nossa 

pesquisa, que tem uma abordagem qualitativa com alguns dados quantitativos. Para isso, 

utilizamos a técnica do Círculo Hermenêutico Dialético (CHD), um processo complexo e 

dialógico, que ajuda o pesquisador com os atores sociais nas entrevistas. 

Recorremos em nosso processo investigativo aos principais aportes teóricos que 

fundamentam essa Metodologia Interativa como: a complexidade de Morin (1998; 2005), a 

Dialogicidade de Freire (2003b; 2014); o Círculo Hermenêutico-Dialético, segundo Gadamer 
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(1997; 2009); a Visão Sistêmica, segundo Vasconcelos (2012); o Método de Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977); e o Método de Análise Hermenêutica-Dialética de Minayo (2004). 

Apresentamos no quinto capítulo, intitulado “Categorização e Análise dos Dados”, os 

resultados de nossa pesquisa, através da Metodologia Interativa. Realizamos nossa pesquisa de 

campo em um estudo criterioso com professores e alunos de duas escolas públicas, uma na zona 

urbana e outra na zona rural no município da Vitória de Santo Antão (PE–Brasil), nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Recorremos a diversos teóricos bem fundamentados em nosso 

objeto de estudo para construção do roteiro das entrevistas, através do Círculo Hermenêutico-

Dialético (CHD), em consonância com os outros instrumentos de pesquisa. 

Validam-se os resultados de nossa pesquisa, recorrendo aos vários instrumentos 

utilizados: entrevistas, questionários, observação de aulas e um teste de leitura, inspirado no 

Teste de Idade de Leitura (o TIL) de Sucena e Castro (2009). Os resultados obtidos em nossa 

pesquisa nos forneceram subsídios para analisar as práticas docentes dos professores das duas 

escolas já mencionadas anteriormente, quanto ao processo de ensino-aprendizagem da leitura e 

da escrita, além de averiguar possíveis diferenças relevantes entre os resultados dessas práticas 

em ambos os contextos, urbano e rural.  

Com esse objetivo de reunir dados sobre o domínio de leitura e compreensão leitora dos 

alunos dos professores que colaboraram na nossa pesquisa, realizamos um teste no início do 

ano letivo de 2014 (o pré-teste) e outro no final do mesmo ano (o pós-teste). Foram envolvidos 

nestes testes 205 alunos do 2.º e do 3.º anos dos professores entrevistados. Os dados permitiram 

conhecer melhor os efeitos das práticas docentes no que respeita ao processo de ensino-

aprendizagem, identificando possíveis diferenças na prática docente quanto ao domínio da 

leitura e a compreensão leitora dos alunos desses professores pesquisados da zona urbana e da 

zona rural. 

A partir da fundamentação teórica em nosso estudo, em articulação com os dados da 

pesquisa de campo, elencamos as seguintes categorias: Formação Inicial, Prática Docente, 

Alfabetização e Letramento. Com base nessas categorias teóricas, foram construídos os 

instrumentos de pesquisa (entrevistas e questionários), que deram origem às categorias 

empíricas: Formação Inicial; Formação Continuada; Experiências (prática docente); 

Estratégias no processo de ensino-aprendizagem; Diferenças entre prática docente na zona 

urbana e na zona rural; Ensino da leitura na alfabetização – Facilidades; Ensino da leitura – 



12 

Dificuldades; Ensino da Escrita – Facilidades; Contexto sociocultural; Diferenças entre letrar e 

alfabetizar; Letramento e Multiletramento.  

Adentraremos neste estudo com responsabilidade e dedicação, porque de acordo com 

Freire (2014, p.71): “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 

libertam em comunhão”. No pensamento de Freire (2014), os homens se libertam com a ajuda 

de outros, como o professor que através da mediação desenvolve o conhecimento e transforma 

vidas, pois quando as pessoas descobrem que sabem ler e escrever, certamente existe uma 

mudança na maneira de pensar e agir diante das situações que surgem. É aí que se inicia um 

novo processo de transformação, em que o homem passa a dar significado às palavras, aos 

textos e sente-se útil ao optar, ou não, pelo que acha significativo, valorizando saberes em uma 

sociedade que requer competência em todos os setores da vida humana, como no trabalho e no 

avanço do conhecimento. 

As Séries Iniciais do Ensino Fundamental são o início de um processo educativo 

relevante, pois é a partir daí que as crianças, jovens e adultos poderão ter sucesso ou insucesso 

na sua formação escolar. Iturra (1990, p.16) define ensinar como “o processo pelo qual se 

transfere o pensamento cultural de como uma sociedade se gere a si própria”. Percebemos na 

concepção de Iturra (1990) que o homem deve ser educado para viver em sociedade, em que 

deve ser respeitado o contexto cultural em que vive o indivíduo para que possa saber conduzir 

seu próprio caminho e adquirir a sua cidadania. 

Verificamos que são muitos os problemas na educação enfrentados pelo Brasil. 

Mudanças têm ocorrido através de propostas do Ministério de Educação (MEC), para que se 

possa ter um ensino de qualidade e erradicar o analfabetismo no país. Todavia, são necessárias 

políticas públicas que venham favorecer os professores do Ensino Básico, em especial os das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, já que esse é o início da formação escolar do indivíduo, 

um ensino permanente, que seja para toda a vida. Além de propostas, são necessárias ações que 

contribuam para efetivar um ensino-aprendizagem consistente, incentivando a Formação 

Continuada, e que as unidades de ensino se proponham criar ações, no âmbito do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), que envolvam a comunidade escolar e a família, fundamentais nesse 

processo educativo, pois escola e família não podem estar dissociadas.  

Com a realização deste estudo, pretendemos refletir sobre a educação no Brasil e em 

especial no município da Vitória de Santo Antão, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
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quanto ao processo da leitura e da escrita nos contextos urbano e rural. As práticas docentes 

necessitam estar fundamentadas em princípios pedagógicos que possam sugerir às políticas de 

ensino em escolas públicas, metodologias com estratégias de ensino e aprendizagem e 

sequências didáticas que promovam um ensino significativo da leitura e da escrita, de forma 

crítica, dinâmica e colaborativa, isto é, que faça a diferença, mesmo diante das dificuldades que 

encontramos há anos, e que, mesmo com projetos e programas inovadores, não conseguem 

ainda revelar um avanço substancial.  

Não temos dúvidas de que os órgãos governamentais, junto ao MEC e às Secretarias de 

Educação dos estados e municípios, estão se empenhando em melhorar a educação básica do 

Brasil. Porém, mesmo com a vigilância que há do MEC perante essas Secretarias no 

desempenho desses projetos e programas, como também nas avaliações externas – por exemplo, 

a Prova Brasil, que é realizada em todo território nacional, e o Sistema de Avaliação 

Educacional de Pernambuco (SAEPE) –, ainda há dificuldades em as ações serem 

concretizadas, devido a sérios problemas que vão além do conhecimento de quem as elabora. 

Por isso, é necessário que sejam efetivados programas e projetos nas próprias escolas, 

construídos pelos próprios professores, diante das necessidades de cada unidade de ensino, em 

que os docentes sejam os autores e condutores dessas ações. É na própria escola que pode haver 

mudanças. Concordamos com Libâneo et al. (2012) quando afirmam que a formação docente 

deve acontecer na própria escola. Se cada uma das escolas se empenhar e os professores fizerem 

a diferença nos atos de ensinar, com o cuidado de verificar se os alunos realmente estão 

aprendendo e como acontece essa aprendizagem, com certeza o Brasil mudará esse quadro e 

veremos professores e alunos mais felizes, com a alfabetização garantindo a todos a vivência 

da cidadania. 
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Primeiro Capítulo 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Pensar em Educação rural e urbana no Brasil é ter um olhar diferente para as diferenças 

que existem entre os sujeitos envolvidos nesse processo. Por isso, priorizamos em nossa 

pesquisa analisar os papéis dos professores e alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

de duas escolas públicas, situadas uma na zona urbana e a outra na zona rural, ambas no 

município de Vitória de Santo Antão (Pernambuco – Brasil), almejando analisar a prática 

docente desses professores nos contextos citados, no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

Na perspectiva do olhar diferente para as diferenças, há abordagens distintas sobre a 

educação brasileira desde o Brasil Colônia, quando este era totalmente rural, à chegada dos 

jesuítas ao Brasil em 1540, quando iniciou-se a educação formal brasileira, com a finalidade de 

catequizar os índios, utilizando o ensino como meio para que os nativos passassem a professar 

a religião católica. 

Foram muitas as influências dos jesuítas ao construírem um verdadeiro império, uma 

estrutura missionária educacional, da qual herdamos muitos saberes, ainda explorados 

contemporaneamente. Todavia, com a expulsão desses religiosos em 1759, por ordem de D. 

José, outras Ordens Religiosas passaram a assumir a função educacional no Brasil, propiciando 

o surgimento das escolas particulares. Essas escolas funcionavam nas casas grandes e eram 

financiadas pelos senhores de engenho, sendo que somente uma ínfima minoria lhes tinha 

acesso. 

Após vários séculos, novos rumos foram tomados pela educação no Brasil, com vários 

projetos e programas de ensino. Atualmente, o Governo Federal tem investido muito para que 

os brasileiros tenham acesso gratuito à escola, com o objetivo de que sejam alfabetizados e 

adquiram a sua cidadania. No entanto, ainda temos um país com um elevado número de 



16 

analfabetos, isto é, com indivíduos que não sabem ler, nem escrever, e outros incapazes de 

interpretar textos, ainda que relativamente simples e acessíveis. 

É relevante também a questão da administração, gestão, organização e funcionamento 

do Ensino Fundamental nesses últimos anos, pois houve um avanço para a autonomia da 

educação no Brasil, através do PNE e PDE, que têm contribuído para uma gestão democrática 

das escolas nos estados brasileiros. Além disso, também as leis complementares à LDB vigente, 

que foram acrescidas sem substituir seu texto original, demonstrando um empenho do Governo 

Federal junto a estados e municípios, com mudanças significativas que almejam erradicar o 

analfabetismo e mudar o quadro da educação brasileira. 

 

1.1 Cenário histórico educacional rural e urbano no Brasil 

Pode-se perceber que as nossas raízes herdadas no período colonial brasileiro foram 

muito fortes. Até hoje ainda existe em nossas veias uma educação tradicional, por mais que haja 

movimentos com projetos pedagógicos e educativos inovadores – mesmo com educadores 

como Paulo Freire, que sempre lutou contra a educação bancária na qual nossos alunos eram 

invadidos como depósitos de conteúdos e não um verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. 

Para Freire: “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção” (2003b, p .47). 

Luckési (2005, p.22-23) também reflete sobre o que herdamos dos nossos antepassados 

e que perdura hodiernamente, quando diz: 

No que se refere aos exames, importa lembrar que, na RatioStudiorum, obra 
publicada pelos padres jesuítas, em 1599 [...] há um capítulo intitulado “Dos 
exames escritos e orais”, onde estão definidas as regras de como deveriam ser 
conduzidos os exames dos educandos, em um Colégio dirigido pela Ordem 
Jesuítica. As regras publicadas nesse documento fazem indicações que ainda 
estamos cumprindo hoje, tais como: “no dia das provas, os estudantes deverão 
trazer para a sala de aula todo material do qual necessitarão, tendo em vista 
não ter que solicitar nada aos seus companheiros”; [...] São regras que, ainda 
hoje, estamos praticando no cotidiano de nossas escolas, especialmente, nos 
dias em que ocorrem os atos, que, equivocadamente, têm sido denominados 
de avaliação. 

É essa a herança do período colonial do Brasil, que ainda conduzimos, pois por mais 

que haja inovação nas propostas pedagógicas brasileiras, com projetos inovadores na área da 
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educação, carregamos dentro de nós essa educação tradicionalista da qual precisamos libertar-

nos. 

Nessa época, o Brasil era uma verdadeira zona rural, no entanto, o modelo de educação 

que os jesuítas trouxeram não tinha característica rural. Marinho (2008, p.24) fala sobre o 

sistema educacional do Brasil dessa época nestes termos: 

O Brasil, nessa época, não passava de uma imensa zona rural, mas sabemos 
que o modelo de educação trazida pelos jesuítas não tinha a característica de 
uma educação rural, pois, considerando que o mais importante era a catequese 
dos indígenas e a preparação dos filhos dos portugueses para o estilo de vida 
prevalecente na Metrópole, não se tinha porque pensar em uma educação 
rural. 

Assim, pode-se perceber que, mesmo o Brasil apresentando uma enorme área rural, as 

propostas pedagógicas de ensino dos padres jesuítas não tinham a finalidade de atingir esse 

público. Preparavam as poucas pessoas nessa época que tinham o privilégio de estudar, com 

uma metodologia que ia ao encontro da usada na metrópole, porque eles sabiam que não podiam 

dividir ensino rural e ensino urbano. Por isso, Marinho (2008, p.24) faz esta pergunta: “na 

época, o que era rural e o que era urbano?” 

De acordo com o mesmo autor: “Em 1758, por determinação do Primeiro Ministro de 

Portugal, Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil, ficando a educação sem 

quem a ministrasse” (Marinho, 2008, p.25). Isso fez com que houvesse uma imensa 

desorganização no ensino do Brasil, passando por várias crises educacionais. Foram criadas as 

aulas régias, em 1772, em que as pessoas que conheciam as letras pediam autorização ao Vice-

Rei e, sendo atendidas, poderiam formar suas turmas para ensinar. No entanto, não houve 

sucesso nessas aulas e, mesmo com ajuda financeira do governo, não funcionaram por muito 

tempo devido ao fato de as pessoas não estarem preparadas para essas metas. 

Ainda sobre a sociedade colonial, é relevante mencionar o seu caráter excludente, 

mesmo entre as camadas cultas, face à mulher, pois estas cuidavam da casa e dos filhos; os 

filhos mais velhos cuidavam dos negócios dos pais e os mais novos, por vezes, seguiam a 

carreira eclesiástica ou faziam curso superior. 

No Brasil, no período do Império, também os dois imperadores fizeram muito pouco 

pela educação rural. De acordo com Marinho (2008, p.2): “Pensar em educação rural é pensar 

em reforma agrária”. Entendia-se que a educação no meio rural devia ser voltada para os 
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interesses do campo, defendendo a reforma agrária e uma política para a agricultura. E essa 

educação deveria atender os interesses políticos e sociais das pessoas que viviam no campo. 

Partindo para o ano de 1808, quando a família real chegou ao Brasil, foram criados 

alguns cursos de nível superior por D. João VI, até o segundo decênio do século XIX, a exemplo 

da Faculdade de Medicina, em Salvador – BA, no ano de 1808, e o curso de Direito em Olinda 

– PE, no ano de 1827. No entanto, na área do Ensino Básico e Médio, nada foi feito, 

principalmente em relação à educação rural. Ademais, naquela época, em que a maioria da 

população brasileira era formada por índios, negros, escravos e brancos pobres, não havia 

mesmo nenhum interesse em deixá-los bem informados, com um pensamento crítico para tomar 

decisões. Quem mandava era sempre a classe dominante. 

O primeiro plano de ensino da educação brasileira, denominado de método mútuo, foi 

criado em 1812, mas não foi executado, por não ter sido aprovado1. Como escreve Marinho 

(2008, p.36), “Pelo quadro histórico, percebemos as raízes do analfabetismo na zona rural 

brasileira ou, se podemos assim dizer, da mentalidade que temos no país de que o homem rural 

não precisa de educação”. 

No segundo império, de 1840 a 1889, também houve muitas dificuldades no setor 

educacional brasileiro. A preocupação de quem governava naquela época continuava focada no 

ensino superior, permanecendo, como no primeiro Império, a Educação Básica e Média sem 

qualquer respaldo.  

Evidentemente, isso leva a crer na falta de interesse dos colonizadores em fixar-se no 

Brasil. O objetivo primordial era realizar o comércio, considerando as riquezas existentes no 

Brasil. Freire (2000, p.76) considera que “Faltou aos colonos que para cá se dirigiram, ânimo 

fundamental, que teria dado, possivelmente, outro sentido ao desenvolvimento de nossa 

colonização. Faltou-lhe integração com a colônia. Com a terra nova”. 

Com o Brasil Império e a imigração no país, surge uma população que não era só rural 

e exigia uma formação educacional, visto que os imigrantes estavam acostumados com a 

                                                           
1 O método mútuo é uma etapa da história da instrução pública e das escolas de primeiras letras no Brasil, como 
parte do processo de incorporação das modernidades dos países centrais, em fase de industrialização e, 
consequentemente, formação de cidadãos adaptados à essa realidade. A difusão da instrução elementar às massas 
trabalhadoras, exigia a racionalização do ato pedagógico pela rapidez em ensinar, pelo baixo custo, pela disciplina 
e ordem, pelo uso de poucos professores e vários alunos-mestres (Bastos, 1997, p.33). 
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educação formal em seus países e sabiam da importância em se ter professores para ensinar 

seus filhos. Com isso, foram feitas algumas experiências em que os fazendeiros contratavam os 

chamados “tios-padres” e os capelães para dar aulas aos filhos desses colonos. 

Em 1827, foi criado o método lancasteriano copiado da Inglaterra e da França, mas não 

teve nenhuma sustentabilidade, porque só serviu para o aluno se considerar igual ao professor, 

visto que eram poucos professores qualificados naquela época e aqueles grupos de alunos que 

conseguissem sobressair nos estudos ensinavam aos seus colegas de turma e seriam alunos-

mestres. Desde o início, esse método não foi aceito, pois naquela época a figura do professor 

era dominante, de prestígio; mesmo assim, esse método durou 20 anos, sendo-lhe posto fim 

“por não se adaptar à nossa realidade” (Marinho, 2008, p.40). 

Uma grande referência em educação nessa época era o Colégio D. Pedro II, localizado 

no Rio de Janeiro, porém, no período Imperial Brasileiro, houve uma grande decadência no 

setor educacional com a eliminação do curso primário. Foram muitos os problemas na educação 

do Brasil nesse período, devido especialmente à pouca importância que se dava aos negros, às 

mulheres e aos colonos pobres. Marinho (2008, p.41) apresenta deste modo a situação da 

educação no período do Império brasileiro: 

Se a educação tem que ser a mesma para pobres e ricos, então não pode haver 
discriminação; e, assim como a escola se ajusta à realidade do rico, para 
atender as suas necessidades, deve também ajustar-se as realidades dos 
pobres, procurando suprir as necessidades apresentadas pela classe, se isso 
não aconteceu é porque essa educação buscava outros ideais e não o educando, 
no nosso caso, o reprodutivismo. 

Está bem claro que os pobres não tinham acesso a uma educação que privilegiasse o seu 

meio, o seu modo de vida, sendo esta voltada para a classe dominante, e isso permanece até os 

dias de hoje. Freire (2000, p.53) alerta para esta discriminação assim:  

infelizmente, o que se sente, dia a dia, com mais força aqui, menos ali, em 
qualquer dos mundos em que o mundo se divide, é o homem simples 
esmagado, diminuído e acomodado, convertido em espectador dirigido pelo 
poder dos mitos que forças sociais criam para ele. 

Dessa maneira, percebe-se que, atualmente, mesmo grandes educadores, com propostas 

inovadoras em educação, sentem que a classe dos mais pobres é a mais atingida por não ter uma 

educação de acordo com seu contexto social, que, geralmente, é discriminatório. 

É este o cenário da educação no período do Império, no Brasil rural. Sem nenhuma 

perspectiva de melhores condições para o ensino primário, visto que esse ensino tinha sido 
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abandonado, tornando o homem sem uma base estruturadora, o que o impedia de tornar-se 

esclarecido e não manipulado pelas classes dominantes do país. 

É a partir de 1910, já na República, que surge um novo momento na educação rural 

brasileira, pois o despertar para o ensino de acordo com o contexto social, de quem vivia na 

zona rural, era pouco valorizado, dando-se mais ênfase à zona urbana. Nesse contexto, inicia-

se o movimento migratório rural/urbano, que aconteceu a partir do final da Primeira Guerra 

Mundial, em 1918. 

É nesse ambiente que surge o ruralismo pedagógico, o qual tinha o objetivo de despertar 

e fixar o homem no campo. Os fazendeiros tinham todo interesse no ruralismo pedagógico, 

porque era uma educação em que os homens do campo não reivindicavam seus direitos, 

permaneciam passivos às ordens que vinham dos seus superiores e não se tornavam cidadãos 

conscientes e conhecedores. Era uma educação rural que visava mais os interesses próprios dos 

fazendeiros, sem uma preocupação, para a qual o homem rural pudesse buscar o conhecimento 

imprescindível, estabelecendo relação com a sua realidade de vida. 

Embora sabendo do grande número de analfabetos que existiam na zona rural, o discurso 

dos fazendeiros era sempre o mesmo: para cuidar da terra e do gado não era preciso saber ler 

nem escrever. A preocupação com a educação era superficial, enganadora, pois não havia 

respeito pelo homem analfabeto, mas pelos interesses próprios dos fazendeiros. 

A primeira Escola Normal, conforme Tanuri (2000, p.64), foi “criada na Província do 

Rio de Janeiro pela Lei n.º 10 de 1835”. Em anos seguintes, segundo a mesma autora, foram 

também criadas Escolas Normais em outras províncias brasileiras, como em Minas Gerais, São 

Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará, etc. Apesar dos avanços, é notável que a proposta educacional 

dessa época na zona rural não pensava em uma educação crítica e libertadora, como refere 

Freire (2000), para não despertar a consciência crítica e não abalar a estrutura social do país. 

Existia uma prática voltada para o ruralismo pedagógico, na qual o homem não exercia a sua 

verdadeira cidadania. 

O objetivo do ruralismo pedagógico era fazer com que o homem rural não despertasse 

para outras realidades, em que ele pudesse se impor e ter os seus direitos garantidos na 

sociedade. Para os defensores do ruralismo pedagógico, não se devia dar uma educação que 

fizesse com que o homem rural pensasse na cidade, mas sim no campo. É nesse sentido que 

Ramal (2011, p.8) salienta:  
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Buscavam, assim, contribuir para a fixação do homem à terra, uma vez que a 
urbanização articulava-se como processo cada vez mais acelerado; e a 
adequação de uma pedagogia própria para a realidade, com o auxílio de uma 
formação específica do professor voltada para a vida no campo que deveria 
ser intimamente ligada ao mundo do trabalho. 

Verifica-se que o despertar de uma educação desse tipo evitaria o êxodo rural e o homem 

continuaria no campo, porque com a mão de obra do trabalhador do campo resgataria uma 

educação voltada para a reforma agrária brasileira. Segundo o mesmo autor: “No Brasil, o 

ruralismo pedagógico, através da educação, tinha como intuito beneficiar a imensa maioria da 

população que vivia no campo e que em 1900 totalizava aproximadamente 90% de toda 

população brasileira, que ainda sofria com os altos índices de analfabetismo” (Ramal, 2011, 

p.7-8). 

Com uma população quase toda analfabeta, observou-se a necessidade de tomar 

posições relevantes para sanar esse quadro. Foi então que muitos educadores investiram em 

propostas pedagógicas para o campo, a fim de tentarem minimizar esse quadro de analfabetismo 

no país. Contudo, não se deve esquecer que o ruralismo pedagógico era voltado para os 

interesses dos fazendeiros da época, a fim de manter a população na zona rural. Por isso, não 

havia nenhuma motivação por parte deles para que houvesse uma mudança educacional. 

O Brasil passou muitos séculos como um país agrário, essencialmente rural, todavia, 

Salvador, primeira capital do Brasil, foi pioneira em relação ao processo de urbanização nesse 

país. A partir do século XVIII, a urbanização se desenvolve, mas a sua maturidade só é atingida 

no século XIX, pois, de acordo com Santos (2008, p.2): “na passagem do século XVII para o 

século XVIII, Salvador já reunia 100 mil moradores”. 

Foi com a expansão da agricultura comercial e a exploração do minério que se iniciou a 

urbanização, com a criação de cidades no litoral e no interior. O mesmo autor escreve: 

Em 1890, eram três as cidades com mais de 100 mil moradores: Rio de Janeiro 
com 522.651, Salvador com 174.412 e Recife com 111.556. Três outras 
cidades passavam da casa dos 50 mil (São Paulo: 64.934; Porto Alegre: 
52.421; Belém: 50.064) (Santos, 2008, p.23). 

Com esses dados, pode-se perceber que São Paulo, atualmente a cidade mais populosa 

do Brasil, e considerada a quarta maior do mundo, no século XVIII tinha uma população 

inferior às cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. No entanto, com a imigração de 

estrangeiros e de outras pessoas provenientes de diversas regiões do Brasil, hoje tornou-se uma 

cidade demasiadamente populosa.  
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Após 1940, passou-se a observar uma divisão entre a população urbana e a população 

rural, dos municípios brasileiros. Segundo Santos (2008, p.33):  

O forte movimento de urbanização que se verifica a partir do fim da Segunda 
Guerra Mundial é contemporâneo de um forte crescimento demográfico, 
resultado de uma natalidade elevada e de uma mortalidade em descenso, cujas 
causas essenciais são os progressos sanitários, a melhoria relativa nos padrões 
de vida e a própria urbanização. 

Com isso, percebe-se que a urbanização do Brasil deu-se de forma mais acelerada após 

a Segunda Guerra Mundial; como demograficamente é um país imenso e novo, a tendência era 

crescer mais ainda com a criação de novas cidades. Nas décadas de 1940 e 1950, cresceu a 

industrialização e, consequentemente, houve um desenvolvimento nas capitais e nos estados 

brasileiros. 

Quando se descreve um cenário rural do país no século XX, não se pode deixar de lado 

o cenário urbano, visto que, com a industrialização, iniciou-se no Brasil o êxodo rural, como 

nos apresenta Ramal (2011, p.14): 

No Brasil, especificamente, é possível notar esta abordagem após o processo 
de industrialização que data do início do século XX e se acentua a partir da 
década de 1930, em que a sociedade brasileira deixa os campos e migra em 
grande escala para as cidades.  

Verifica-se dessa forma que, a partir do século XX, há um novo momento no cenário 

rural e urbano no Brasil, que não vimos no Brasil Colônia nem no Brasil Império, porque nesses 

períodos o Brasil era pouco habitado, apesar de ser imenso com suas terras e riquezas naturais, 

com seus senhores de engenhos, tal qual os senhores feudais. Então, era um país totalmente 

rural. Já na República, começou outro tempo no Brasil, mas ainda predominava o rural. Só no 

século XX, com a industrialização, mudou-se o quadro populacional no Brasil, que prevalece 

mais habitado na zona urbana. Vale a pena rever o que a mesma autora diz a esse respeito: 

o Brasil passa de uma sociedade agrária que concentrava a maior parte da sua 
população no meio rural para os centros urbanos incipientes da 
industrialização, fazendo com que o êxodo rural se tornasse um dos principais 
problemas do país. Ao campo brasileiro permanecia a herança dos latifúndios, 
da concentração de renda e do trabalho servil (Ramal, 2011, p.14). 

Esse era o novo quadro do Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Mas os ruralistas 

lutavam por uma educação rural que atendesse ao contexto do homem do campo. De acordo 

com Ramal (2011, p.17): “o movimento ganhou forças por combater com afinco a formação 
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urbana do professor, o currículo que era considerado citadino e o padrão de escola que não se 

encaixava no ideal de formação do homem do campo e sim no da cidade”. 

Havia na época um grande interesse em uma educação que privilegiasse o homem rural 

em seu meio. Entretanto, não era esse o real objetivo, por isso compartilhamos com a posição 

de Marinho (2008), quando descreve que era importante que o homem do campo vivesse em 

seu habitat. Nesse contexto é possível observar que o interesse do ruralismo pedagógico não 

beneficiava o homem rural, mas sim os fazendeiros, mantendo seus interesses pelos serviços 

que poderiam ser lucrativo para eles.  

Várias campanhas foram desenvolvidas no período de 1960 a 1964, a fim de erradicar 

o analfabetismo no país. De todas as iniciativas tomadas para a educação rural, a mais 

significativa foi a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), que alcançou um apogeu 

de quatro anos e depois entrou em decadência. Nos moldes dos governos militares, a educação 

após 1963 não era vista para formar cidadãos críticos e conscientes, que participassem na 

construção de sua história. 

O grande educador Paulo Freire aposta em novas ideias revolucionárias no âmbito da 

educação, começando a mudar o quadro do analfabetismo no país, como ele próprio afirma 

(2000, p.104): “A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o 

debate. À análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”.  

É nesse percurso criador que vamos verificar as grandes mudanças que o Brasil começou 

a apresentar a partir desse momento áureo na educação brasileira. Inicia-se esse 

redirecionamento com as novas mudanças na alfabetização. Trazemos de novo à colação Freire 

(2003b, p.70) quando escreve: 

Como professor, se minha opção é progressista e venho sendo coerente com 
ela, se não me posso permitir a ingenuidade de pensar-me igual ao educando, 
de desconhecer a especificidade da tarefa do professor, não posso, por outro 
lado, negar que meu papel fundamental é contribuir positivamente para que o 
educando vá sendo o artífice de sua formação com a ajuda necessária do 
educador. 

Na contramão do que pregava o regime militar, um novo rumo da educação brasileira 

passou a ser traçado nos anos 60, começando com um perfil inovador dado por Freire, com uma 

educação voltada para a formação crítica do indivíduo, tanto no meio urbano como no rural, 

pois ele lutava por uma sociedade igualitária. Os movimentos sociais pretendiam criar uma 

política que favorecesse a formação do homem do campo, com autonomia, e que garantisse 
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assim a sua cidadania. Freire (2003b, p.103) refere como deve ser o professor dessas gerações: 

a favor de uma democracia social, da liberdade e contra ao autoritarismo. Nas suas palavras: 

Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela 
some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se 
não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, 
descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser o testemunho que deve 
ser de lutador pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai da 
minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, 
não canso de me admirar. 

O professor progressista, idealizado por Freire, tanto para a zona urbana como para a 

rural, era um professor que colocasse em sua prática o diálogo como ferramenta essencial e 

uma educação para todos, sem distinção de raça, gênero e condições sociais. Também um dos 

fatos marcantes desse período foi a ascensão da zona rural, no que diz respeito aos trabalhadores 

rurais, pois como nos afirma Marinho (2008, p.77): 

só em 1963 foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, quando, desde 
1943, há vinte anos, já existia a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), 
que, apesar de atingir todo o país, foi feita mais em função do comércio e da 
indústria. Acreditamos que esse período constituiu um marco divisor no 
contexto histórico da zona rural brasileira. 

O contexto histórico da época não ofereceu as melhores condições, mas não deixa de 

ser um salto promissor, isto é, uma grande vitória para o meio rural. 

Também com os movimentos sociais da zona rural, o Brasil estava ficando com uma 

nova cara. Foi nesse período que Paulo Freire criou seu Método de Alfabetização, que veio a 

ser chamado de Método Paulo Freire, o qual visava alfabetizar jovens e adultos e mudaria a 

situação destes, além das pessoas que chegavam aos 16 anos sem serem alfabetizadas e, assim, 

pretendia erradicar o índice de analfabetismo no país. Esse método de alfabetização atendia aos 

adultos e já funcionava em vários estados do Brasil, que já tinham adotado essa nova 

metodologia de ensino-aprendizagem, como nos afirma Marinho (2008, p.97): “A grande 

novidade da década de 60 foi o método Paulo Freire, que se desenvolveu no seio do Movimento 

de Cultura Popular (MCP) do Recife. Tal movimento criou ‘os círculos de estudos’ e os centros 

de culturas nos quais Paulo Freire pôde colocar em prática a sua teoria”. 

O Método Paulo Freire dava oportunidades aos trabalhadores rurais de poderem ser 

alfabetizados, como aconteceu em Angicos, no Rio Grande do Norte, em que trabalhadores 

foram alfabetizados em 45 dias. Por isso o mesmo autor sublinha: “Era necessário, portanto, 
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passar para as pessoas a luz da verdade, ou seja, fazê-las chegarem a um nível de leitura da 

realidade, dentro de uma consciência crítica” (Marinho, 2008, p.97). 

Mas a classe dominante, “os poderosos”, não queria um povo e uma nação esclarecidos. 

Se a população fosse alfabetizada, o país tomaria outra direção, com pessoas conhecedoras e 

esclarecidas dos seus direitos e deveres. Isso, com certeza, prejudicaria o “poder” de um país 

capitalista. Em 1964, de acordo com Bello (1993, p.1):  

A cartilha do MEB foi rasgada diante das câmeras de televisão, no Programa 
Flávio Cavalcante, depois de ter sido proibida, no extinto Estado da 
Guanabara, pelo então Governador Carlos Lacerda. As campanhas de 
alfabetização que tinham objetivos mais abrangentes do que a própria 
alfabetização chegava ao seu fim, em 1964. 

Dessa maneira, os ideais de Paulo Freire em acabar com o analfabetismo, de dar 

condições ao homem do campo de estudar e saber decidir, bem como envolver-se nos 

movimentos sociais, fizeram o Brasil perder um dos seus momentos mais férteis e produtivos 

para a educação urbana e rural.  

O Brasil deixa para trás um novo futuro, o qual poderia mudar a situação dos brasileiros 

mais sofridos que sonhavam com uma vida mais digna, com novos horizontes, mais 

conhecedores dos seus direitos e que pudessem lutar por eles, de serem cidadãos críticos. Tudo 

é deixado para depois, ocorrendo o Golpe Militar, sem erradicar o analfabetismo no país. 

Após 1964, a educação brasileira se transformou em instrumento ideológico, pois 

acabaram as iniciativas pedagógicas e não existiu nenhuma preocupação do Governo Federal 

em melhorar a educação no país. Nesse período, houve grande desigualdade social na região 

Nordeste do Brasil, na qual foram criados programas integrados, com a finalidade de auxiliar 

regiões mais carentes.  

O Movimento Educacional Brasileiro (MEB) e a perspectiva do método Paulo Freire, 

que era diferente da proposta educacional do governo, não pôde mais ser realizado no país, 

como nos afirma Marinho (2008, p.112): 

A zona rural que, de 1961 a 1964, havia recebido uma assistência melhor na 
área da educação com o MEB e a perspectiva do método Paulo Freire voltou 
ao seu estado original, pois todo projeto educacional, diferente do proposto 
pelo governo, era tido como comunista e contrário ao governo, por isso seria 
perseguido e teria seus líderes punidos. 
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Embora a semente fosse lançada por Paulo Freire, a Educação do Brasil não pôde 

germinar e, nessa época, o Governo Militar não fez nenhuma proposta educacional que 

almejasse beneficiar a zona rural. 

Como o analfabetismo no Brasil estava com um índice muito elevado, o Governo Militar 

decidiu criar um programa para reduzi-lo: “Em 1967, com a Lei 5.379, criou-se o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), numa tentativa do governo militar para diminuir o alto 

índice de analfabetismo existente no país” (Marinho, 2008, p.113). Mas sabe-se que tudo isso 

não passou de mais uma estratégia do Governo Militar para se projetar com a diminuição de 

analfabetos no país. 

Na realidade, o imenso Brasil que tinha tudo para se tornar democrático com a educação 

crítica e libertadora proposta por Paulo Freire, sofre as mais tristes angústias de um país sem 

uma política educativa que valorize os menos favorecidos. É nesse contexto, que Marinho 

(2008, p.113) nos dá conta deste período da educação brasileira: 

Momento dramático para a educação brasileira foi a promulgação do Decreto-
lei 477, de 26 de fevereiro de 1969, quando o governo da ditadura estabeleceu 
as bases da repressão para os docentes, alunos e funcionários de 
estabelecimentos de ensino público ou particular. A proposta tornou-se clara, 
ou a sala de aula se tornaria um palanque para o discurso governamental ou 
os corruptores (os Sócrates do século XX) dos alunos teriam que ser punidos, 
talvez bebendo da mesma sicuta que Sócrates. 

Sendo assim, o Brasil deixa de ser um país livre para viver reprimido e submisso, com 

uma educação superficial, sem os verdadeiros encantos de um ensino-aprendizagem da leitura 

e da escrita, voltados para o contexto social do educando, desrespeitando as autoridades maiores 

desse processo: professor e aluno. Além disso, foi substituído o currículo que incluía a 

disciplina de Filosofia, que ensinava os alunos a pensarem, a terem um sentido crítico, pela 

disciplina de Educação Moral e Cívica, em favor dos seus interesses políticos e governamentais. 

É evidente que, se a educação na zona urbana estava passando por esses tremendos 

problemas, quanto mais na zona rural, cujas dificuldades ainda eram maiores, devido às 

desigualdades sociais. Sempre os menos favorecidos eram os mais perseguidos e, 

consequentemente, os que mais sofreram as injustiças sociais. Não se pode esquecer o que 

Freire (2000, p.74) afirma a respeito do Brasil: “Realmente o Brasil nasceu e cresceu dentro de 

condições negativas às experiências democráticas”. 



27 

Um novo rumo para educação rural se inicia quando o Ministério de Educação (MEC), 

em 1975, cria programas educacionais para minimizar a situação e combater as desigualdades 

sociais existentes. Conforme Marinho (2008, p.118): 

Com a elaboração do II PND (Plano Nacional de Educação) 1975-79, o MEC 
resolveu estabelecer em seus objetivos e diretrizes condições que 
favorecessem a edificação de programas educacionais para a zona rural, 
pensando na melhoria sócio-econômica da população rural. 

Mesmo com a preocupação do MEC para que a educação brasileira tivesse a sua 

ascensão, os resultados não priorizavam uma mudança educacional na zona rural brasileira. 

Não se pode pensar em educação isoladamente, pois outras instituições ligadas à saúde, 

comunicação, organização econômica, etc., deverão estar inseridas nesse contexto para que, 

articuladamente, possam conquistar novos momentos no processo de ensino e aprendizagem 

dos estudantes da zona urbana, como também da zona rural. Esse processo deverá ser 

desenvolvido de forma interativa e voltado para os princípios de uma educação que privilegie 

a leitura e a escrita e dê um novo sentido para a comunidade rural e urbana do país –  não de 

forma autoritária e discriminatória, como era o timbre do governo dessa época. 

No governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi lançada uma campanha 

intitulada “Toda criança na Escola” para erradicar a evasão escolar e a disparidade entre série 

e idade. De acordo com Marinho (2008, p.158-159): 

A Campanha, que esperava atingir crianças de todo país, propôs para a zona 
rural as “Escolas Rurais Multisseriadas”, a qual segundo o MEC, amparada 
na LDB, essas escolas organizariam o ensino por módulos, ao contrário da 
proposta das escolas unidocentes já existentes na zona rural. A idéia era que o 
aluno, deixando a escola em determinado momento, ao retornar, continuaria 
seus estudos sem precisar repetir o que já fez; ele simplesmente, daria 
continuidade aos módulos seguintes. 

Essa proposta educativa não só pensava no estudante, mas também na formação do 

professor, visto que, se ele estivesse munido de uma formação para trabalhar com classes 

multisseriadas, com certeza, acreditava-se, realizaria um trabalho com mais seriedade, no qual 

ler e escrever fossem princípios básicos nesse processo de alfabetização. Todavia, esse processo 

educativo não surtiu muito efeito, porque as escolas multisseriadas não tinham uma boa 

estrutura organizacional e os professores não tinham formação. Isso permitia que a educação 

rural permanecesse descontextualizada, sem consistência pedagógica, sem o propósito principal 

de acabar com a evasão e a repetência nas escolas rurais. Com isso ficou constatado que, mesmo 

com todo o entusiasmo da Nova República, desde 1985, não houve muitas mudanças no quadro 
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da educação rural brasileira, com um alto índice de analfabetismo. Não é de se admirar o que 

relatam Arroyo, Caldart e Molina (2004, p.85-86), quando um colega chileno os interpela: 

Eu me lembro de um colega chileno que um dia me perguntou: “O Brasil é o 
país mais avançado da América Latina, a economia mais avançada, e vocês 
são o segundo em analfabetismo na América Latina, 30 milhões, como é 
possível? Vocês têm fama de ter tendências educativas avançadas. Paulo 
Freire está aí! O movimento de renovação pedagógica está aí! Florestan 
Fernandes está aí. Como é possível tantos analfabetos na cidade e no campo?” 
Respondi: Porque nós temos o sistema educativo mais seletivo da América 
Latina, que cria analfabetos, ele, o próprio sistema. 

A resposta de Arroyo ao seu colega chileno traduz a realidade. Vê-se no Brasil, o 

analfabeto ter o direito de votar e participar das políticas do país, vivendo uma 

pseudodemocracia, mesmo que não saiba decidir do seu voto quanto à escolha dos seus 

dirigentes. Por isso, é mais fácil optar por uma educação de caráter eminentemente reprodutivo, 

em vez de uma educação que forme a criticidade do indivíduo. 

A partir do ano de 2003, o Brasil passa a viver um novo momento na Educação, no 

governo do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, com novas propostas educativas, 

em que a zona rural seria favorecida com uma reforma agrária e uma proposta educacional. 

Assim sendo, torna-se importante que a educação rural valorize seu contexto social, usufruindo 

de uma educação para todos, independentemente de ter nascido no meio rural ou no meio 

urbano. Todavia, ainda se podem ver na zona rural escolas com turmas seriadas, que no entender 

de Arroyo et al. (2004, p.84): “A escola seriada é uma das instituições mais seletivas e 

excludentes da sociedade brasileira”. 

Não é fácil superar uma educação que já vem desde o descobrimento, na época do Brasil 

Colônia, dos jesuítas, quando existia um autoritarismo no ato de ensinar e aprender. Essa 

herança dos nossos antepassados ainda prevalece até os dias de hoje. Não podemos viver em 

pleno século XXI com uma educação autoritária. Concordamos com Arroyo et al. (2004, p.84) 

quando advertem: “Não construiremos uma educação básica como direito enquanto nós, 

professores, não superarmos a cultura da reprovação, da retenção e da seletividade, enquanto 

não superarmos a escola seriada que está estruturada numa cultura seletiva”. 

É nesse panorama educacional que ainda se encontrava o Brasil nesse período, mesmo 

com projetos educativos revolucionários, para mudar esse quadro nefasto da educação. 
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O pensamento de Arroyo et al. (2008, p.75) dá um novo sentido ao ato de ensinar quando 

se refere aos professores: “Não tratem os alunos como números, não tratem os alunos como 

alunos, tratem-nos como sujeitos, sujeitos que trazem história, que têm diferenças”. Este é o 

verdadeiro sentido de uma educação de valores, de aprender para a vida e exercer sua verdadeira 

cidadania. Uma educação para todos com todos. Concordamos com Peres (2011, p.65) quando 

refere: 

Homens e mulheres, que se reconheçam como sujeitos capazes de transformar 
e transformar-se, reivindicam uma educação construída com base num novo 
diálogo, um diálogo que recusa a igualdade uniformizadora e a diversidade 
adaptadora. No contexto educativo, todos os grupos e pessoas devem ver a sua 
diferença reconhecida com dignidade e respeitados os seus direitos sociais. 

É nesse contexto que as autoridades competentes, em articulação com os professores, 

devem fazer uma reflexão sobre as políticas educativas do país e ver onde e como devem mudar 

suas propostas de alfabetização, já que sem respeitar as diferenças e sem diálogo, é impossível 

uma educação transformadora, dialógica, tão sonhada por um dos maiores educadores do país, 

Paulo Freire. 

Assim, pode-se perceber que mesmo depois de tantas propostas educativas com projetos 

inovadores, o Brasil ainda passa por um processo de mudanças muito lento. E Freire (2000, 

p.20) descreve um saber democrático: “O saber democrático jamais se incorpora 

autoritariamente, pois só tem sentido como conquista comum do trabalho do educador e do 

educando”. 

O autoritarismo reprime o educando e o deixa sem nenhuma motivação para ir à escola, 

que deveria ser o lugar mais fascinante e atraente, porque é lá que o indivíduo deve ficar 

imbuído do desejo e vontade de aprender e crescer intelectualmente, adquirindo valores 

importantes em sua vida. Daí porque Peres também (2011, p.75) confirma: “Nos últimos 

tempos, um dos lemas mais prometidos, ainda que de forma retórica, foi de que temos de 

encontrar um novo rumo estratégico para o futuro, alicerçado em novos (velhos) valores”. 

Contextualizando o pensamento de Peres, pode-se ter um caminho com novos valores 

na educação em que o respeito, o pluralismo, a democracia, o reconhecimento e a afetividade 

servirão de base para novas estratégias de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, pensa-se em um Brasil diferente, alfabetizado, com políticas educativas 

voltadas para a valorização do aluno e do professor das Séries Iniciais, dando um novo rumo a 
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este país com órgãos envolvidos nas mudanças educacionais – e não com uma escola 

dominadora que não atende aos pedidos dos seus alunos. Por isso, Alves (2012, p.19) faz um 

apelo aos professores: “lembrem-se de que vocês são pastores da alegria, e que a sua 

responsabilidade primeira é definida por um rosto que lhes faz um pedido: “Por favor, me ajude 

a ser feliz”. 

 

1.2 Contexto do locus do objeto de estudo 

1.2.1 Vitória de Santo Antão 

Vitória de Santo Antão está localizada na zona da Mata no Estado de Pernambuco e, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a estimativa da 

população em 2014 era de 134.871 habitantes residentes. 

Foi fundada pelo português Diogo de Braga conforme o que sublinha Aragão (1977, 

p.19): “Sua origem data de 1624 ou 1626, anos em que Diogo de Braga construíra, à margem 

esquerda do Tapacurá, algumas casas, onde se fixou com seus parentes, e uma capela, que 

dedicou a Santo Antão [...]”. No entanto, somente em 3 de agosto de 1645, quando travou-se 

uma batalha no Monte das Tabocas, entre pernambucanos e holandeses, é que há uma mudança 

com o nome de Vitória em comemoração da conquista dos pernambucanos contra os 

holandeses. É isso que confirma o mesmo autor: 

Não havendo, nem tendo havido, na ribeira do Tapacurá, próximo ao monte, 
outro templo dedicado a Santo Antão que a atual matriz de Santo Antão da 
Vitória, temos de convir em que as casas do Braga e a ermida de Santo Antão 
foram “os primeiros documentos fisionômicos” do agrupamento humano que 
deu origem à atual cidade de Vitória de Santo Antão, mesmo porque, 
esquecido o Braga, tomou a povoação o nome do padroeiro, aparecendo, desde 
o início do século XVIII, como freguesia de Santo Antão da Mata, passando, 
em 1812, a denominar-se Vila de Santo Antão, somente vindo a ter o nome de 
Vitória com a lei provincial n.º 113, de 6 de maio de 1843, que a elevou à 
categoria de Cidade com a denominação de Cidade da Vitória, em 
comemoração à vitória alcançada em 3 de Agosto de 1645, pelos 
pernambucanos sobre os holandeses, no combate do monte das Tabocas, 
situado no seu município (Aragão, 1997, p.22). 

Assim, temos um breve histórico de como nasceu essa cidade, que vem se 

desenvolvendo nos últimos anos com a instalação de várias indústrias, além da indústria do 

Engarrafamento Pitú, que já tem uma história secular nessa localidade. A seguir, 

apresentaremos informações relevantes em relação ao referido município. 
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Atualmente Vitória de Santo Antão é um dos maiores polos em educação do interior do 

Estado de Pernambuco e tem relevância na educação com duas faculdades privadas: Faculdades 

Integradas da Vitória de Santo Antão (FAINTVISA) e Faculdade Escritor Osman da Costa Lins 

(FACOL), com cursos nas diferentes áreas de conhecimento nos âmbitos de graduação e pós-

graduação. Também foi criado um campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

com o nome de Centro Acadêmico de Vitória e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE), entre um grande número de escolas públicas estaduais, 

municipais e privadas, além de várias escolas de idiomas que contemplam um cenário 

educacional de destaque em nosso estado. 

Por ser muito próxima de Recife, capital do Estado de Pernambuco, a apenas 51 km, há 

uma rotatividade de muitas pessoas que estudam na capital pernambucana. Para isso há ônibus 

gratuito fornecidos pela Prefeitura do Município, a fim de conduzir esses estudantes, dando 

assim maiores possibilidades de fazer os cursos desejados e ampliar mais as ofertas nas 

universidades públicas e privadas. 

São de grande importância os pontos turísticos que comumente são visitados, como os 

engenhos Bento velho e o Cachoeirinha. Também são muito visitados pelos turistas o Monte 

das Tabocas, lugar onde se realizou o combate da batalha dos pernambucanos contra os 

holandeses, o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão e também a Igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a que esteve associada uma Irmandade 

“constituída por homens pretos, em 1755” (Aragão, 1977, p.57). 

São várias as agências bancárias que contribuem para o desenvolvimento do município, 

como a Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e o 

Banco do Brasil, que merece destaque por ser a mais antiga da cidade, inaugurada no dia 10 de 

março de 1943. 

Mesmo muito próximo de Recife, considerado um dos melhores centros da medicina da 

região, Vitória possui um hospital público, João Murilo de Oliveira, além de mais quatro que 

atendem tanto ao Sistema Único de Saúde (SUS), como às pessoas que têm Planos de Saúde e 

também particular. Possui uma grande variedade de consultórios médicos e vários laboratórios 

de Análises Clínicas. 

Diante das dificuldades que todo o município enfrenta, ainda pode-se olhar para Vitória 

e compartilhar seu progresso. Seu comércio é bem diversificado e também foi inaugurado em 
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2013 o Shopping Parking Vitória, que atende, além da comunidade local, as cidades 

circunvizinhas.  

Estamos presenciando um grande desenvolvimento cultural, econômico, político, 

educacional e social nesta cidade histórica que, por sua vez, vem contribuindo para o progresso 

do Brasil. 

 

1.2.2 Colégio Municipal 3 de Agosto 

Com 71 anos de fundação, o Colégio Municipal 3 de Agosto tornou-se um marco 

histórico para a cidade da Vitória de Santo Antão, pelos grandes serviços prestados à sociedade 

vitoriense durante sete décadas, continuando a serviço com o seu corpo docente e discente. De 

acordo com Álvares (2010, p.8):  

No dia 13 de outubro de 1945 os nobres educadores entregavam ao chefe do 
governo municipal toda documentação exigida pelo MEC para funcionamento 
do educandário, tendo o prefeito assinado naquele momento o decreto de 
fundação do Ginásio Municipal 3 de Agosto. 

A partir daí, uma nova história tem início nesse educandário, com alguns ilustres 

educadores que se dedicaram fielmente para levar à sociedade vitoriense uma melhor educação, 

preocupando-se em fazer dessa escola um marco histórico para os que ingressaram e também 

para a geração futura. Nesse sentido, conforme o mesmo autor: “contribuíram como diretores: 

Dr. Aluísio de Melo Xavier, Dr. Daury da Silveira Santos, Padre Juarez Galvão, Dr. Mário 

Bezerra da Silva, Bel. Ubirajara Carneiro da Cunha, Professora Lisiane Álvares Alencar [...]” ( 

Álvares, 2010, p.8). 

No referido Colégio funcionam o Ensino Fundamental do 1.º ao 9.º ano e a Educação 

de Jovens e Adultos. Tem como atual Diretor o Professor José Batista da Silva Neto e Vice-

Diretor o Professor Adalberto Peres Quintas. Com base nas informações obtidas pelo Diretor, 

hoje o quadro da escola é composto por: 2.784 alunos (sendo 597 das Séries Iniciais e 2.187 

das Séries Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos); 103 professores; 

três coordenadores pedagógicos; cinco supervisores pedagógicos; uma secretária 

administrativa; vinte auxiliares administrativos; quinze auxiliares de disciplina; três porteiros; 

nove merendeiras; e quinze auxiliares de serviços gerais. 
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1.2.3 Escola Municipal Duque de Caxias 

É localizada em uma comunidade rural em Vitória de Santo Antão. Seu funcionamento 

foi iniciado em 1960, segundo dados históricos contidos no primeiro Projeto Político 

Pedagógico (PPP) (1999) da escola. Funcionava nessa época como Escola Mínima de Pirituba, 

com apenas uma sala de aula e a primeira professora com o nome de Conceição, não contendo 

seu sobrenome no documento citado. Em 1978 passou a se chamar Escola Municipal Duque de 

Caxias, com apenas duas salas de aula e duas professoras.  

Atualmente, segundo dados fornecidos pela Diretora Silvânia Maria da Silva Freitas, 

funciona com: treze salas de aula; 765 alunos;  39 professores, dezenove das Séries Iniciais, 

vinte das Séries Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA); uma 

coordenadora pedagógica; uma coordenadora do Programa Mais Educação; uma bibliotecária; 

quatro auxiliares administrativos; dois porteiros; dois auxiliares de disciplina; cinco 

merendeiras; cinco auxiliares de serviços gerais. 

 

1.3 Marcos Legais: Lei de Diretrizes e Bases 

A Lei n.º 9.394 de Diretrizes e Bases (LDB) de 20 de dezembro de 1996, também 

chamada de Lei Darcy Ribeiro, Senador mentor dessa Lei, foi publicada no Diário Oficial da 

União em 23 de dezembro de 1996, e segundo Demo (2012, p.9): foi aprovada pelo Congresso 

Nacional “depois de um parto interminável e em meio a algumas satisfações e muitas 

insatisfações”. 

Essa Lei foi aprovada em um clima não muito favorável, visto que já existia um projeto 

que tinha sido discutido com a sociedade, e que trazia propostas mais avançadas. No entanto, 

por decisão do Congresso Nacional, a LDB apresentada pelo antropólogo Darcy Ribeiro foi 

aprovada e continua em vigência, ainda sendo alvo de muitas críticas, e com algumas pequenas 

mudanças emanadas de algumas “brechas”, quanto à interpretação do texto aprovado em 1996. 

No Título II, Art.2.º da LDB, encontramos a principal finalidade da educação brasileira, 

ou seja: “A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa forma, 
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podemos ainda destacar na LDB, alguns pontos relevantes, que são relatados por Carneiro 

(2009, p.14): 

Os grandes eixos da Lei 9.394/96 estão identificados pelas definições 
relevantes: i) conceito abrangente de educação; ii) vinculação da educação 
com o mundo do trabalho e com as diferentes práticas sociais; iii) padrões 
mínimos de qualidade do ensino; iv)pluralidade de formas de acesso aos 
diversos níveis de ensino, como forma de ensejar o cumprimento da 
obrigatoriedade de ensino; v) avaliação da qualidade do ensino pelo Poder 
Público; vi) definição das responsabilidades da União, dos Estados, dos 
Municípios, das Escolas e dos docentes; vii) configuração dos sistemas 
federal, estaduais e municipais do ensino; viii) mapa conceitual preciso da 
educação escolar e de educação básica; ix) requesito de relação adequada entre 
o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais da 
escola; x) construção da identidade do ensino médio; xi) resgate da natureza e 
da finalidade da educação profissional; xii) precisão conceitual para os 
elementos de despesas no âmbito da manutenção e do desenvolvimento do 
ensino; xiii) fortalecimento das fontes e dos canais de financiamento da 
educação, incluída a fixação dos prazos de repasses de recursos para Estados 
e Municípios; xiv) reconfiguração de toda a base curricular tanto da educação 
básica como um todo, como do ensino médio em particular. Neste caso, ganha 
relevância a educação tecnológica básica. 

Esses são os principais eixos da LDB, ressaltando que alguns pontos importantes foram 

revistos e acrescentados com emendas constitucionais e novas resoluções, sem substituir o texto 

original. Acreditamos que essas “emendas complementares” abrem novas possibilidades para 

melhoria da Educação no Brasil, que conforme Demo (2012, p.12), a LDB passa a ter: 

dispositivos inovadores e sobretudo – flexibilizadores, permitindo avançar em 
certos rumos. Tomando um exemplo concreto, ao introduzir a ideia importante 
de formação superior para os professores básicos, juntamente com a dos 
institutos superiores de educação e do curso normal superior, não deixa de 
manter o sistema atual. Assim, para quem não quer mudar, tudo permanece 
como está. Mas, para quem pretende mudar, abre-se uma avenida promissora. 

Com base nessa posição de Demo (2012), é possível vislumbrar um sistema educativo 

mais flexível para adequação com o atual momento histórico, que requer adaptações no Sistema 

Educacional do Brasil. É muito interessante o que salienta o mesmo autor: “Mais do que a letra, 

interessa-nos a “filosofia de fundo” que perpassa o texto inteiro” (Demo, 2012, p.12). 

Realmente, é a partir de uma política educativa com diferentes visões na educação que 

o Brasil poderá tomar outras direções e alcançar números elevados no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e manter um equilíbrio com os países chamados 

de primeiro mundo. 
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Ainda nessa direção, o Congresso Nacional aprovou na Gestão do Presidente da 

República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o qual sancionou a Lei n.º 11.700 de 

13 de junho de 2008, acrescentando a LDB no Art. 4.º, que passa a vigorar com o inciso X: 

“vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade”. 

Tal fato vem demonstrar mais um avanço na educação, posto que a criança a partir de 4 

anos de idade já inicia sua formação escolar gratuita. Há uma colaboração entre a União, os 

Estados e Municípios, como está disposto no Título IV da Organização da Educação Nacional 

no Art. 8.º: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime 

de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”. 

No mesmo título, no Art. 9.º, inciso I, diz que: “A União incumbir-se-á de elaborar o 

Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios”. Esse Plano foi aprovado na Gestão do Presidente da República Federativa do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quando sancionou a Lei n.º 10.172 de 9 de janeiro de 2001. 

O referido plano foi aprovado como consta no Art. 1.º “com duração de dez anos”. Com a 

aprovação do Plano Nacional de Educação publicada em Diário Oficial da União (2001), torna-

se público sete Artigos, com dois incisos no Artigo 3.º, da Lei n.º 10.172 de 9 de janeiro de 

2001 dos quais vale sublinhar os Artigos 2.º e 3.º desta Lei: 

Art. 2.º A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão com base no Plano Nacional de Educação, elaborar 
planos decenais correspondentes. 
Art. 3.º A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os 
municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da 
implementação do Plano Nacional de Educação. 
§1.º O Poder Legislativo, por intermédio das Comissões de Educação, Cultura 
e Desporto da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação do Senado 
Federal, acompanhará a execução do Plano Nacional de Educação. 
§2.º A primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de vigência desta Lei, 
cabendo ao Congresso Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com 
vistas à correção de deficiências e distorções. 

Assim, a aprovação do Plano Nacional de Educação foi um marco relevante para a 

educação do país. É possível verificar que, no Artigo 6.º da Lei citada anteriormente, foi 

instituído o dia 12 de dezembro para ser comemorada anualmente a criação do PNE. No entanto, 

fica evidente que em apenas dez anos não é possível solucionar um problema de várias décadas. 

Por isso, conforme o MEC, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei n.º 

8.035/2010 do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020. São várias as 
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metas prioritárias para que o PNE seja desenvolvido com resultados que venham favorecer a 

educação no Brasil, até 2020.  

Dentre outras propostas a ser alcançadas, merece destaque a erradicação do 

analfabetismo, que ainda impera em nosso país com um elevado número de analfabetos e 

muitos deles funcionais. Vejamos alguns pontos relevantes que podem ser descritos nessa Lei, 

de acordo com o MEC, disposto no Documento da Comissão de Educação e Cultura, do Projeto 

de Lei do PNE-2011/2020, através do Centro de Documentação e Informação, em que o 

Congresso Nacional decreta (2010, p.19): 

Art. 1.º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-
2020 (PNE – 2011/2020) constante do Anexo desta Lei, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição. 
Art.2.º São diretrizes do PNE – 2011/2020: 
I- erradicação do analfabetismo; 
II- universalização do atendimento escolar; 
III- superação das desigualdades educacionais; 
IV- melhoria da qualidade do ensino; 
V-formação para o trabalho; 
VI- promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 
VII- promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VIII- estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do produto interno bruto; 
IX- valorização dos profissionais da educação; e 
X- difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 
democrática da educação. 

Nesse contexto, verifica-se que algumas medidas estão sendo estabelecidas para que o 

Brasil possa melhorar nas avaliações externas, isto é, no IDEB, como estão dispostos no Art. 

11 dessa Lei:  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) será utilizado para 
avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar 
apurados pelo censo escolar da educação básica, combinados com os dados 
relativos ao desempenho dos estudantes apurados na avaliação nacional do 
rendimento escolar. 
1.º O IDEB é calculado pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, vinculado ao Ministério de Educação. 
2.º O INEP empreenderá estudos para desenvolver outros indicadores de 
qualidade relativos ao corpo docente e à infra-estrutura das escolas de 
educação básica. 

Partindo desses pressupostos, medidas estão sendo tomadas para que o Brasil alcance 

um índice elevado no IDEB e possa ter novos horizontes de progresso na educação do país. No 

entanto, para Demo a LDB (2012, p.67):  
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Introduz componentes interessantes, alguns atualizados, mas, no todo, 
predomina visão tradicional, para não dizer tradicionalista. A Lei reflete, aí, 
nada mais do que a letargia nacional nesse campo, que impede de perceber o 
quanto as oportunidades de desenvolvimento dependem da qualidade 
educativa da população. 

Certamente, não se pode descartar o pensamento crítico de Demo (2012), quanto à visão 

tradicional dessa Lei, que impera na educação brasileira com lacunas que precisam ser 

revisitadas, nas quais é visível que os números são mais importantes do que os saberes. As 

avaliações externas, metas propostas para este decênio, com o PNE, devem ser atingidas e os 

resultados são cruciais, além de sua importância para confirmar o desenvolvimento da 

qualidade de ensino no país. 

A aprendizagem acontece quando há condições favoráveis e respeito às individualidades 

dos sujeitos envolvidos nesse processo, que são os professores, os quais medeiam o 

conhecimento com competência, e os alunos que estão em busca desse conhecimento, para 

poderem não só fazer uma avaliação e serem julgados por ela, mas aprender para a vida como 

seres pensantes. O mesmo autor faz uma alusão à aprendizagem quando diz: “A aprendizagem 

legítima supõe, ao lado do esforço reconstrutivo do aluno, que precisa pesquisar, elaborar, 

reconstruir conhecimento com qualidade formal e política, o ambiente humano favorável, no 

qual se destaca o papel do professor” (Demo, 2012, p.69). 

É nessa direção que se deve privilegiar o papel do professor, aquele que conduz como 

mediador o conhecimento e precisa estar assegurado dos seus direitos e deveres como um 

profissional que educa e tem um conceito relevante diante dos seus alunos, pois é dele a 

responsabilidade de abrir caminhos que os tornem críticos, em busca do seu próprio 

conhecimento através da pesquisa, propiciando-lhes, assim, autonomia para criar seus próprios 

saberes como alunos autores, e tornarem-se cidadãos autônomos. 

A LDB é bem clara no Título IV, Art. 10.º, inciso VI: “Os Estados incumbir-se-ão de 

assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.” No Art. 11.º, 

inciso V, apresenta: 

Os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em 
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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Dessa maneira, os Estados e Municípios têm essas incumbências de gerir o ensino 

básico no país, com autonomia e recursos financeiros que são fornecidos pela União para essa 

finalidade. Para dar melhor condição a que todos tenham acesso à escola e à formação básica, 

o Congresso Nacional decretou e o Presidente da República à época, Luiz Inácio Lula da Silva, 

sancionou a Lei n.º10.709, de 31 de julho de 2003, acrescentando incisos aos Art. 10 e 11 da 

LDB: 

Art. 1.º O art. 10 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso: VII – assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede estadual. Art. 2.º O art. 11 da Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: VI – assumiro transporte escolar 
dos alunos da rede municipal. Art. 3.º Cabe aos Estados articular-se com os 
respectivos Municípios, para prover o disposto nesta Lei da forma que melhor 
atenda aos interesses dos alunos. 

Neste articulado são visíveis as providências tomadas pela Presidência da República 

para dar mais condição à população brasileira de ter acesso à educação básica. Mesmo as 

crianças, jovens e adultos que moram em lugares mais distantes, e até na zona rural, têm 

transporte gratuito para ter acesso à escola. Isso daria oportunidade para que a população 

brasileira pudesse ingressar em sua formação pela acessibilidade, já que com transporte público 

fica mais fácil isso acontecer. 

No Título IV, Art. 12.º da LDB onde se lê no inciso VII: “informar os pais e responsáveis 

sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica”, houve uma alteração na Gestão do Presidente da República Federativa do Brasil, 

Luiz Inácio Lula da Silva, que sancionou a Lei N.º 12.013 de 06 de agosto de 2009: 

Art. 1.º O art. 12 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 12. VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 
filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 

Assim sendo, houve um acréscimo nessa Lei para que, não só os pais, mas também os 

responsáveis pelos alunos ficassem cientes do rendimento deles na escola. Isso permite mais 

oportunidade de um crescimento no aproveitamento escolar do aluno, porque a escola não pode 

caminhar sem essa parceria com a família. 

Há propósitos importantes na LDB no que diz respeito à educação básica no Brasil, pois 

princípios são levados em consideração para o desenvolvimento do educando, a fim de lhe 

conceder direitos e deveres a serem cumpridos no decorrer desse processo de aprendizagem, 



39 

além de propiciar-lhe condições de ingressar na universidade, como um direito garantido pelo 

Estado. No título V, no Capítulo II, a LDB vigente no país determina que: 

Art.22.º. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23.º. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 
§1.º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais. 
§2.º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

Art. 24.º. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns: 
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver; 
II – a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 
fundamental, pode ser feita: 
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 
fase anterior, na própria escola; 
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e 
permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação 
do respectivo sistema de ensino; 

Essas são algumas finalidades do Ensino Básico brasileiro, que também conforme o 

Ministério de Educação, no Título III, Art. 4.º da LDB, inciso I, é obrigação do Estado: “ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria”. O Congresso Nacional decretou e a Presidente da República Federativa do Brasil à 

data, Dilma Rousseff, sancionou a Lei n.º12.796, de 04 de abril de 2013, quando alterou alguns 

artigos: 

Art. 4.º inciso I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a)pré-escola; 
b)ensino fundamental; 
c)ensino médio; 
II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
III- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
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IV- acesso público e gratuito aos ensinos fundamental, médio para todos os 
que não os concluíram na idade própria; 
VIII-atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde; 

Art. 6.º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”(NR). 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. 

Dentro desse contexto, pode-se perceber que a LDB apresenta caráter flexível, havendo 

alterações em alguns dos seus artigos, mas sempre com melhoras significativas para atender 

metas que possam melhorar a educação do país. Ainda a mesma Lei n.º 12.796, com a finalidade 

de melhorar o índice de aprendizagem no país, com um quadro de professores que tenham 

formação superior determina: 

Art.62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 
ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. 
§4.ºA União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 
docentes em nível superiorpara atuar na educação básica pública. 
§5.º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 
formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 
mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições 
de educação superior. 

Para aqueles que querem seguir o caminho do Magistério e exercer essa profissão com 

competência, realizando um curso superior, há um incentivo no Art. 62, inciso 5.º da Lei n.º 

12.796, que dá oportunidade a esses alunos de terem estágios remunerados e prática docente 

antes de finalizarem seus respectivos cursos. Ações estão sendo fomentadas para que o Brasil 

possa desenvolver uma educação básica de qualidade, com a valorização dos professores, 

responsáveis por esse caminho educativo. Nessa mesma Lei, evidencia-se no Parágrafo único: 

“Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de 

trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação 

profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e pós-graduação” (Lei n.º 

12.796, 2013).  
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Outro ponto relevante da LDB é quanto ao capítulo II, Seção III, Art. 32, que determina 

o período de oito anos de escolaridade para o Ensino Fundamental. Porém, a partir da Lei n.º 

11.274 de 6 de fevereiro de 2006, na Gestão do Presidente da República Federativa do Brasil 

Luiz Inácio Lula da Silva, o tempo de duração do Ensino Fundamental deixou de ter oito, 

passando para nove anos, a partir da data citada e publicada no Diário Oficial da União: 

Art. 3.º O Art. 32 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão mediante: 
I-o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que fundamenta a sociedade; 
III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

A partir da publicação dessa Lei, o Ensino Fundamental, com a duração de 9 anos, não 

é regido mais em séries nem em ciclos, mas em anos, por exemplo: 1.º ano, 2.º ano, 3.º ano...9.º 

ano. É importante registrar o que está descrito e determinado nessa Lei: “Art. 5.o Os Municípios, 

os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o 

ensino fundamental disposto no art. 3o desta Lei e a abrangência da pré-escola de que trata o 

art. 2.o desta Lei (Lein.º 11.274, 6-2-2006)”. Já está em funcionamento no Brasil o Ensino 

Fundamental com duração de 9 anos. 

Nas escolas da zona rural, sempre há dificuldade, tanto para os professores, como para 

os alunos, pois não existem conteúdos curriculares diferenciados que possam atender às 

necessidades dos que estão no meio rural. A LDB no Capítulo II, Seção I, Art.28.º faz referência 

que:  

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente: I-conteúdos curriculares e 
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da 
zona rural;II- organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III- adequação à 
natureza do trabalho na zona rural.  

É pertinente essa questão, porque esses tópicos não são cumpridos na zona rural. Os 

conteúdos curriculares deveriam ser trabalhados na zona rural de acordo com seu contexto, mas 
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não há diferença na aplicação desses conteúdos em sala de aula, entre a zona urbana e a zona 

rural, pois os professores continuam trabalhando de forma unificada. A proposta curricular que 

é vivenciada na zona urbana também o é na zona rural, até os livros didáticos são os mesmos.  

Portanto, fica difícil, tanto para os docentes como para os alunos que vivem emum 

contexto diferente da cidade, vivenciarem conteúdos que não dizem respeito ao mundo 

sociocultural em que estão inseridos. Está na LDB, todavia, não tem nenhum respaldo que possa 

dar garantia aos professores ministrarem suas aulas com conteúdos que favoreçam a situação 

de aprendizagem de quem vive no meio rural. Isso acontece também com calendário, condições 

climáticas, etc. 

Estão também na LDB as responsabilidades que devem ter a escola e os docentes, pois 

ambos têm um importante papel nesse caminho, como se pode confirmar no Título IV, Art. 

12.º, quanto aos estabelecimentos de ensino nos incisos2:  

I- elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II- administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  
III- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  
IV- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
V- prover meios paraa recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI- articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola.  

Também os docentes têm suas obrigações profissionais a serem cumpridas diante da 

LDB, como está descrito no Título IV, Art.13.º:  

Os docentes incumbir-se-ão de: I- participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; II- elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III- 
zelar pela aprendizagem dos alunos; IV- estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; V- ministrar os dias letivos 
e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Dentro da visão pedagógica de escola e docentes, percebe-se que estes não podem estar 

dissociados, posto que um depende do outro em seu caminho educacional. Estão interligados e 

o sucesso da educação tem a ver com essa união, dado que, quando há harmonia e solidariedade, 

                                                           
2 Não é registrado na citação acima o inciso VII, devido a já ter sido mencionado anteriormente, pois sofreu 
alteração pela Lei n.º 12.013 de 6 de agosto de 2009. 
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o percurso fica mais sólido e, consequentemente, há melhores condições para a aprendizagem, 

objetivo maior de toda essa evolução nas propostas educacionais. 

Quanto à avaliação da educação básica da LDB, no Capítulo II, seção I, no Art.24.º, há 

vários itens relevantes no inciso V, porém destacamos: “a) avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuaisprovas finais”. 

Essa Lei propicia um grande avanço quanto à avaliação, quebrando paradigmas que 

perduraram durante várias décadas, com provas tradicionais que não tinham sentido de uma 

real aprendizagem, para vigorar uma avaliação contínua, no dia a dia, diante do desempenho 

dos alunos em sala de aula. Demo (2012, p.31) faz uma menção honrosa a esse respeito quando 

sublinha: “Até que enfim, a LDB consagra o princípio da avaliação como parte central da 

‘organização da educação nacional’ (art. 8°ss.)”. Ainda o mesmo autor destaca algumas teorias 

modernas da aprendizagem que estabeleceram relação no processo constitutivo e evolutivo, tais 

como: 

a) o centro da questão está no processo reconstrutivo do aluno, cujo esforço 
não pode ser substituído por nenhum outro expediente, inclusive meios 
eletrônicos; 

b) papel essencial desempenha o professor na condição de orientador não só 
porque não se aprende sozinho, mas sobretudo porque a aprendizagem 
precisa de motivação humana e decorrente avaliação; 

c) educação é um processo essencialmente formativo, no sentido 
reconstrutivo humano, não algo da ordem de mero treinamento, ensino, 
instrução; enquanto esses termos indicam uma influência apenas de fora 
para dentro e de cima para baixo, formação toma o aluno como ponto de 
partida e de chegada; 

d) o ambiente mais favorável à aprendizagem é o interdisciplinar, ao mesmo 
tempo teórico e prático, socialmente motivador, pluralista e crítico, 
implicando qualidade formal e política; 

e) a aprendizagem, por processo e marca humana ineludível, é uma 
reconstrução permanente, devendo usar de todos os espaços e tempos que 
a favoreçam, não podendo, por isso, limitar-se a paradigmas rígidos 
presenciais ou não presenciais, formais ou não formais, e assim por diante; 

f) está em jogo a formação da competência humana, não só da 
competitividade, o que estabelece certamente a importância extraordinária 
que a educação tem para o mercado moderno, mas a ele deve ultrapassar, 
também porque deve fazer parte de todo processo educativo, em primeiro 
lugar, a cidadania (Demo, 2012, p.45-46). 

É nessa perspectiva que se observam os avanços da LDB, no sentido de colocar, como 

diz Demo (2012, p.45), “o professor como eixo central da qualidade da educação”. Dessa 

maneira, todas essas teorias citadas só têm sentido e podem ser estabelecidas na escola se o 
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professor conseguir ultrapassar as dificuldades e seguir em frente com seus objetivos de quebrar 

paradigmas encontrados em seu dia a dia. 

É necessário vencer esses obstáculos para ver resultados positivos em seu efetivo 

exercício de ser professor, ter a alegria de ver seus alunos aprenderem. Porém, é necessário que 

a valorização do professor seja de imediato, pois, já que ele tem relevância nesse processo, 

merece também ter seu lugar de destaque diante não só dos órgãos educacionais, mas também 

de toda a sociedade. 

De acordo com o artigo 9.º, IV, da LDB, compete à União – Ministério da Educação e 

Conselho Nacional de Educação – “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum”. 

Diante do que foi exposto sobre a LDB, documento que rege a educação no Brasil, 

apenas alguns artigos e incisos foram mencionados, devido à nossa pesquisa estar relacionada 

apenas às Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Assim sendo, mesmo com a importância desse 

documento, por representar a Lei que rege a educação no Brasil, destacamos somente as 

informações mais precisas, considerando o objetivo precípuo desta tese. 

 

1.4 Administração, gestão, organização e funcionamento escolar do Ensino Fundamental 

no Brasil 

A questão de organização e gestão está interligada à administração, que gera o 

funcionamento do que se pretende organizar. Para isso, Libâneo et al. (2012, p.411) explicam 

como funcionam os termos gestão, organização e administração: “organização e gestão são 

frequentemente associados à ideia de administração, governo, provisão de condições de 

funcionamento de determinada instituição social – família, empresa, escola, órgão público, 

entidades sindicais, culturais, científicas etc. – para realização de seus objetivos”. 

Isso quer dizer que para manter o bom funcionamento de um estabelecimento escolar, 

com a finalidade de alcançar resultados que venham propiciar o bom andamento do ensino e, 

consequentemente, um aprendizado significativo, é necessária uma boa gestão, com autonomia 

e organização administrativa, tal como o refere Libâneo (2013, p.85):  
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a expressão organização escolar é frequentemente identificada com 
administração escolar, termo que tradicionalmente caracteriza os princípios e 
procedimentos referentes à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar 
o uso de recursos (materiais, financeiros, intelectuais), coordenar e controlar 
o trabalho das pessoas. 

Dessa maneira, para que haja um funcionamento de um sistema escolar, que venha 

favorecer os alunos no percorrer de sua trajetória educativa, com uma educação de qualidade, 

é necessário que gestão, organização e administração estejam em harmonia. A escola caminha 

para o sucesso escolar quando professores e alunos se encontram, para construção do 

conhecimento, em um ambiente que seja salutar para o processo de ensino e aprendizagem. 

É a partir dessa tríade que se pode ter uma escola organizada, na qual os conteúdos 

curriculares sejam bem elaborados, que haja participação ativa dos gestores, professores e de 

toda comunidade escolar. É importante também uma preocupação com o ensino de valores, 

pois, atualmente, a escola tem se preocupado mais em resultados de avaliação externa, a fim de 

cumprir metas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), esquecendo que a 

escola é o canal de comunicação, o qual une crianças, jovens e adultos para formarem cidadãos 

com uma educação que perdure por toda a vida. 

Com isso, não queremos deixar de enfatizar a importância dos conteúdos curriculares 

propostos para os respectivos anos da educação básica, que são de fundamental importância e 

devem ser monitorados com rigor pelo MEC. Não podemos vivenciar uma educação para a 

cidadania se os alunos tão tiverem uma educação de valores que contemple o homem numa 

perspectiva pessoal, social e moral. 

É de fundamental relevância o sistema educacional desenvolvido no Brasil, que se 

fundamenta segundo a LDB, tal como salienta Saviani, em “dois tipos de sistema de ensino: 

um administrado pela União (o sistema federal); o outro administrado pelas Unidades 

Federativas (os sistemas estaduais e o Distrito Federal” (2008, p.97). Assim sendo, há ainda 

muitas dúvidas sobre como funcionam um sistema escolar, um sistema de ensino e um sistema 

de educação, os quais são distintos, mas às vezes são confundidos. Piletti (2009, p.10) esclarece 

essas dúvidas conceituando cada um deles: 

Sistema de educação. É a expressão que tem o sentido mais amplo, o grau de 
abrangência maior, pois se confunde com a própria sociedade. Em última 
análise é a sociedade que educa, através de todos os agentes sociais: pessoas, 
famílias, grupos informais, escolas, igrejas, clubes, empresas, associações, 
etc. 
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Sistema de ensino. É a expressão de abrangência intermediária. Além das 
escolas, inclui instituições e pessoas que se dedicam sistematicamente ao 
ensino: cursos ministrados de vez em quando, conferências, catequistas, 
professores particulares, etc. 
Sistema escolar. É a expressão que tem abrangência mais limitada, pois 
compreende uma rede de escolas e sua estrutura de sustentação. 

Partindo da posição de que a escola funciona como um sistema para se tornar uma 

instituição organizada, Piletti faz alusão a essa indagação quando se refere à estrutura das 

escolas que “podem ser consideradas um sistema, na medida em que formam um conjunto de 

elementos interdependentes, como um todo organizado” (Piletti, 2009, p.10). É importante 

também observar o que diz Saviani (2014, p.12) a respeito do sistema de educação: “o ‘sistema 

educacional’ é resultado da educação sistematizada”. É nessa direção que o mesmo autor define 

como funciona o sistema educacional: “Daí a assimilação do conceito de sistema educacional 

a conjunto de unidades escolares ou de rede de instituições públicas de ensino” (Saviani, 2014, 

p.16). Assim sendo, o ensino no Brasil é organizado por um sistema educacional que é regido 

pela LDB vigente no país e composto pela educação básica e o ensino Superior. Libâneo et al. 

(2012, p.344) explicam a finalidade da educação básica na LDB: 

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
Suas etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

Diante deste contexto, priorizaremos teoricamente o Ensino Fundamental, pelo fato da 

nossa linha de pesquisa ter como foco as Séries Iniciais desse nível de ensino e por ser também 

de grande importância, como afirmam os mesmos autores: “O ensino fundamental é a etapa 

obrigatória da educação básica” (Libâneo et al., 2012, p.347). Com tamanha relevância, o 

Ensino Fundamental deveria ter suas especificidades de ensino e aprendizagem de acordo com 

o lugar em que os alunos vivem, pois no Brasil há muitas diferenças sociais e culturais em suas 

distintas regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessa direção, Piletti (2009, 

p.21-22) sublinha que: 

Ensino fundamental. Embora, pela lei (art. 26), seja constituído de “uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”, é praticamente 
igual para todos. Ao menos, as matérias são praticamente as mesmas em todas 
as escolas do ensino fundamental do país. 

As palavras de Piletti (2009) realçam que, além das disciplinas curriculares 

permanecerem as mesmas em todo país, há também a questão sociocultural onde estão inseridos 
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os alunos de cada região brasileira. As propostas curriculares e pedagógicas continuam as 

mesmas para os profissionais que atuam em diferentes localidades do Brasil. Os conteúdos 

curriculares deveriam ser contemplados conforme as necessidades dos alunos, porque cada 

região do Brasil tem suas diferenças socioculturais e todas as regiões precisam ser vistas com 

olhares diferentes. É o caso também dos alunos que vivem na zona rural e que têm suas 

especificidades, diferentes dos da zona urbana. Outro ponto importante nessa questão é também 

o calendário escolar em determinadas regiões, sem atender a questões climáticas e outros fatores 

que a população enfrenta, os quais precisam ser respeitados nesse processo educativo. 

Antes de ser denominado Ensino Fundamental, houve caminhos percorridos por esse 

nível de ensino. Por isso, é pertinente destacar que, antes da Constituição Federal do Brasil de 

1934, não existia obrigatoriedade do ensino primário gratuito, em que as cinco séries iniciais 

representavam o primário. Com a Constituição de 1934, houve alterações:  

A Constituição de 16 de julho de 1934 inclui tanto a obrigatoriedade quanto a 
gratuidade do ensino primário. No item “a” do parágrafo único do artigo 150 
instituiu o “ensino primário integral e gratuito e a frequência obrigatória, 
extensivo aos adultos”. Não há referência explícita à faixa etária em que o 
ensino primário seria obrigatório, embora se diga que ele deveria ser extensivo 
aos adultos. Isto significaria que o ensino primário era obrigatório para todos, 
crianças e adultos? A lei não é clara nesse sentido. (Piletti, 2009, p.51) 

As dúvidas ainda perduram no documento da Constituição de 1934, com a questão da 

obrigatoriedade do curso primário, mesmo sendo outorgado em lei. Também na Constituição 

de 1937, a Lei não é clara, pois não há nada registrado quanto à faixa etária dos estudantes. 

Outras Constituições Federais foram promulgadas no Brasil, mas, como sublinha o mesmo 

autor: 

A verdadeira extensão dos anos de obrigatoriedade escolar só viria com a lei 
n.º 5.692/71, que instituiu o ensino de 1.º grau, com oito anos de duração, e, 
para efeito de obrigatoriedade, entendeu “por ensino primário a educação 
correspondente ao ensino de 1.º grau” (art. 1.º, §1.º). Portanto, a partir de 1971, 
a obrigatoriedade de frequência à escola passou a ser de oito anos. 

Constituição de 1988. Manteve a obrigatoriedade do ensino de 1.º grau, agora 
denominado fundamental, entendendo-a como um dever do Estado e 
estendendo-a aos que “a ele não tiveram acesso na idade própria” e, 
progressivamente, ao “ensino médio” (art. 208, I e II) (Piletti, 2009, p.52). 

Dentro desse contexto, só a partir da Constituição de 1988 é que o antigo ensino primário 

passa a ser o Ensino Fundamental, por séries e com duração de 8 anos. Também Santos (2009, 

p.3) reforça o que diz Piletti (2009) e afirma: “somente por força da Lei n.º 5.692/71 esse ensino 
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obrigatório estendeu-se para oito anos com a nomenclatura de primeiro grau. Mas foi com a 

Constituição de 1988 que esta nomenclatura foi alterada para Ensino Fundamental”. A partir 

daí houve compromissos internacionais com o Ensino Fundamental, como define Arelaro 

(2005, p.1048):  

o empenho do governo federal, a partir dos compromissos internacionais 
assumidos com a assinatura da “Declaração Mundial da Educação para 
Todos”, em 1990, concentrou seus esforços para superar o “fosso” estatístico 
do atendimento educacional do Brasil, apontado como um dos sete piores do 
mundo, em qualquer nível ou modalidade de ensino.Esta febre estatística de 
alterar positivamente os resultados nacionais levou governos a implementar 
políticas que – para além do entendimento pedagógico da relação 
qualidade/quantidade educacional – significassem, em curto prazo, aumento 
de alunos matriculados em escolas, quaisquer que fossem suas condições de 
funcionamento. 

Neste contexto, foram criados vários programas de governo para cumprir metas que 

pudessem melhorar o ensino no país. Um deles foi constituído pelas classes de aceleração, para 

atender alunos fora de faixa etária. Todavia, essa educação “para todos” foi um grande sonho, 

do qual o país ainda está em busca. De acordo com a LDB/96, há uma nova estrutura para o 

Ensino Fundamental, que passa a vigorar com várias possibilidades de organização, como 

sublinha Piletti (2009, p.57):  

A lei faculta, também, aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental 
em ciclos (art.32, § 1.º). Isto quer dizer que o ensino fundamental pode ser 
desdobrado em dois ciclos, por exemplo, de quatro anos; ou em um de cinco 
anos e outro de três anos. Assim, no final do primeiro ciclo o aluno poderá 
receber um certificado de conclusão desse ciclo e, no final do segundo, o 
diploma de conclusão do ensino fundamental. 

Havia escolas que optavam por ciclos ou séries, pois poderiam escolher que 

nomenclatura era mais eficaz para a organização do Ensino Fundamental. Essa mudança 

ocorreu no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, como Presidente da República Federativa do 

Brasil, com o propósito de melhorar o Ensino Fundamental no país, como destaca Santos (2009, 

p.4), que: 

sancionou no dia 06/02/2006 a Lei n.º 11.274 que regulamenta o ensino 
fundamental de nove anos e altera os artigos 29, 30, 32 e 87 da LDB, que 
estabelece as diretrizes da educação nacional, dispondo sobre a duração de 
9(nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir 
dos 6 (seis) anos de idade. 

O objetivo maior era, além de aumentar mais um ano na educação básica, dar 

oportunidade às crianças de ingressarem mais cedo na escola, tendo mais condição de promover 
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um ensino de qualidade. A seguir observa-se a pertinência e aplicabilidade do Documento do 

Ministério da Educação, voltado para o Ensino Fundamental de nove anos: passo a passo do 

processo de implantação (2009, p.11): “A organização federativa garante que cada sistema de 

ensino é competente e livre para construir com a respectiva comunidade escolar, seu plano de 

universalização e de ampliação do Ensino Fundamental”. Ainda o mesmo documento faz 

referência que: 

No Plano de Implementação do Novo Ensino Fundamental é imprescindível 
conter, por exemplo: 
-estudo da demanda de matrículas no ensino fundamental; 
-planejamento da quantidade de turmas no ensino fundamental; 
-estudos e medidas necessárias ao redimensionamento da educação infantil, 
de forma a não prejudicar a oferta e a qualidade e preservando sua identidade 
pedagógica; 
-redimensionamento do espaço físico; 
-reorganização do quadro de professores, quando necessário; 
-formação inicial e continuada de professores e demais profissionais da 
educação; 
-adequação e aquisição de mobiliário e equipamentos; 
-adequação e aquisição de material didático-pedagógico; 
-garantia de transporte e merenda escolar; 
-reorganização administrativa necessária para as escolas e a secretaria de 
educação; 
-processos de avaliação, especialmente para o ciclo da infância (três primeiros 
anos) (Ministério da Educação, 2009, p.11). 

Com o Plano de Implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, novos horizontes 

estão sendo conquistados e metas estão sendo estudadas para serem cumpridas, visando 

fortalecer esse novo sistema que está em vigor, o qual precisa do apoio de toda a comunidade 

escolar, bem como da sociedade. Porém, para Bertini, Caram, Cerminaro, Reali e Tancredi 

(2008, p.66), há um olhar crítico a esse respeito, quando destacam que:  

não podemos desviar nosso olhar crítico de questões que apontam para 
importantes falhas na implantação dessa política educacional, que vão desde 
a não participação de docentes e gestores na fase de discussão e estudo da 
ampliação do Ensino Fundamental até a despreocupação com a formação do 
professor para atender essa mudança – tanto na formação inicial como na 
continuada. 

A posição de Bertini et al. (2008) quanto a esse aspecto é pertinente e contrária aos 

interesses dessa nova proposta de organização, já que os principais agentes desse processo são 

os que estão com as mãos na massa, isto é, professores, coordenadores e gestores das escolas, 

os quais poderiam ter presença relevante na elaboração dessa proposta educacional. Por isso, 

toda mudança na estrutura educacional deveria ser realizada com a colaboração dos 
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profissionais em educação, os quais vivenciam os problemas da escola. Eles sabem as angústias 

e as dificuldades que enfrentam no dia a dia, tendo nas experiências, possíveis possibilidades 

de contribuição para melhorar a educação no país. Os mesmos autores sublinham: 

Essa implantação de política pública educacional que amplia de oito para nove 
anos o Ensino Fundamental foi realizada envolvendo poucas discussões, 
portanto corre o risco de não ser garantia de possibilitar um aumento de 
oportunidades de aprendizagens para as crianças de seis anos, principais 
sujeitos dessa mudança (Bertini et al., 2008, p.67). 

Diante do que foi exposto pelos autores, o Ensino Fundamental de 9 (anos) poderá não 

ter sucesso, mas está no amparo legal, como determina o MEC: passo a passo do processo de 

implantação (2009, p.6): “Lei n.º 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – altera a LDB e amplia o 

Ensino Fundamental para 9 anos de duração, com matrícula de crianças de seis anos de idade e 

estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010”. Assim sendo, o mais importante 

nesse momento é que gestores, professores, enfim, toda comunidade escolar possa estar de mãos 

dadas para dar o passo de partida e seguir em frente com pensamento positivo, pois é preciso 

acreditar que o Brasil vencerá esse grande obstáculo do analfabetismo. Com a ampliação do 

Ensino Fundamental de mais um ano, passa-se a ter uma organização pedagógica com um novo 

currículo que, de acordo com o mesmo Documento do MEC, é regido da seguinte forma:  

a) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino (LDB 
93394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 
novas DCN para o Ensino Fundamental em discussão no CNE); 
b) as áreas do conhecimento (LDB 9394/96 art. –26, Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental); 
c) matriz curricular definida pelos sistemas de ensino (LDB 9394/96 – art. 26); 
d) oferta equitativa de aprendizagens e consequente distribuição equitativa da 
carga horária entre os componentes curriculares. (LDB 9394/96, Parecer 
CNE/ CEB N.º 18/2005); 
e) as diversas expressões da criança (Ensino Fundamental de Nove Anos: 
orientações pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos de idade); 
f) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos (LDB 9394/96, Parecer 
CNE/CEB n.º 4/2008, Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações 
pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos de idade); 
g) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; 
h) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização 
(MEC, Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 2009, p.14). 

Foram destacadas as novas mudanças no currículo escolar, como ele está organizado 

com a nova proposta do Ensino Fundamental de 9 anos. Esse é um Documento que apresenta 

as bases do currículo que deve ser seguido e monitorado pelos órgãos educacionais competentes 

do país. Os componentes curriculares são organizados de acordo com as áreas de conhecimento, 
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que segundo Libâneo et al. (2012, p.351) são as Linguagens: língua portuguesa; língua 

estrangeira moderna; arte; educação física e língua materna para populações indígenas; 

Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas com história e geografia e Ensino 

Religioso. Além desses componentes curriculares essenciais e obrigatórios no Ensino 

Fundamental, é importante que seja valorizado o que está disposto na LDB de 96. Vejamos o 

que sublinham os mesmos autores, conforme o que está disposto nessa Lei: 

A educação do campo – tratada como educação rural na legislação brasileira 
–,a educação escolar indígena e a educação escolar quilombolasão abordadas 
nos arts.38 a 40, com seus parágrafos e incisos.A educação do campo 
incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura e 
estende-se também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e 
extrativistas, conforme as Diretrizes para a Educação Básica do Campo 
(Parecer CNE/CEB n.º 36/2001 e Resolução CNE/CEB n.º 1/2002; Parecer 
CNE/CEB n.º 3/2008 e Resolução CNE/CEB n.º 2/2008). As escolas das 
populações do campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao contar com 
a participaçãoativa das comunidades locais nas decisões referentesao 
currículo, estarão ampliando as oportunidades de “reconhecimento de seus 
modos próprios de vida, suas culturas, tradições e memórias coletivas, como 
fundamentais para a constituiçãoda identidade das crianças, adolescentes e 
adultos” (Resolução CNE/CEB n.º 7, de 14 de dezembro de 2010). A mesma 
resolução refere-se ainda à educação especial e à de jovens e adultos (Libâneo 
et al. 2012, p.351-352). 

Com essa estrutura, vale a pena repensar e revisitar a questão da educação na zona rural, 

como já foi mencionado anteriormente, que precisa ser prioridade conforme o contexto social 

e cultural dos alunos dessa localidade. É uma questão de direito, legitimada pela LDB, e que 

precisa ter uma nova postura diante dos órgãos competentes, os quais dirigem a Educação 

Básica no Brasil, em particular, o Ensino Fundamental. Os conteúdos curriculares e a 

metodologia dos docentes devem ser planejadas conforme as necessidades socioculturais dos 

que vivem na zona rural. Pensar em uma escola que possa garantir oportunidades para todos é 

ter um currículo que contemple um ensino-aprendizagem, que valorize o campo social do 

educando, visto que esse o levará ao mundo do trabalho e da vida em sociedade. Neste sentido 

Libâneo (2013, p.64-65) esclarece: 

Qualidade social do ensino, portanto, diz respeito à qualidade cognitiva e 
operativa dos processos de aprendizagemnuma escola que inclua todos. 
Atender às necessidades dos alunos em consonância com as exigências sociais 
e educacionais contemporâneas significa prestar atenção a aspectos 
cognitivos, isto é, nos conteúdos que estão sendo ensinados, no modo como 
estão sendo ensinados, na formação das competências de pensamento, na 
capacidade de aplicação dos conceitos aprendidos na vida prática e nos 
aspectos operativos, isto é, no desenvolvimento de habilidades e 
procedimentos, de valores, atitudes e hábitos morais. Isso implica inovações 
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nos currículos, nas práticas metodológicas e nas práticas de organização e de 
gestão nas escolas. 

A população brasileira poderá ter um ensino e aprendizagem de qualidade social na 

escola, em que sejam relevantes os aspectos cognitivos, mas com inovações nos currículos e 

renovação nas propostas pedagógicas, bem como na metodologia dos professores. Dessa 

maneira, competências e habilidades podem favorecer a aplicação dos conteúdos curriculares 

para uma vida futura do educando. As responsabilidades dos que estão envolvidos nesse 

processo passam a ter outra conotação, de formadores de um pensamento crítico, de um 

aprendizado para a vida, em que adentre também os valores morais, em uma gestão organizada 

e participativa na escola. 

É de grande importância salientar que o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos teve um 

prazo de quatro anos para ser inserido nos sistemas de ensino. Podem ser organizados por séries, 

ciclos ou anos (1.º ao 9.º anos), como está disposto na LDB, no art. 23, que já foi mencionado 

anteriormente nos Marcos legais: LDB/96. Dessa maneira, os estabelecimentos de ensino 

poderão optar por séries, ciclos ou anos, contanto que o Ensino Fundamental seja de 9 anos. 

Todavia, é mais conveniente a opção por anos, por ser a nomenclatura mais atual e a mais aceita 

pelas instituições de ensino, evitando dúvidas nas próprias famílias dos alunos e na sociedade 

em geral. Nessa direção, Piletti (2009, p.56) relata como se dá a organização do período escolar:  

a lei n.º 9394/96 trouxe grandes avanços, se comparada às anteriores. Em seu 
art. 23 estabelece uma série de alternativas no que diz respeito à organização 
do período escolar: séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou formas diversas de organização, sempre 
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

A partir do que foi exposto sobre as diversas nomenclaturas, ressalta-se que o mais 

relevante é que o ensino no Brasil já está regido por essa nova lei de 9 anos e que estados e 

municípios têm a responsabilidade com o Ensino Básico brasileiro. Vale a pena registrar o que 

está no Documento do MEC (2009, p.24) com passo a passo do processo de Implantação do 

ensino de nove anos, na questão 32:  

Os sistemas são obrigados a adotar a nomenclatura do ensino Fundamental de 
nove anos prevista pela Resolução CNE/CEB n.º 3/2005? 
Não. De acordo com o art. 23 da Lei n.º 9.394/96 (LDB), a Educação Básica 
poderá se organizar de forma diversa sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar e isso for estabelecido pelo respectivo 
órgão normativo. No entanto, é importante observar que diferentes 
nomenclaturas dificultam o entendimento por parte da sociedade, 
principalmente da família. 
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É relevante a autonomia que essa Lei dá às instituições para escolher a opção que melhor 

se adeque à situação dos seus sistemas de ensino. Conforme o art. 24,I, cada ano do Ensino 

Fundamental terá que ter uma carga horária mínima de 800 (oitocentas horas), em duzentos 

dias letivos, excluído os dias de exames e recuperação final (Piletti, 2009). Consta no 

Documento do MEC (2009, p.12) uma tabela que apresenta equivalência da organização do 

Ensino Fundamental em oito e de nove anos: 

 
Tabela 1 

Ensino Fundamental de 9 anos 
 

8 anos de duração 9 anos de duração Idade correspondente ao início do ano letivo 
(sem distorção idade/ano) 

- 1.º ano 6 anos 

1.ª Série 2.º ano 7 anos 

2.ª Série 3.º ano 8 anos 

3.ª Série 4.º ano 9 anos 

4.ª Série 5.º ano 10 anos 

5.ª Série 6.º ano 11 anos 

6.ª Série 7.º ano 12 anos 

7.ª Série 8.º ano 13 anos 

8.ª Série 9.º ano 14 anos 

 

Nesta tabela é possível situar como funciona essa nova proposta do Ensino 

Fundamental. É evidente que o 1.º ano equivale à alfabetização, os anos seguintes de acordo 

com cada série disposta e sem distorção idade/série.  

Também é importante mencionar a gestão escolar nesse momento, pois requer tomada 

de decisões para cumprir objetivos do (PPP) da escola, para garantir um efetivo desempenho 

de resultados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Faz-se necessário proporcionar 

aos professores práticas didático-pedagógicas que venham favorecer melhores condições no 

desempenho participativo e democrático da comunidade escolar. Por isso, gestão e organização 

são palavras sinônimas e fortes, pois segundo Libâneo (2013, p.88) quando:  
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colocados juntos, são mais abrangentes que administração. Em síntese, a 
organização e gestão visam: 

a) Prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo 
funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula. 

b) Promover o envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação 
e fazer o acompanhamento e a avaliação dessa participação, tendo como 
referência os objetivos de aprendizagem. 

c) Garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos. 

Diante desse contexto, o desempenho do gestor na escola faz com que mudanças 

educacionais possam ser vistas com outros olhares, pois este tem a função de administrar, gerir 

uma instituição de ensino de forma democrática, cujo trabalho em equipe possa ser mais 

participativo, como sublinha o mesmo autor: “A participação é o principal meio de assegurar a 

gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar” (Libâneo, 2013, 

p.89). Sobre a gestão educacional participativa, Luck (2004, p.2) faz também uma referência 

importante quando diz:  

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa está 
associada ao compartilhamento de responsabilidades no processo de tomada 
de decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do sistema 
educacional. Desse modo, as unidades de ensino poderiam, em seu interior, 
praticar a busca de soluções próprias para seus problemas e, portanto, mais 
adequadas às suas necessidades e expectativas. 

Somente com uma gestão democrática e participativa é possível existir autonomia na 

escola, porque a gestão não é apenas o diretor, o qual há décadas atrás decidia à sua maneira as 

soluções da escola. Atualmente, vivenciamos um novo cenário, cuja atuação da gestão tem outra 

concepção, envolvendo uma equipe, a qual se interessa e resolve de comum acordo os 

problemas referentes à escola. As decisões são assumidas pela equipe gestora composta por 

diretor, vice-diretor e secretária, contando também com o apoio dos coordenadores 

pedagógicos, dos professores e do Conselho Escolar (formado pela equipe gestora, 

representantes de professores, alunos e pais), os quais têm essa autonomia de resolver os 

problemas gerais da escola. 

Nesse contexto, observa-se que a escola só caminha se realmente houver uma gestão 

democrática, com a participação da comunidade escolar, inclusive dos pais, pois escola e 

família precisam estar em conexão, para haver uma interação e, consequentemente, um ensino-

aprendizagem mais produtivo, na esteira de Libâneo (2013, p.97-98) quando escreve: 
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A exigência da participação dos pais na organização e gestão da escola 
corresponde a novas formas de relações entre escola, sociedade e trabalho, que 
repercutem na escolanas práticas de descentralização, autonomia, 
corresponsabilização, interculturalismo. De fato, a escola não pode ser mais 
instituição isolada em si mesma, separada da realidade circundante, mas 
integrada numa comunidade que interage com a vida social mais ampla. 
Todavia, não tem havido consenso entre os pesquisadores e educadores sobre 
as formas concretas dessa participação, embora esteja claro para a maioria que 
os pais participem, de forma delegada, na Associação de Pais e Mestres (onde 
existir), no Conselho de Escola e outros órgãos colegiados que venham a 
existir. 

É a partir dessa integração e ampliação na escola que se abre uma nova perspectiva no 

século XXI: propõe-se uma articulação de saberes não só no Ensino Fundamental (educação 

básica), mas também em todas as formas de aprendizagem, lutando por uma educação que 

valorize a igualdade entre os sexos, a educação ambiental e a educação intercultural. 

Concordamos com Peres (2011, p.74) quando, a propósito da educação intercultural, refere: 

Na verdade, a educação intercultural é um tema delicado e complexo. Em 
nossa opinião, ela deve partir do primado da pessoa humana sobre a realidade 
material, acreditar que o homem só é verdadeiramente educável quando se 
converte em sujeito ético. Quando se abre ao outro, quando valoriza o outro. 
É no respeito pelo outro e pela diferença que a pessoa deve ser educada. 

Assim sendo, a educação intercultural na contemporaneidade abrange a diversidade 

cultural, que vai além do currículo nas diversas áreas do conhecimento, exigindo também a 

educação para os valores. Dessa maneira, o ser humano torna-se um sujeito ético, com 

dignidade, aberto às críticas construtivas e ao respeito às individualidades e às diferenças. Esses 

méritos vão além dos conteúdos curriculares propostos no Ensino Fundamental (educação 

básica), possibilitando a formação de uma cultura ética e moral. 

Um dos pontos relevantes dessa temática exige introduzir no currículo da educação 

básica os temas transversais, através da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), que foram elaborados para ser introduzidos no ensino básico brasileiro. Os PCN 

conforme Portela (2013, p.47): “defendem a formação de um cidadão participativo e autônomo, 

oportunizando-o a conhecer, discutir e refletir sobre temas baseados na diversidade cultural, 

regional, étnica, religiosa e política”. Ainda nessa mesma direção, Piletti (2009, p.84) aborda 

os temas transversais como função social da escola: 

II – Convívio Social e Ética – apresentação de temas transversais: propõe um 
conjunto de temas que abordam valores inerentes à cidadania a serem tratados 
pela escola para que possa cumprir sua função social: ética, saúde, meio 
ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. 
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Esses temas transversais são inseridos em todas as áreas de conhecimento, dando assim 

um leque de opções para ser trabalhado pelos professores de forma interdisciplinar, com 

projetos participativos na escola, envolvendo todas as áreas do conhecimento e também com 

atividades que possam ser incluídas nos conteúdos curriculares e vivenciadas em sala de aula. 

Outra questão relevante diz respeito ao Documento Introdutório dos PCN, no item I, que o 

mesmo autor nos relata: 

Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais: fundamentação da 
proposta, definindo um perfil da educação brasileira, apontando os parâmetros 
como instrumentos para a melhoria do ensino; a função social da escola, o 
aprender e o ensinar, nossas tradições pedagógicas, a escolaridade em ciclos 
e a opção feita na definição de áreas, objetivos, conteúdos, avaliação e 
orientações didáticas gerais. Segundo o documento, o principal problema das 
propostas curriculares de estados e municípios analisadas é a incongruência 
entre objetivos, conteúdos e procedimentos do ensino, contradição que os 
parâmetros pretendem corrigir (Piletti, 2009, p.83-84). 

Verifica-se que no documento citado pelos PCN ocorreram algumas mudanças, devido 

ao fato de este ter sido elaborado em 1996. Uma delas, como já foi mencionada, é que o Ensino 

Fundamental de 8 anos passou para 9 anos e os sistemas públicos de ensino já estão em 

funcionamento com essa nova estrutura. Com isso, o Sistema Educacional no Brasil toma uma 

nova postura, de acordo com o MEC com o Ensino Fundamental de nove anos (2009), em que 

cada escola terá autonomia de elaborar e desenvolver seu PPP de acordo com a realidade própria 

da escola. Há também uma valorização quanto ao planejar e avaliar de acordo com o referido 

Documento, esclarecendo: 

É preciso planejar e avaliar bem aquilo que estamos ensinando e o que as 
crianças estão aprendendo desde o início da escolarização. É preciso não 
perder tempo, não deixar para os anos seguintes o que devemos assegurar 
desde a entrada da criança, aos seis anos, na escola. A escola não deve se ater 
apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, pois a reprovação tem 
impactos negativos, com a evasão escolar e baixa auto-estima. Ressalte-se 
ainda um dos critérios estabelecidos no art. 24, inciso V, alínea “a” da Lei 
9.394/96: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (MEC, Ensino 
Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação, p.16). 
 

Importante também é a percepção de que a avaliação deve ser contínua. A avaliação é 

um processo contínuo que não pode ser medida apenas com uma prova mensal ou bimestral, 

mas diariamente, visto que estamos avaliando nossos alunos à medida que percebemos seu 

desenvolvimento, não só cognitivo, mas também participativo, de interação em seu 
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desempenho nas atividades diárias e na convivência com os colegas e professores em sala de 

aula.  

Dessa maneira, pode-se perceber que as propostas de avaliação seguem uma nova 

direção, diferente dos tempos passados em que só o professor tinha saberes e a reprovação 

acontecia com autoritarismo. Não havia consultas ao Conselho de Classe, como funciona hoje 

na escola com os professores em exercício, para resolver problemas desse tipo, em que o 

professor não pode decidir sozinho.  

Atualmente, com esse novo sistema educacional brasileiro, novos princípios foram 

elaborados de acordo com o mesmo documento, visando descrever os princípios da avaliação, 

elaborados pelo Conselho Nacional de Educação (PARECER CNE/CEB N.º 4/2008), que 

deverá ser: 

-Processual, participativa, formativa, cumulativa e diagnóstica e, portanto, 
redimensionadora da ação pedagógica; 
- Não pode repetir a prática tradicional limitada a avaliar apenas os resultados 
finais traduzidos em notas ou conceitos; 
- Não pode ser adotada como mera verificação de conhecimentos visando ao 
caráter classificatório; 
- É indispensável à elaboração de instrumentos e procedimentos de 
observação, de acompanhamento contínuo, de registro e de reflexão 
permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 
- A avaliação, como um momento necessário à construção de conhecimento 
pelas crianças no processo de alfabetização (MEC, Ensino Fundamental: 
passo a passo do processo de implantação, 2009, p.16). 

A avaliação deve estar de acordo com esses princípios, de modo a que os alunos sejam 

avaliados em sala de aula de forma contínua, em seu dia a dia, com a finalidade de ajudá-los e 

fortalecê-los no caminhar de sua formação escolar. O professor é o mediador do conhecimento 

e deve observar adequadamente o processo de aprendizagem dos seus alunos, pois dele 

dependerá o sucesso ou insucesso de sua trajetória escolar. 

Sobre a avaliação da aprendizagem, Libâneo (2013, p.199) sublinha que “deverá estar a 

serviço das funções sociais da escola, dos objetivos de ensino, do projeto pedagógico da escola, 

do currículo, das metodologias. Além disso, ela se assenta no respeito ao direito de todos os 

alunos de usufruírem de um ensino de qualidade”. É a partir de um processo de ensino de 

qualidade que não só o professor, mas também a escola transformam o ato de avaliar em 

critérios relevantes para uma aprendizagem significativa e de qualidade social. Mais uma vez, 

o mesmo autor diz como devem ser centrados esses critérios: 
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Os critérios de relevância da avaliação dos alunos centram-se, portanto, em 
dimensões qualitativas e quantitativas, ou seja, melhor qualidade da 
aprendizagem para todos os alunos, em condições iguais. Desse modo, a justa 
medida da eficácia das escolas está no grau em que todos os alunos 
incorporam capacidades e competências cognitivas, operativas, afetivas, 
morais, para sua inserção produtiva, criativa e crítica na sociedade 
contemporânea (Libâneo, 2013, p.199). 

Em uma sociedade do conhecimento e da informação, é necessário que tais 

competências, de acordo com Libâneo (2013), estejam fortalecidas e atuantes na escola e, em 

particular, pelos professores em sala de aula. Para que não só os conteúdos curriculares sejam 

efetivados, mas também a atuação dos estudantes como seres humanos participativos, criativos 

e críticos, pois alunos com esse perfil terão maiores chances de obter sucesso neste mundo 

competitivo. Nessa perspectiva, o aluno terá uma formação que possa lhe dar condições de uma 

aprendizagem de qualidade social. E segundo Dourado (2007, p.940-941): 

uma educação com qualidade social é caracterizada por um conjunto de 
fatores intra e extra-escolares que se referem às condições de vida dos alunos 
e de suas famílias, ao seu contexto social, cultural e econômico e à própria 
escola – professores, diretores projeto pedagógico, recursos, instalações, 
estrutura organizacional, ambiente escolar e relações intersubjetivas no 
cotidiano escolar. 

A partir desse contexto, para que se possa ter uma educação de qualidade, é necessária 

a implantação de políticas públicas educativas que atendam às especificidades locais, tanto na 

zona urbana como na zona rural. Também é importante observar que mesmo quem vive na 

cidade tem contextos escolares diferentes até de um bairro para outro. Portanto, as escolas 

apresentam características diferenciadas, e que precisam ser entendidas pelos gestores, corpo 

docente, família, enfim, por toda comunidade escolar. Daí, a necessidade de planejamentos 

didático-pedagógicos que atendam às peculiaridades de cada escola na cidade e no campo. 

Para atingir metas na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental, há dois 

instrumentos de avaliação externa – ou seja, avaliações que não são elaboradas pelos 

professores da escola, mas por especialistas determinados pelo MEC, para serem aplicadas no 

3.º ano de alfabetização e nos anos terminais do Ensino Fundamental (5.º e 9.º anos). Podem 

ser vistas no Documento do MEC no Ensino Fundamental de 9 anos (2009, p.17): 

Prova Brasil: é o instrumento de medida das competências leitora e 
matemática, aplicado em praticamente todas as crianças e jovens matriculados 
na quarta e oitava séries (quinto e nono anos). 

Provinha Brasil: é o instrumento elaborado para oferecer aos professores e aos 
gestores das escolas públicas e das redes de ensino um diagnóstico do nível 
de alfabetização dos alunos, ainda no início do processo de aprendizagem, 
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permitindo assim intervenções com vista à correção de possíveis 
insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita. Essa avaliação é um 
instrumento pedagógico sem finalidades classificatórias. 

Diante desses instrumentos de avaliação para o Ensino Fundamental, no 3.º ano de 

alfabetização, e nos anos terminais, não restam dúvidas de que o Brasil está em busca de meios 

para erradicar o analfabetismo, como também propiciar condições para uma educação, a qual 

venha favorecer as crianças, jovens e  adultos com programas e projetos, os quais contribuam 

para que se possa ter um país em que a educação seja prioridade para todos. Por isso há a 

avaliação externa, como diagnóstico para medir os resultados de aprendizagem dos alunos do 

Ensino Fundamental. Há também a avaliação interna da escola, que possui grande relevância 

educacional. Dessa maneira, o sistema escolar, de acordo com Libâneo (2013, p.198-199), 

inclui duas modalidades de avaliação, que são: 

A avaliação institucional é uma função primordial do sistema de organização 
e gestão dos sistemas escolares e das escolas. Essa avaliação, também 
chamada de administrativa, visa à obtenção de dados quantitativos e 
qualitativos sobre os alunos, os professores, a estrutura organizacional, os 
recursos físicos e materiais, as práticas de gestão, a produtividade dos cursos 
e dos professores etc., com o objetivo de emitir juízos valorativos e tomar 
decisões em relação ao desenvolvimento da instituição. A avaliação 
acadêmica ou científica visa à produção de informações sobre os resultados 
da aprendizagem escolar em função do acompanhamento e revisão das 
políticas educacionais, do sistema escolar e das escolas, tendo em vista 
formular indicadores de qualidade dos resultados do ensino. 

Dada essas informações sobre a avaliação institucional e a avaliação acadêmica, como 

duas modalidades importantes para que uma escola funcione dentro das políticas educacionais, 

é importante uma escola organizada, em que haja conexão entre gestores, coordenadores, 

professores, pessoal administrativo, merendeiras, serviços gerais e a família dos alunos em 

interação com a escola. Para isso, deverão organizar-se ações que fortaleçam cada vez mais a 

autonomia da escola e garantam bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. 

Para uma escola com bons resultados de avaliação, tanto interna como externa, é preciso 

repensar como está a relação entre professor-aluno, gestor-professor, enfim, todos que fazem 

parte deste contexto escolar, pois, como sublinha Freire (2014, p.116): “A educação autêntica, 

repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. 

Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre 

ele”. Esse deve ser o ponto de partida para uma escola democrática, que reúna princípios 

educativos, os quais norteiem uma aprendizagem de qualidade na alfabetização, de caráter 
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complexo, como está determinado no Documento, que institucionaliza o Ensino Fundamental 

de 9 anos (2009, p.17): 

Considerando a complexidade da alfabetização e letramento no início da 
escolarização é importante lembrar que a maioria das crianças necessita de 
mais de duzentos dias letivos para consolidar essas aprendizagens em 
conjunto com outras áreas do conhecimento estabelecidas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Assim, recorrendo ao 
parecer CNE/CEB n.º 4/2008, esse reafirma que o processo de avaliação deve 
considerar, de forma prioritária, que os três anos iniciais constituam-se em um 
período destinado à construção de conhecimentos que solidifiquem o processo 
de alfabetização e de letramento. Portanto os procedimentos de avaliação 
devem acompanhar a necessidade de se trabalhar pedagogicamente nesses 3 
anos para o desenvolvimento das diversas formas de expressão das crianças. 

Nesse contexto, os três primeiros anos de escolaridade da criança são fundamentais para 

que ela prossiga sua caminhada escolar, considerando sua evolução na escola, no processo de 

alfabetização, o que vai depender de um início bem estruturado, com competências e 

habilidades desenvolvidas na criança, os quais contribuam para seu sucesso educativo no 

percorrer de toda a educação básica. O ensino como prática social deverá abranger todos os 

aspectos do educando, como explica Libâneo (2013, p.222):  

O ensino é, portanto, uma atividade situada, ou seja, é uma prática social que 
se realiza num contexto de cultura, de relações e de conhecimento, histórica e 
socialmente construídos. Isso significa que não é apenas na sala de aula que 
os alunos aprendem, eles aprendem também com os contextos socioculturais, 
com as interações sociais, com as formas de organização e de gestão, de modo 
que a escola pode ser vista como um lugar de permanente aprendizagem. 

Verifica-se, então, que a aprendizagem é contínua, aprendemos todos os dias e a escola 

representa esse lugar de descoberta insólita, para que os alunos se apropriem do conhecimento 

e tornem-se cidadãos formadores de uma visão crítica, com poder de transformação e superação 

no decorrer de sua vida, através de uma educação permanente. Por isso, os professores devem 

estar em conexão com as mudanças que ocorreram nesses últimos anos. É preciso adequar-se a 

elas para poder haver interação, não somente com os alunos, que são os agentes mais 

importantes desse processo, bem como com a escola, porta de entrada para a construção do 

conhecimento.  

A partir da LDB/96, houve também mudanças quanto ao ingresso do professor no ensino 

público, conforme estabelecido pelo MEC (2009, p.17): 
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Em relação à formação de professores, lembramos o estabelecido no artigo 67 
da LDB 9.394/96, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos 
estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas de títulos; 
II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III- piso salarial profissional; 
IV- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 
do desempenho; 
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 
horária de trabalho; 
VI- condições adequadas de trabalho. 

Dessa maneira, houve um avanço de melhorias para os profissionais da educação. No 

entanto, o professor ainda tem uma carga horária extensiva, sem tempo para se especializar e 

atender às necessidades emergenciais dos seus alunos. Dessa maneira, é imprescindível dar 

oportunidade aos professores de se reciclar para melhorar a sua prática docente, com 

oportunidade de criar grupos de estudo, com trocas de experiências e Formação Continuada. 

Para isso, é necessário que nossos governantes tenham um novo olhar para os professores do 

Ensino Fundamental do Brasil (Educação Básica), em especial às Séries Iniciais, pois é 

justamente quando que se inicia todo um processo de ensino-aprendizagem, quando bem 

estruturado, os resultados são vistos no decorrer dos anos seguintes, com uma aprendizagem 

resistente e sustentável. 

Os primeiros anos de escolaridade de uma formação escolar, isto é, as Séries Iniciais(1.º 

ao 5.º ano) do Ensino Fundamental, já estão sob a responsabilidade exclusiva dos municípios. 

Também dos 6.º ao 9.º anos, as redes municipais de ensino atendem um quantitativo superior 

às redes estaduais, pois a responsabilidade dos estados do Brasil é com o Ensino Médio da 

educação básica. Por isso, somente as escolas estaduais, que ainda não estão funcionando em 

horário integral, têm essa responsabilidade com esses anos terminais (6.º ao 9.º anos); todavia, 

a municipalização do Ensino Fundamental já é garantida no Brasil. 

Com a atual LDB e as novas leis complementares que foram acrescidas e que já estão 

em vigor no país quanto à organização, administração, gestão e funcionamento do Ensino 

Fundamental no Brasil, espera-se que essas mudanças ocorridas permitam promover condições 

para que os alunos progridam e avancem na leitura e na escrita, acabando com os obstáculos do 

analfabetismo na sociedade contemporânea. Isso ocorre através de práticas docentes bem 

estruturadas, com um ensino de qualidade social, que contemple todos os brasileiros, em 
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especial as camadas sociais menos favorecidas. Assim sendo, pode-se ter um país alfabetizado, 

que alcance índices elevados no IDEB e que fortaleça uma educação com bons níveis de 

aprendizagem nacional. 

 

1.4.1 Plano Nacional de Educação versus Plano de Desenvolvimento da Educação – Ensino 

Fundamental  

A construção de Plano dá ideia de organização e em se tratando de um plano de 

educação, a relevância deve estar em uma melhoria na estrutura e no funcionamento de um 

sistema de ensino que contemple uma educação de qualidade social para a população brasileira, 

através de uma política educacional que, conforme afirma Saviani (1999, p.134), vai ao 

encontro do “objetivo de resgatar a qualidade da educação pública de modo a garantir um ensino 

que corresponda efetivamente às aspirações e necessidades das pessoas que habitam cada um 

dos municípios que formam o nosso país”. A partir dessa iniciativa foi aprovado o Plano 

Nacional de Educação (PNE), como afirmam Libâneo et al. ( 2012, p.181):  

 foi aprovado pelo Congresso Nacional pela Lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 
2001, tendo sua vigência encerrada ao fim do ano de 2010. Conforme esse 
plano, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar planos 
decenais correspondentes para adequação às especificidades locais, o que 
efetivamente não ocorreu em vários estados e municípios. 

Trata-se de um plano decenal, que poderá ser renovado após o tempo estabelecido por 

lei, isto é, dez anos, independente de governo. Dessa forma, como sublinha o mesmo autor, o 

PNE poderia ser elaborado como: “um projeto de educação que tivesse duração e vigência 

independentes dos governos no poder, garantindo a continuidade das políticas públicas para a 

educação” (Libâneo et al., 2012, p.181). Todavia, não houve muitos critérios na elaboração 

desse Plano, no qual, mesmo sendo um caminho para melhorar a educação básica do país, não 

houve clarividência do que é fundamental para sua efetivação e o que não é tão relevante, como 

tão bem sublinha Saviani (2014, p.80):  

Outro indicador da inocuidade do plano é a profusão de objetivos e metas, o 
que caracteriza um alto índice de dispersão e perda do senso de distinção entre 
o que é principal e o que é acessório. No total, o texto formula 295 metas 
distribuídas pelas onze áreas contempladas pelo plano numa média de 
aproximadamente 27 metas para cada uma. A área com maior número de 
metas é “financiamento e gestão”, com 44. E aquela com menor número é 
“educação tecnológica e formação profissional”, com 15. 
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Pode-se perceber a falta de organização na distribuição dessas metas, mas também não 

se pode desvalorizar esse PNE, pois marcou a história da educação brasileira, visto ser o 

primeiro Plano a ser aprovado no Congresso Nacional, como nos afirmam Libâneo et al. (2012, 

p.181-182): “Este foi o primeiro PNE submetido à aprovação do Congresso Nacional, por 

exigência legal inscrita tanto na Constituição Federal de 1988 (art. 214) como na LDB n.º 

9.394/1996 (art.87,§ 1.º)”. 

Diante disso, a partir do marco legal, o PNE passa a vigorar no país com objetivos e 

prioridades no Ensino Fundamental, conforme a Lei n.º 10.172 de 9 de janeiro de 2001, no item 

I, no qual se tornou obrigatório esse nível de ensino de oito anos, com garantia das crianças de 

7 a 14 anos, assegurando seu ingresso e condições para que elas permaneçam na escola, como 

também a todos os que não tivessem concluído o Ensino Fundamental na idade própria.  

Outra meta importante é que o processo pedagógico deveria ser adequado às 

necessidades dos alunos, envolvendo a formação cidadã e a erradicação do analfabetismo. 

Estava incluída nesses objetivos e prioridades do PNE no item 4, a valorização dos profissionais 

em educação com Formação Inicial e Continuada, preferencialmente os professores, assim 

como o desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação em todos os níveis e 

modalidades. 

Partindo dessa exposição sobre os objetivos e prioridades do PNE de 2001 a 2010 no 

Ensino Fundamental, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, visando garantir um ensino de 

qualidade social, Libâneo et al. (2012, p.188-189) sublinham que:  

Para garantir a educação como direito, o projeto de educação do governo Lula 
obedeceria a três diretrizes gerais: a) democratização do acesso e garantia de 
permanência; b) qualidade social da educação; c) instauração do regime de 
colaboração e da democratização da gestão. 

Esses três pontos citados foram relevantes para esse plano, por garantirem o acesso à 

escola com uma educação de qualidade social em uma gestão democrática. Subtende-se que 

são fatores que não se situam apenas em construção de escolas, mas no reconhecimento de que 

todos tenham direito a um ensino social de qualidade. Promove também a valorização dos 

profissionais em educação, com políticas públicas que favoreçam um fortalecimento da 

colaboração entre os que estão inseridos nesse processo educativo. 

Em se tratando de uma escola democrática a que todos tenham acesso, Saviani (2014, 

p.86) cita dois aspectos que merecem destaque como eixos centrais desse plano: “Trata-se do 
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problema do magistério da educação básica e da questão do financiamento”. Portanto, esses 

dois eixos são essenciais e precisam de um fortalecimento das políticas públicas, para que 

possam contribuir, no intuito que eles funcionem com equidade e seriedade. 

Uma das metas alcançadas conforme o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), apresentada pelo MEC conforme a Lei 

n.º 11.494/2007, o qual foi criado: 

pela Emenda Constitucional n.º 53/2006 e regulamentado pela Lei n.º 
11.494/2007 e pelo Decreto n.º 6.253/2007, em substituição ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do 
Magistério – Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 

É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por 
estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos) formado, na quase 
totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos 
estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 
compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos 
federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não 
alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente de origem, 
todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação 
básica. 
Com a vigência estabelecida para o período de 2007-2020, sua implantação 
começou em 1.º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, 
quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na 
distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados,Distrito 
Federal e municípios para a formação do fundo atingiu o patamar de 20%. 
O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$2 bilhões em 2007, 
aumentou para R$3,2 bilhões em 2008, R$5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 
2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição total dos 
estados e municípios de todo país. 

Dessa maneira, houve avanços na educação brasileira nesse primeiro mandato do 

Presidente Lula. Um dos aspectos relevantes no processo de mudanças é o papel que exercem 

as instituições internacionais, as quais desempenham o papel de consultoras e financiadoras dos 

países em desenvolvimento. No Brasil, o Banco Mundial tem sido um forte aliado, financiando 

as mudanças educativas a nível local. Também outros organismos internacionais aparecem no 

cenário, como o Programa das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Todas essas instituições têm se preocupado em 

desenvolver programas educacionais e metas sociais para viabilizar os interesses econômicos 

que demandam os países desenvolvidos. 
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Efetivamente, nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido uma ampla discussão acerca 

de uma educação que contemple as crianças em idade escolar e também a todos os brasileiros 

que não conseguiram ter sua formação na idade/série adequados. Por isso, poderiam ter acesso 

à escola na Educação de Jovens e Adultos, pois é necessário buscar alternativas que promovam 

a melhoria da qualidade do ensino e a ampliação de oportunidades de conhecimento para os 

que não tiveram condições na idade-série. É relevante o que diz Freire (2014, p.166) sobre uma 

educação libertadora que pode ser conquistada para todos, independentemente de classes 

sociais a que pertençam: 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não 
“bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de seu 
pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada 
implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros. 
Porque esta visão da educação parte da convicção de que não pode sequer 
presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo. 

A partir desta citação de Freire (2014), pode-se pensar em uma educação participativa, 

através do diálogo e que propicie aos educandos igualdade social. Diante desse contexto, com 

esperança de uma educação libertadora e social que possa oferecer a todos os brasileiros um 

ensino de qualidade, é que foi criado o Plano de Desenvolvimento da Educação no Brasil 

(PDE), no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, apresentado ao país como Saviani (2009a, 

p.5) sublinha:  

Apresentado ao país em 15 de março de 2007, o assim chamado Plano de 
Desenvolvimento da Educação foi lançado oficialmente em 24 de abril, 
simultaneamente à promulgação do decreto n.º 6.094, dispondo sobre o Plano 
de Metas Compromisso Todos pela Educação. Esse é, com efeito, o carro-
chefe do PDE.No entanto, a composição global do PDE agregou, já na origem, 
outras 29 ações que, no processo de execução do Plano, foram ampliando-se 
de tal modo que, em março de 2009, o site do MEC estampa, no âmbito do 
PDE, 41 ações. Na verdade, o denominado PDE aparece como um grande 
guarda-chuva que abriga praticamente todos os programas em 
desenvolvimento pelo MEC. 

Esse Plano foi apresentado, segundo Libâneo et al. (2012, p.192), “em abril de 2007 

pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, como um plano de Estado e não de partido ou 

governo”. Seu objetivo era melhorar a educação a nível nacional e procura envolver não só 

gestores governamentais, como também diretores, professores, funcionários, pais, estudantes, 

enfim, toda a comunidade escolar. Ainda o mesmo autor sublinha como esse Plano foi 

organizado: “O PDE organiza-se em quatro eixos de ação: educação básica, ensino superior, 

alfabetização e educação continuada e ensino profissional e tecnológico” (Libâneo et al., 2012, 
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p.193). No entanto, mesmo com esses eixos definidos para conseguir êxito na educação 

brasileira, Saviani (2009a, p.30) faz uma advertência quanto a esse Plano, quando diz que ele 

tem dois sentidos, negativo e positivo, que o autor explicita nos seguintes termos: 

Em sentido negativo, constata-se que, na verdade, o PDE não se configura 
como um plano de educação propriamente dito. É, antes, um programa de 
ação. Assim sendo, o nome “plano” evoca aí, mais alguma coisa como o Plano 
de Metas de Juscelino Kubitschek do que a ideia dos planos educacionais 
como instrumentos de introdução da racionalidade na ação educativa, 
entendida esta como um processo global que articulaa multiplicidade dos seus 
aspectos constitutivos num todo orgânico [...]. 

Em sentido positivo, a singularidade do PDE manifesta-se naquilo que ele traz 
de novo e que, portanto, não fazia parte do PNE e também não se encontrava 
nos planos anteriores. Trata-se da preocupação em atacar o problema 
qualitativo da educação básica brasileira, o que se revela em três programas 
lançados no dia 24 de abril: o IDEB, o “Provinha Brasil” e o “Piso do 
Magistério”. 

Diante deste contexto, é importante observar e analisar esses eixos de ação, mais 

precisamente o Ensino Fundamental, devido à nossa pesquisa estar concentrada nesse nível de 

ensino. Libâneo et al. (2012, p.194-195) afirmam: “Essas inúmeras ações podem levar o MEC 

a perder o foco do PDE, que é melhorar a qualidade do ensino”. É esse o maior objetivo do 

PDE, conseguir erradicar o analfabetismo no país, com um ensino de qualidade social a que 

todos os brasileiros tenham acesso, independente da classe social à qual pertençam. 

Com as diretrizes do PNE estabelecidas para este novo decênio, a educação brasileira 

toma uma nova direção, pois a meta é equiparar os indicadores educacionais brasileiros aos das 

nações mais desenvolvidas, com um prazo estabelecido até 2020. Dessa maneira, o PNE está 

aliado ao PDE, este como um plano de sustentação visando a promoção de mudanças 

significativas na educação brasileira. É relevante o pronunciamento do então Presidente do 

Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na apresentação do PDE, quando enfatiza que: “A educação, 

como sempre afirmamos, é um caminho sólido para o Brasil crescer beneficiando todo nosso 

povo”.  

O PDE é um passo grandioso nesse sentido. Realmente, a educação é o ponto de partida 

para uma sociedade mais bem informada, mais justa e conhecedora não só dos seus direitos, 

mas também dos seus deveres como cidadãos. Para isso, uma educação de qualidade implica 

os atores sociais num envolvimento com uma educação transformadora e crítica, que contemple 

todas as camadas sociais.Consta na Cartilha de Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-

2019 (2015, 8) que no PPA 2008-2011 está a consolidação da “Garantia para a educação de 
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qualidade”, pois foi através do PDE que houve a garantia da autonomia das escolas brasileiras, 

com investimentos e incentivos para melhorar a educação básica no Brasil. 

Um país alfabetizado faz a diferença, porque sua população sabe discernir e optar pelo 

que mais lhe convém, sem ser dominado por circunstâncias que favoreçam apenas os interesses 

daqueles que pertencem a uma classe socioeconômica mais bem sucedida, deixando os menos 

favorecidos dominados por eles. É com a mobilização dos que estão envolvidos no PDE, que 

se podem atingir metas que venham a consolidar as estratégias definidas para um país 

alfabetizado. É pertinente como Saviani (2009a, p.36) explica o processo de alfabetização: 

De fato, a alfabetização é a porta de entrada e a pedra de toque do sistema de 
ensino em seu conjunto. Mas é ilusão pensar que a alfabetização é apenas um 
momento inicial do processo de aprendizagem, acreditando-se que ela se 
completa ao finaldo primeiro ou do segundo ano do ensino fundamental. 
Nessa fase inicial, as crianças podem chegara a dominar os mecanismos da 
linguagemescrita. Mas reconhecer as estruturas formais da língua não é ainda 
incorporá-las. Ao final do primeiro ou segundo ano, é possível que as crianças 
as reconheçam. A incorporação, porém, vai dar-se mediante o conjunto do 
currículo escolar, num trabalho pedagógico que se estende pelos anos 
subsequentes. 

Contextualizando Saviani (2009a), a alfabetização é um processo que se inicia no 1.º 

ano do Ensino Fundamental e se prolonga por dois, três ou mais anos, dependendo de muitos 

fatores, porque somos seres diferentes e, consequentemente, aprender a ler e a escrever não 

acontece para todos os alunos ao mesmo tempo. Por isso, cabe à escola, e em especial ao 

professor, assumirem essa responsabilidade de entender que a aprendizagem é um processo 

contínuo. Quanto sos professores diante de programas e projetos que especifiquem ou mesmo 

determinem em quantos anos os alunos devem estar alfabetizados, vale a pena repensar como 

agir diante de tais eventualidades que ocorrem durante esse processo educativo. 

Um dos programas criados para reverter a distorção idade/série e ajudar aos professores 

das Séries Iniciais, com Formação Continuada e monitoramento em sala aula, foi o Projeto 

Alfabetizar com Sucesso. Esse Projeto desenvolve uma política de alfabetização contra a 

reprovação escolar nas Séries Iniciais, tendo como principal objetivo a prevenção do fracasso 

escolar, que comumente acontece com a evasão e a repetência.  

Há também os projetos como o Se liga e Acelera, com alunos fora da faixa etária de 

idade/série, que também têm contribuído para o desenvolvimento do processo de alfabetização. 
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Esses e outros programas surgiram no governo do Presidente Lula e têm despertado um novo 

momento na educação brasileira, pois conforme Libâneo et al. (2012, p.199):  

Em setembro de 2006, surgiu o movimento Todos pela Educação, financiado 
exclusivamente pela iniciativa privada. Ele congrega a sociedade civil 
organizada, educadores e gestores públicos que têm como objetivo contribuir 
para que o Brasil garanta a todas as crianças e jovens o direito à educação 
básica de qualidade. 

Assim sendo, esse movimento deu oportunidades para que as empresas privadas 

pudessem colaborar com tais programas, com a finalidade de erradicar o analfabetismo no país. 

Com o Compromisso Todos pela Educação, conforme Saviani (2009a, p.32) algumas entidades 

empresariais estão envolvidas como representantes para colaborar com a educação do Brasil, 

tais como: 

Grupo Pão de Açúcar, Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto 
Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, Fundação Educar-
DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, 
Instituto Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, 
Instituto Ethos, entre outros. 

Esse Compromisso Todos pela Educação promove no país um novo momento, ao 

envolver essas empresas citadas, e mais ainda outras, que buscam junto ao Governo Federal 

soluções que possam reverter a questão da educação brasileira, com um ensino de qualidade, 

que atinja índices no desenvolvimento de aprendizagem nas avaliações externas relacionadas 

ao país. Esse panorama educacional chega a ter uma grande repercussão, em que os gestores 

estaduais e municipais coloquem em prática as diretrizes do PDE, que está vinculado aos 

objetivos constitucionalmente determinados pela República Federativa do Brasil. A 

consolidação desse Plano é direito de todos os cidadãos, é um objetivo não somente do governo, 

mas de toda a sociedade.  

Ainda com o objetivo de minimizar o analfabetismo, foi criado o Brasil Alfabetizado, 

como um dos eixos de ação do PDE, atendendo a milhões de jovens e adultos no país que não 

sabiam ler nem escrever. Levando em consideração as ideias de Freire, este grande educador 

que lutou a favor dos oprimidos e de uma educação crítica e libertadora (2000), sempre com 

vista à igualdade social, atualmente presenciamos a educação de jovens e adultos como um 

novo momento dos brasileiros que não tiveram oportunidade de ir a uma escola, poderem 

exercer sua cidadania e serem alfabetizados. A VI Conferência Internacional de Educação de 

Adultos (CONFINTEA) (2009, p.5) marcou um grande passo, pois: 
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O Brasil é o primeiro país do Hemisfério Sul a sediar uma Conferência 
Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA). Para o governo 
brasileiro, além do privilégio de sediar um evento dessa magnitude, essa é uma 
oportunidade ímpar de ampliar e aprofundar o debate nacional sobre as 
políticas que vêm sendo implementadas nos últimos anos com o fim de elevar 
o nível educacional da população brasileira. Mais do que isso,éummomento 
propício para se refletir e propor soluções para os enormes desafios que a 
sociedade brasileiraprecisa enfrentar a fim de resgatar a sua dívida histórica 
para com aqueles queforamexcluídos daeducação. E a dimensão deste desafio 
é dada por 67 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que 
nãoconcluíram o Ensino Fundamental, das quais 15 milhões não completaram 
quatro anos de estudoe 14milhõessequer sabem ler, escrever ou contar. 

Diante do exposto, é visível que o Brasil está conseguindo avançar na educação das 

crianças, jovens e adultos, mesmo diante de muitos problemas enfrentados no cotidiano dos 

educadores e da comunidade escolar em geral. 

A ex-Presidente da República Federativa do Brasil Dilma Rousseff deu continuidade ao 

que foi iniciado no governo anterior, no que concerne às políticas educacionais, com o objetivo 

de incentivar cada vez mais a permanência dos alunos nas escolas públicas.  

Para verificar o desenvolvimento dos estudantes brasileiros em Português e Matemática, 

há as avaliações de larga escala, como já foi mencionado anteriormente, através da Prova Brasil. 

Para isso, as metas foram determinadas pelo PDE. Saviani considera que (2009a, p.32): 

o Compromisso Todos pela Educação definiu cinco metas: 1. Todas as 
crianças e jovens de 4 a 17 anos deverão estar na escola; 2. Toda criança de 8 
anos deverá saber ler e escrever; 3. Todo aluno deverá aprender o que é 
apropriado para sua série; 4. Todos os alunos deverão concluir o ensino 
fundamental e o médio; 5. O investimento necessário na educação básica 
deverá estar garantido e bem gerido. 

Mudanças para a melhoria da educação básica estão sendo providenciadas, com metas 

que possibilitem um Brasil com mais oportunidades. O Compromisso Todos pela Educação 

tem gerado um conceito diferente, com um trabalho que vem sendo desenvolvido como 

prioridade pelo Governo Federal, estadual e municipal, com o apoio de entidades privadas e, 

conforme Libâneo et al. (2012, p.208-209), 20 metas relevantes foram propostas para o PNE 

de 2011 a 2020, das quais elencaremos apenas nove, pois são as mais pertinentes à nossa 

temática: 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população 
de 6 a 14 anos. 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até, no máximo os 8 anos de idade. 



70 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas 
de educação básica. 

Meta 7: Atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de 
Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB): 

IDEB                                              2011 2013 2015 2017 2019 2021 
Anos iniciais do ens.Fundamental  4,6    4,9    5,2    5,5    5,7    6,0 
Anos finais do ens.Fundamental     3,9    4,4    4,7    5,0    5,2    5,5 
Ensino médio                                  3,7    3,9    4,3    4,7    5,0    5,2 

 
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a união, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios, que todos os professores da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-
graduação lato e stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua 
área de atuação. 

Meta 17: Valorizar o magistério público da educação básica a fim de 
aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 
anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente. 

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira 
para os profissionais do magistério em todos os sistemas de ensino. 

Meta 19: Garantir, mediante lei específica aprovada no âmbito dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios a nomeação comissionada de diretores de 
escolavinculada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à participação 
da comunidade escolar. 

Essas metas do PNE 2011- 2020 são muito importantes para o desenvolvimento da 

educação básica, em especial o Ensino Fundamental das turmas regulares, isto é, do 1° ao 9º 

anos, sem distorção idade/série. É igualmente importante a garantia da valorização dos 

professores com Formação Inicial, Formação Continuada e pós-graduação. Vale ressaltar que 

uma das estratégias da meta 7, conforme o PNE 2011-2020, é confrontar os resultados obtidos 

no IDEB com as médias de matemática, leitura e ciências nas provas do Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos – PISA. Para o acompanhamento desse controle externo, seguem as 

seguintes projeções: 

Tabela 2 
Programa Internacional de Avaliação de alunos 

 

PISA 2009 2012 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática 
leitura e ciências 

395 417 438 455 473 
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Outras 11 metas também estão no PNE e precisam ser efetivadas até o final desse Plano, 

a fim de se consolidar uma educação social de qualidade. Por isso, o PDE dá sustentação à 

educação básica, para a efetivação dessas metas, que segundo Saviani (2009a, p.35): “se assenta 

em dois pilares, o técnico e o financeiro, em correspondência com a dupla assistência que, 

conforme a Constituição e a LDB, é atribuição do MEC em relação aos estados, Distrito Federal 

e municípios”. 

Assim sendo, o PDE com seus programas e projetos forma um grande aliado do PNE, 

para que o Brasil possa atingir melhoria na Educação Básica brasileira, dando autonomia à 

escola, com financiamentos de projetos, os quais possam garantir uma educação democrática, 

voltada para os interesses dos alunos e da comunidade escolar. No entanto, é preciso mais 

investimentos na área educacional, pois segundo Libâneo et al. (2012, p.380):  

O Brasil tem aplicado anualmente na educação cerca de 4,5% do produto 
interno bruto, a soma das riquezas nele produzidas. Isso tem sido considerado 
muito pouco por analistas do financiamento da educação, em vista da situação 
educacional do país. O Plano Decenal de Educação de 2001 tinha como meta 
atingir 5,5 do PIB até 2003, o que não foi obtido nem dez anos depois. O novo 
Plano Nacional de Educação (2011-2020), em sua meta 20, prevê a cifra de 
7%, no mínimo. 

Verifica-se, portanto, que é preciso determinação por parte dos governantes do país, 

para que a educação tenha novas perspectivas, executando os recursos financeiros com ações 

emergenciais e a escola tenha autonomia em sua administração. Com isso, ela passa a cumprir 

as metas prioritárias para uma educação básica, a qual assume seu papel fundamental, que é a 

formação escolar de qualidade social. Falar em autonomia da escola é efetivar um Projeto 

Político Pedagógico (PPP): 

O PPP é proposto com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada 
de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando 
maior participação dos agentes escolares. Previsto pela LDB/1996 (art.12 e 
13) como proposta pedagógica ou como projeto pedagógico, o PPP pode 
significar uma forma de toda a equipe escolar tornar-se corresponsável pela 
aprendizagem efetiva do aluno e por sua inserção na cidadania crítica 
(Libâneo et al., 2012, p.256). 

Neste sentido, o PPP tem um relevante papel, porque ele torna-se um guia com as ações 

que devem ser realizadas em uma escola democrática. Por isso, não só a equipe gestora, mas 

toda a equipe escolar deve planejar o PPP de sua escola, pois ele é a bússola que norteará todo 

o caminho para uma organização que busque soberania, com propostas pedagógicas, as quais 
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proponham uma educação participativa, com uma aprendizagem de qualidade social e 

democrática. 

No entanto, é preciso uma reflexão sobre a qualidade educacional. Dourado (2007, 

p.940) traz essa temática como um grande referencial: “A busca por melhoria da qualidade da 

educação exige medidas não só no campo do ingresso e da permanência, mas requer ações que 

possam reverter a situação de baixa qualidade da aprendizagem na educação básica [...]”.  

É evidente que através de ações bem estruturadas no PPP, com a colaboração do PDE-

Escola, metas prioritárias no Ensino Fundamental (Educação Básica) podem ser revistas e 

assumidas para um melhor desenvolvimento escolar. Por isso, é fundamental saber distinguir o 

PPP do PDE-Escola, os quais têm diferenças conceituais, políticas e pedagógicas, como nos 

afirmam Libâneo et al. (2012, p.257): 

O PDE-Escola pode financiar projetos elaborados pelas unidades escolares e 
aprovados por sua coordenação, tornando-se atraente para as de menores 
recursos, ao passo que o PPP não está vinculado a recursos propriamente, mas, 
sobretudo, às finalidades e organização do trabalho na escola. No entanto, não 
há impedimento de que ambos ocorram nas escolas ao mesmo tempo, desde 
que se tenha clareza de que todas as escolas devem ter seu PPP, conforme a 
LDB, e de que o PDE-Escola é um instrumento de planejamento estratégico-
gerencial e, por essa razão, não dá conta de pensar a escola numa perspectiva 
mais ampla, crítica, democrática e cidadã nem promove a participação efetiva 
dos agentes escolares no contexto de uma gestão democrática.  

Partindo desse pressuposto, o PPP é o fio condutor que leva a escola na direção do que 

ela pretende realizar para melhorar efetivamente seu funcionamento com autonomia, através 

não só de propostas pedagógicas, mas também jurídicas e organizacionais, que venham a 

garantir um ensino e aprendizagem que contemplem de forma efetiva todos os alunos. O PDE-

Escola tem a responsabilidade de criar meios, isto é, estratégias, que possam ajudar à escola 

para o funcionamento do seu PPP.Diante desse contexto, a escola, como uma instituição social, 

necessita do PPP como direcionamento para uma educação que busque o conhecimento e 

favoreça a melhoria no Ensino Fundamental (Educação Básica) para a formação de uma escola 

cidadã. 

Para dar mais autonomia à escola, foi criado em 2014 o Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE), o qual, de acordo com o Manual do PDDE Interativo (2014, p.2) tornou-se: 

“uma plataforma única: o PDDE Interativo”, que atende vários programas do MEC como o 
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PDE Escola, Escolas do Campo, Mais Educação, entre outros. Essa ferramenta visa apoiar a 

gestão, como consta no mesmo Documento (2014, p.4):  

Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Educação a partir da metodologia do 
programa PDE Escola e em parceria com as secretarias estaduais e municipais 
de educação. Seu objetivo principal é auxiliar a comunidade escolar a produzir 
um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e 
seu processo de ensino e aprendizagem.  

Esse Programa tem o objetivo de fornecer dinheiro às escolas públicas brasileiras, para 

que elas possam superar a evasão e a repetência, com a criação de projetos escolares, 

organizados pelos docentes em suas salas de aulas. Temfins similares o Programa Mais 

Educação criado com o Decreto n.º 7.083 de 27 de janeiro de 2010, descrito no Art. 1.º e incisos 

1.º, 2.º e 3.º (2010, p.1):  

Art. 1.º O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a 
melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência 
de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escolas públicas, mediante 
oferta de educação em tempo integral. 

§1.º Para fins deste Decreto, considera-se educação básica em tempo integral 
a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante 
todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno 
permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços 
educacionais. 

§2.ºA jornada escolar diária será ampliada com o desenvolvimento das 
atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação 
científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, 
comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de 
prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, 
entre outras atividades. 

§3.º As atividades poderão ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de 
acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dela sob orientação 
pedagógica da escola, mediante o uso de equipamentos públicos e de 
estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais. 

Os incentivos e aprovação de programas e projetos para minimizar os problemas da 

educação do Brasil têm sido constantes. São muitos os benefícios com que as escolas estão 

sendo contempladas através do PDDE, pois além de fortalecerem o ensino e aprendizagem, 

contribuem para o crescimento da educação brasileira, ajudando em seus diferentes setores, 

como especifica o MEC no manual do PDDE Interativo (2014, p.2): “PDE Escola, Atleta na 

Escola, Ensino Médio Inovador (PROEM), Mais educação, Escolas do campo, Escolas 

Sustentáveis e Água na Escola”. 
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As escolas do campo estão sendo beneficiadas com melhorias em suas instalações e 

equipamentos – estão sendo fornecidos computadores, em algumas escolas, para as crianças 

das Séries Iniciais. É evidente que ainda temos muitos problemas nas escolas da zona rural, 

todavia, não se podem omitir os avanços nessas localidades. As dificuldades não são atuais, 

vêm de várias décadas e isso não é fácil de ser resolvido rapidamente. 

Quatro anos após a criação do Projeto de Lei n.º 8.035/2010 do PNE com Artigos e 

Metas a serem cumpridas até 2020, o Congresso Nacional aprovou, e a ex-Presidente da 

República Federativa do Brasil Dilma Rousseff sancionou, a Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 

2014, com 14 Artigos e seus incisos e 20 Metas com suas respectivas estratégias. 

O Art. 2.º com as dez diretrizes do PNE e o Art. 1.º já foram mencionados nos Marcos 

Legais no Projeto de Lei n.º 8.035/2010, todavia, com essa nova Lei, vale repetir o Art. 1.º, 

visto que foi acrescido o termo “na forma do anexo” que conformeo Documento da Legislação 

da Presidência da República, Casa Civil (2014, p.1) está assim descrito: “Art. 1.º É aprovado o 

Plano Nacional de Educação – PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação 

desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da 

Constituição Federal”. A seleção de Metas e estratégias que estão em forma do anexo têm 

relevante papel nesse processo educativo, para ajudar no caminhar de professores e alunos em 

busca do sucesso escolar, além de melhorar o índice do IDEB no Brasil.  

Algumas Metas também já foram mencionadas em nosso referencial teórico, no que 

concerne ao Projeto de Lei n.º 8035/2010, tais como: 2,5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 e 19. Todavia, 

repetimo-las abaixo com suas devidas alterações, com exceção da Meta 7 em que as médias 

propostas para o resultado das avaliações externas nos anos de 2015, 2017, 2019 e 2021, estão 

conforme a Lei n.º 13.005 do PNE: 

Meta2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta5: alfabetizar todas as crianças no máximo, até o final do 3.º (terceiro) 
ano do ensino fundamental. 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% ( cinquenta 
por cento) das escolas publicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da lei n.º 9.394, de 20 
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dedezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da 
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano deste PNE, e garantir a todos 
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 
vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de 
Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de 
todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais 
da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 
Constituição Federal. 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. (Brasil, 
Presidência da República, Casa Civil, p.8-14-15-32-33-34-35-36) 

Assim sendo, 95% das crianças nessa faixa etária deverão estar alfabetizadas, 

conforme a Meta 2, até o último ano desse Plano. Selecionamos essas Metas por serem 

relevantes para o ensino básico. Outros 12 Artigos com alguns incisos e mais as 11 Metas 

restantes nesse anexo estão dispostos nessa Lei vigente (2014), para a efetivação do PNE 2011-

2020. É a partir do desempenho dos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem que se 

espera uma evolução e o cumprimento dessas Metas até 2020, mostrando assim o empenho do 

Governo Federal, com a colaboração dos Estados e Municípios, a fim de que se possa ter um 

novo perfil da educação do país. 

É função da escola promover um ensino de qualidade, a partir de um corpo docente 

competente, que busque as melhores estratégias para desenvolver os processos de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita, promovendo nas pessoas mudanças significativas. É 

possível constatar que a alfabetização transforma o ser humano, pois as crianças que desfrutam 

de uma boa base nas Séries Iniciais têm um melhor desempenho nas Séries Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, já que possuem uma boa base de conhecimentos e são capazes 

de construir novos saberes. Mas para que isso aconteça é necessário que as escolas, através de 

seus gestores e professores, tenham como prioridade atingir os objetivos propostos nessa Lei 
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n.º 13.005 de 25 de junho de 2014, do PNE, a fim de melhorar o índice do IDEB, com um 

percentual que possa contribuir para um ensino básico de qualidade no Brasil.  

 Diante do que foi exposto sobre a relevância da aprovação dessa Lei pelo Congresso 

Nacional, visando o cumprimento das metas do PNE 2011-2020, entende-se que há condições 

para mudar o quadro no Ensino Fundamental (Educação Básica) do país, com políticas públicas 

que possam otimizar um ensino-aprendizagem de nove anos, com igualdade social e prioridade 

na leitura e na escrita, erradicando o analfabetismo no Brasil. Espera-se que de fato as leis que 

foram acrescentadas à LDB/96, com o PNE (2011-2020) e o PDDE, possam realmente ser 

cumpridas, modificando esse quadro negativo da educação brasileira, que mesmo com uma 

política educacional muito bem estruturada, ainda há um número bem significativo de 

analfabetos no país. 
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Segundo Capítulo 

 

FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

No contexto da educação básica no Brasil, mais precisamente no Ensino Fundamental, 

é muito importante conhecer o processo da Formação Inicial dos professores, cujo 

aperfeiçoamento deve ter lugar na Formação Continuada,  refletindo sobre  a sua prática 

docente, já que esta pode melhorar o exercício da profissão. Assim, concordamos com a posição 

de Tardif (2012, p.240) quando afirma: 

reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do conhecimento é 
reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito de dizer algo a 
respeito de sua própria formação profissional, pouco importa que ela ocorra 
na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar. É estranho que os 
professores tenham a missão de formar pessoas e que se reconheça que 
possuem competências para tal, mas que, ao mesmo tempo, não se reconheça 
que possuem a competência para atuar em sua própria formação e para 
controlá-la, pelo menos em parte, isto é, ter o poder e o direito de determinar, 
com outros atores da educação, seus conteúdos e formas. 

Nesse sentido, é necessário que o professor faça uma reflexão sobre sua formação, isto 

é, se o que aprendeu foi relevante para a sua atividade profissional e que possa pronunciar-se 

sobre as formações de que necessita. É imprescindível ter consciência da relevância da 

formação permanente, pois, como sublinha Freire (2003b), somos seres inacabados e 

constantemente precisamos dialogar com os outros atores educacionais, para intercambiar 

experiências, trocar conhecimentos e partilhar saberes e valores ao longo da vida. 

Na Formação Inicial, é fundamental a colaboração e interação entre os diversos agentes 

desse processo, que são os professores e os alunos. Diante da complexidade que existe no ato 

de ensinar e de aprender, faz-se necessário que o professor tenha uma visão plural, respeitando 

não só a realidade na qual se insere cada aluno, mas também a diversidade sociocultural que 

existe no Brasil, a qual deve ser trabalhada na construção do saber, neste novo momento da 

educação brasileira. Nessa direção, Souza, Neto e Santiago (2009, p.115) sublinham: 
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Trata-se de construir a unidade na diversidade, de lutar pelo sonho possível, 
pela utopia necessária que, para Freire, implica sua concepção de 
interculturalidade e multiculturalidade, pela superação da guetização e do 
assimilacionismo na interação crítica entre culturas ou traços culturais; numa 
palavra, de enriquecimento das diferentes culturas e/ou traços culturais em 
presença. Enfim, poder-se-á chegar à construção de uma sociedade 
democrática não apenas representativa, mas também e, quiçá, sobretudo, 
participativa. 

Também Souza et al. (2009) referem que numa sociedade democrática é necessário 

trazer às salas de aulas, não somente os ensinamentos de um currículo, mas também outras 

contribuições, bem como conhecer e reconhecer a diversidade cultural que existe no país. Isso 

acontece através da multiculturalidade transformada em interculturalidade, criando situações 

de ensino e aprendizagem que possam garantir aos estudantes uma promoção de valores éticos 

e morais, que os eduquem integralmente, com participação ativa dos atores sociais nesse 

processo educativo. 

 

2.1 Formação Inicial de Professores 

Para melhor entendimento do processo de Formação Inicial de professores, faremos uma 

breve restrospectiva. No Brasil, durante o período colonial (1530 a 1815), não havia uma 

preocupação com a formação de professores, já que as escolas funcionavam, segundo Saviani 

(2009b, p.144), “pelo método mútuo”. Os professores nesse método custeavam sua própria 

formação, nas chamadas Escolas das Primeiras Letras. Só após 1834, essa concepção foi 

mudada, havendo um avanço, como sublinha o mesmo autor: 

Após a promulgação do Ato Adicional de 1834, que colocou a instrução 
primária sob responsabilidade das províncias, estas tendem a adotar, para 
formação dos professores, a via que vinha sendo seguida nos países europeus: 
a criação de Escolas Normais. A província do Rio de Janeiro sai à frente, 
instituindo em Niterói, já em 1835, a primeira Escola Normal do país (Saviani, 
2009b, p.144). 

Essa nova proposta seguia uma linha pedagógica que deu origem à formação primária 

(Saviani, 2009b).  No entanto, as instruções recebidas não valorizavam o preparo didático-

pedagógico e seguiam as mesmas instruções das Escolas das Primeiras Letras. 

Como havia uma necessidade de estabelecer um ensino mais sistematizado que formasse 

professores, foram criadas as Escolas Normais no Brasil “nas primeiras décadas do século XIX 
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como meio de preparação de professores que atuariam no Magistério Primário”. (Santos, 

Rodrigues & Jesus, 2012, p.2) 

Com um número crescente de Escolas Normais no Brasil, houve uma reforma, conforme 

explica Saviani (2009b, p.145): “A reforma foi marcada por dois vetores: enriquecimento dos 

conteúdos curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca 

característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – na verdade, a principal 

inovação da reforma”. Com isso, novas expectativas predominaram na formação do professor, 

que inicialmente era somente primário. Essas novas expectativas geraram impactos com efeitos 

positivos e negativos, tornando-se cada vez mais relevante que os professores busquem 

conhecimentos para exercer sua função.  

Nessa direção, Tardif (2012, p.241) enfatiza: “se o trabalho dos professores exige 

conhecimentos específicos à sua profissão e deles oriundos, então a formação de professores 

deveria, em boa parte, basear-se nesses conhecimentos”. Teve início em São Paulo uma reforma 

na Formação Inicial dos professores, com propostas didático-pedagógicas inovadoras – uma 

formação mais sistemática e voltada para o aprendizado do aluno.  

Um avanço na estrutura educacional da Formação Inicial de professores expandiu-se 

com os institutos, com novas perspectivas para consolidar a formação no Brasil e fortalecer 

essas instituições. Essa reforma é explicada por Saviani (2009b, p.144): 

Visando à preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas 
Normais preconizavam uma formação específica. Logo, deveriam guiar-se 
pelas coordenadas pedagógico-didáticas. No entanto, contrariamente a essa 
expectativa, predominou nelas a preocupação com o domínio dos 
conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. O 
currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas 
escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha era que os 
professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia 
transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico. 

Seguindo esse pressuposto, não se tinha ainda uma Formação Inicial que pudesse ter 

novas perspectivas de uma formação didático-pedagógica sistematizada, que se tornasse ponto 

de partida para um ensino-aprendizagem significativo e reflexivo. Foram criados no Distrito 

Federal e em São Paulo os primeiros institutos com novos ideais na linha da Escola Nova, 

substituindo a Escola Normal pela Escola de Professores.  
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Com a Escola Nova, houve uma reestruturação na formação de professores, com novas 

possibilidades de contemplar uma Formação Inicial, obedecendo a um currículo baseado nos 

princípios da Escola Nova, como afirma Brzezinski (2000, p.18):  

a institucionalização da formação de professores para o ensino médio e 
normal, pelo menos na letra da lei, resultou dos acontecimentos educacionais 
impulsionados pela reconstrução social, via educação, adotada pelos Pioneiros 
da Escola Nova, cujos princípios estão consubstanciados na carta magna da 
educação de 1932, que se tornou pública em forma de Manifesto dos Pioneiros 
da Escola Nova. 

Esse Manifesto, segundo Brzezinski (2000), foi feito com os Pioneiros da Escola Nova 

e com movimentos sociais dos educadores por uma universidade no Brasil. A mesma autora 

sublinha: “inegavelmente, demarcou o período inicial do curso de Pedagogia no Brasil. 

Contudo, para chegar à gênese do curso, é necessário retomar a evolução da Escola Normal no 

país” (2000, p.18-19). 

A história da Formação Inicial de professores no Brasil teve um grande percurso, pois 

houve reivindicação de uma escola com curso superior em São Paulo e Rio de Janeiro, à época, 

sede do Distrito Federal, locais onde se iniciaram os primeiros cursos para formar professores, 

até então considerados institutos. Conforme descrição de Saviani (2009b, p.146):  

Os Institutos de educação do Distrito Federal e de São Paulo foram elevados 
ao nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação: 
o paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e 
o carioca foi incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. 
E foi sobre essa base que se organizaram os cursos de formação de professores 
para as escolas secundárias, generalizadas para todo país a partir do decreto-
lei n.º 1.190, de 4 de abril de 1939, que deu organização definitiva à Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 

A Constituição de 1934, na opinião de Carneiro (2009, p.19), “inovou ao atribuir, à 

União Federal, a tarefa absoluta de fixar as diretrizes e bases da educação nacional”. Sendo, 

portanto, o curso de Pedagogia responsável por habilitar os professores para que exerçam suas 

funções na Educação Infantil, Educação Especial e no Ensino Fundamental do 1.º ao 5.º ano, 

de acordo com a LDB/96. A Formação Inicial de professores teve, portanto, a efetivação da sua 

estruturação para chegar à habilitação específica de magistério, de 1991 a 1996. 

A Formação Inicial é o primeiro passo para se chegar a um conhecimento teórico 

organizado  e com estágios didático-pedagógicos, que  estabeleçam uma ponte entre a teoria e 

a prática, cabendo às universidades formar professores que assumam um novo olhar sobre a 

formação. Concordamos com Cortesão (2000, p.50) quando salienta: “Procura assim 
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desencadear nos docentes em formação uma permanente atitude indagadora, reflexiva e crítica 

da sua própria actuação, bem como das propostas educativas e da organização e funcionamento 

das instituições educativas em que se movimenta”. 

Trata-se de desenvolver um ensino crítico e reflexivo, como destaca Cortesão (2000), 

mas também com um currículo bem organizado, com políticas educacionais planejadas, que 

possam fornecer aos estudantes, que estão em sua Formação Inicial algum equilíbrio, tornando-

os competentes e confiantes na profissão que exercem – conforme Pimenta (2012a, p.20),  

“Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da 

revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas”. 

A questão da Formação Inicial é desafiadora, pois é necessário que haja uma valorização 

do magistério para melhor incentivar os jovens que escolheram esse caminho, a fim de que 

sejam professores reflexivos. Por isso, Alarcão (1996, p.181) sublinha: “O pensamento 

reflexivo é uma capacidade. Como tal, não desabrocha espontaneamente, mas pode 

desenvolver-se. Para isso, tem de ser cultivado e requer condições favoráveis para o seu 

desabrochar”. É uma Formação Inicial reflexiva que faz a diferença entre os que optam por essa 

caminhada na educação. Alarcão (1996) estima que possa haver essa reflexão não só pelos 

educadores, mas também pelos alunos. Um  professor reflexivo é um professor que pensa, pois 

busca internalizar em seus alunos através do pensamento um conhecimento que responda às 

necessidades dos estudantes e que seja permanente, isto é, para toda vida. 

É importante rever o que se ensina, para encontrar alternativas que possam ajudar o 

caminhar de quem está em busca do conhecimento. Essa busca do conhecimento acontece 

através de caminhos mais sólidos, nos quais a aprendizagem na Formação Inicial tenha novas 

propostas didático-pedagógicas para uma formação que se inicia na universidade e se prolonga 

por toda a vida. Concordamos com Pimenta (1997, p.6), ao descrever como devem ser 

adquiridos os conhecimentos na Formação Inicial de professores: 

Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício 
profissional da docência, do curso de formação inicial se espera que forme o 
professor, ou que colabore para sua formação. Melhor seria dizer que colabore 
para o exercício de sua atividade docente, uma vez que professorar não é uma 
atividade burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades 
técnico-mecânicas. Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como 
contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, 
espera-se da licenciatura que desenvolva, nos alunos, conhecimentos e 
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habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem, permanentemente, irem 
construindo seus saberes e fazeres docentes, a partir das necessidades e 
desafios que o ensino, como prática social, lhes coloca no cotidiano. 

Diante desse pressuposto, ensinar vai além dos conhecimentos propostos em um curso 

de licenciatura, a nível universitário. Por isso, o curso de Pedagogia deve ser privilegiado, como 

defende Pimenta (2012a), com conhecimentos e habilidades, atitudes e valores, visto que o 

professor estará exercendo sua docência com a responsabilidade na construção, não só dos 

conteúdos curriculares a serem vivenciados em sala de aula, mas também com uma educação 

que complete o ser humano, com valores que são adquiridos no decorrer da vida. 

Com o passar dos anos, a formação de professores tem tomado novos rumos, visto que 

essa formação é um processo complexo que exige reflexão-ação-investigação sobre os desafios 

da profissionalização docente. Formosinho e Machado (2009, p.145) dão-nos a visão de que “a 

docência é uma profissão que se aprende pela vivência da discência e, por isso, todos os futuros 

professores têm no seu longo currículo discente uma aprendizagem de que emergem teorias e 

representações acerca do que é ser professor”. Logo, a Formação Inicial é o princípio norteador 

para se adquirirem as competências, habilidades e valores inerentes à profissão docente, porque 

à medida que o professor ensina, coloca-se também com humildade na função de aprendiz. 

Concordamos com Nóvoa (1991, p.27) no que diz respeito à profissão docente como momentos 

culturais de partilhas e interações: “A produção de uma cultura profissional dos professores é 

um trabalho longo, realizado no interior e no exterior da profissão, que obriga a intensas 

interacções e partilhas”.  

Novas perspetivas, na Formação Inicial, começam a surgir com as oportunidades para 

os professores que não tinham formação em Pedagogia. Dessa maneira, Libâneo e Pimenta 

(1999, p.259) sublinham:  

A LDB n.º 9.394/96, em seu art. 62, estabelece como regra que a formação 
dos docentes para a educação fundamental e para a educação infantil far-se-á 
em nível superior. A elevação da formação docente em nível superior, 
reivindicação antiga dos educadores em nosso país e já consolidada em grande 
parte dos países desenvolvidos, fica assim contemplada. No mesmo art. 62, no 
entanto, admite-se como formação mínima para as séries iniciais e para a 
educação infantil, “a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”. 
Nesse caso, em nada superaria a situação historicamente vivida em relação à 
habilitação específica do magistério. Por outro lado, as disposições transitórias 
da referida lei (Título IX, art. 87, parágrafo 4º) determinam que, até o final da 
Década da Educação (2007), “somente serão admitidos professores 
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço”. 
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Incorpora-se, dessa forma, avanço mundialmente consolidado de formação 
docente em nível superior. 

Com a promulgação dessa Lei, é estabelecido o prazo para que os professores das Séries 

Iniciais em exercício e que exerciam suas funções profissionais somente com o Curso Normal, 

pudessem ter acesso através de Programas oferecidos pelo Governo Federal, ao curso superior 

em Pedagogia. Um deles foi o Programa Especial de Graduação em Pedagogia (PROGRAPE), 

que foi ofertado pela Universidade de Pernambuco (UPE) para habilitar professores das Séries 

Iniciais, das escolas públicas municipais e estaduais, que ainda não tinham tido acesso a um 

curso superior. De acordo com o documento de reconhecimento desse programa através do 

Parecer CEE/PE N.º 53/2005-CES (2005, p.7), observa-se a seguinte recomendação: 

Diante do exposto, o voto é no sentido de reconhecer o Curso de Licenciatura 
em Pedagogia/Habilitação em Magistério do Ensino Fundamental de 1a a 4a 

Séries, oferecido pela Universidade de Pernambuco através do Programa 
Especial de Graduação em Pedagogia – PROGRAPE. O reconhecimento do 
curso tem a validade de cinco anos, a partir da data de publicação deste parecer 
devidamente aprovado pelo Pleno do Conselho, com base no § 2º do Art. 11 
da Resolução CEE/PE n.º 01 de 12/04/2004; reconhecer o Curso de 
Licenciatura em Pedagogia/Habilitação em Magistério do Ensino 
Fundamental de 1a a 4a Séries, oferecido pela Universidade de Pernambuco 
através do Programa Especial de Graduação em Pedagogia – PROGRAPE 
para as turmas iniciadas a partir de 2001 nas faculdades de formação de 
professores da UPE em Petrolina, Nazaré da Mata e Garanhuns. 

Assim sendo, os professores das Séries Iniciais das redes municipal e estadual de ensino 

do Estado de Pernambuco, que ainda não possuíam habilitação em Pedagogia, poderiam ter 

essa formação de forma gratuita, a fim de cumprir o que consta vigente na LDB. Outros 

programas foram criados no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como podemos 

confirmar com Libâneo et al. (2012, p.284): 

O governo Lula (2003-2010) promoveu um conjunto de ações públicas 
relacionadas à formação dos professores e a seu exercício profissional, tais 
como: a Plataforma Freire, o Portal do Professor, o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), a Lei do Piso Salarial 
da Carreira Docente e as Diretrizes da Carreira Docente. 

Os programas citados foram criados para reverter o quadro de profissionais que estavam 

exercendo a docência sem a habilitação necessária nas áreas do conhecimento em que atuavam. 

Portanto, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) 

beneficia a demanda de professores que ainda não têm licenciatura, mas mesmo assim estão 

exercendo suas funções docentes. Esse é mais um programa que, de acordo com o Documento 

Oficial do MEC Fundação Capes (2009, p.1), funciona na modalidade presencial sendo: “um 
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Programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo II, inciso III do Decreto n.º 

6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de colaboração entre Capes, os estados, 

os municípios, o Distrito Federal e as instituições de educação Superior (IES)”. O referido 

Programa para formação de professores da Educação Básica recebeu a denominação de 

PARFOR, sendo mais uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Libâneo 

et al. (2012, p.286) sublinham como se dá a estrutura dessa oferta para os Cursos de 

Licenciatura: 

O PARFOR prevê a oferta de graduação exclusivamente a professores em 
exercício na educação básica, nas redes públicas estaduais e municipais. As 
inscrições são feitas na Plataforma Freire. Os cursos são oferecidos por 
instituições públicas de ensino superior, nos estados que aderiram ao plano.  

Portanto, é possível constatar que existe uma preocupação dos governantes do Brasil 

com a educação básica. Medidas estão sendo tomadas para aqueles que ainda não têm um curso 

superior, para que possam ter essa chance de obter a adequada Formação Inicial, cujo início 

representa uma longa trajetória na sua história educacional. Vale a pena recordar a opinião de 

Brzezinski (2008, p.1147) sobre os programas para professores leigos:  

Para a formação desses “professores” leigos algumas iniciativas foram 
tomadas, entre elas o Programa de Formação de Professores em Exercício 
(PROFORMAÇÃO), financiado pelo Banco Mundial. Como resultado desse 
Programa, em 2005 constatou-se que as regiões beneficiadas apresentaram 
índices reduzidos de leigos na docência. Na região Norte, um percentual de 
2,4%, no Nordeste 1,9% e 0,8% na região Centro-Oeste.[...]. É certo que em 
termos quantitativos os resultados da LPP Pedagogia são surpreendentes, no 
entanto, inexistem registros sobre a qualidade da formação desse professor. 

Nesse contexto, tais medidas emergenciais foram reduzindo o número de professores 

leigos nas regiões consideradas mais difíceis, nas quais foram levados em consideração fatores 

econômicos e sociais. No entanto, não se tem definido a qualidade de ensino das faculdades e 

universidades em que esses professores realizaram a sua Formação Inicial. Outro ponto 

relevante, que merece destaque, é o exercício docente em diversos estabelecimentos de ensino, 

no país, apenas com o Normal Médio, principalmente na zona rural. A Formação Inicial é o 

começo de toda uma trajetória profissional que necessita de um saber sólido – Estrela e Estrela 

(1977, p.61-62) confirmam esse saber quando sublinham: 

 
a formação profissional dos professores exige o domínio de um saber 
científico no campo das disciplinas a ensinar e no campo das Ciências da 
Educação, mas exige também uma técnica, um saber-fazer fundamentado, 
susceptível de aquisição e de aperfeiçoamento. Estando longe de pensar que o 
domínio de técnicas de ensino seja suficiente para fazer de qualquer pessoa 
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um bom professor, julgamos que os novos meios de formação, apoiados na 
investigação, constituem uma resposta adequada a muitos dos problemas 
postos pela formação. 

Diante desse contexto, é fundamental que o professor domine sua área de conhecimento 

com competência para exercer suas funções profissionais. Tratando-se do Ensino Fundamental 

do 1.º ao 5.º ano, o professor é polivalente, havendo uma responsabilidade do saber pedagógico 

para entender como trabalhar em todas as áreas do conhecimento . O saber é algo que o homem 

busca para a sua profissionalização, mas será que essa busca está realmente voltada para os 

princípios do saber pedagógico, na Formação Inicial dos professores? É um questionamento 

que devemos aprofundar em relação à Formação Inicial, pois o saber deve ser interiorizado pelo 

professor para exercer com competência suas atividades profissionais. É interessante como 

Pimenta (2012a, p.28) explica a importância do saber pedagógico do professor: “Os 

profissionais da educação, em contato com os saberes sobre educação e sobre a pedagogia, 

podem encontrar instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-

os. É aí que se produzem saberes pedagógicos, na ação”. 

O aprender a fazer é o resultado do que foi aprendido na Formação Inicial. No entanto, 

ainda há uma busca incessante desses saberes pedagógicos que permeiam a vivência na prática 

dos professores. Deveria haver no contexto escolar, entre os professores, uma permanente busca 

e troca de saberes. Por isso, é necessário um amadurecimento intelectual das pessoas que estão 

envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem, para que a Formação Inicial seja o 

caminhar da profissionalidade docente com competência. 

Atualmente, além das universidades públicas, muitas faculdades particulares brasileiras 

oferecem o curso de Pedagogia, e isso não deixa de ser um notório crescimento educativo para 

o país. No entanto, é preciso que essas faculdades preparem os jovens que querem entrar no 

magistério, com professores competentes, com uma grade curricular que ofereça realmente 

todas as exigências do MEC, visando um ensino de qualidade. Não é certamente por acaso que, 

com as avaliações de larga escala, muitas dessas faculdades têm fechado temporariamente não 

só os cursos de Pedagogia, mas também outras licenciaturas. 

Apesar de muitos avanços ao longo da história educacional brasileira, ainda prevalece 

uma Formação Inicial de professores com algumas lacunas, considerando que muitas 

faculdades e universidades ainda apresentam uma avaliação negativa no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), o qual avalia o ensino superior no Brasil, através do 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo 

de averiguar a formação dos alunos ao término do curso de graduação, seja em instituições 

públicas ou privadas. Assim, não resta a menor dúvida de que o Governo Federal, com o apoio 

dos estados e municípios, está empenhado na melhoria da Formação Inicial dos professores, no 

país. 

É importante desenvolver uma cultura de  reflexão daqueles que  desempenham cargos 

de gestores, com o intuito de rever alguns aspectos do ensino que devem ser reavaliados, para 

que os jovens se sintam motivados e possam ingressar no curso de Pedagogia e nos cursos de 

licenciaturas. É imprescindível uma melhor formação para o magistério e uma maior 

valorização dos professores do Ensino Fundamental. 

Além  disso é preciso repensar os paradigmas da Formação Inicial de professores. É 

imperioso combater os males do ensino tradicional. Há que assumir que a profissão docente 

exige uma formação de qualidade a nível pedagógico, científico, ético e cultural, mas também 

amor, respeito e reconhecimento pela dedicação de quem ingressa no magistério. É Gonçalves 

quem adverte (2013, p.168): 

quanto à formação inicial, deverá a mesma ser repensada, no sentido de que o 
futuro professor construa uma relação dialética com o meio, que, 
inegavelmente, condiciona o fluir da sua carreira, no sentido de que um 
processo de equilibração se estabeleça entre ambos; deverá, ainda, preparar e 
facultar uma maior aproximação dos professores às crianças, numa articulação 
harmoniosa entre o saber-fazer, e como ponto para um autêntico saber ser. 

Face ao exposto, há  que repensar a Formação Inicial e criar expectativas que motivem 

os jovens a seguirem essa carreira, que já foi tão almejada e respeitada no passado, mas que 

vem perdendo o interesse com o passar dos anos. Com isso, não se deve afirmar que os 

profissionais de educação atualmente não tenham essa mesma garra dos nossos antepassados. 

Contudo, devido a uma série de fatores de ordem estrutural e político-pedagógica, percebe-se 

que mesmo a educação atual, oferecendo mais oportunidades, os jovens não querem seguir o 

magistério, porque não veem perspectivas de valorização da sua vida profissional, com boas 

condições de trabalho e remuneração salarial a contento. De acordo com Carneiro (2009, 

p.148): “Uma das questões mais discutidas, hoje, no âmbito do ensino superior, é, precisamente, 

como tornar este ensino mais flexível na organização, mediante sua democratização”. 

O empenho do Governo Federal tem demonstrado vontade e interesse para que o Brasil 

avance seu índice de escolaridade, com a criação do PNE, como já foi mencionado, que dá 
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oportunidade às crianças, jovens e adultos de ingressarem na escola e na universidade. São 

metas desafiadoras em educação, que o Brasil precisa vencer até 2020. Acredita-se que com 

esse Plano haverá mais condições para serem criadas novas vagas nas escolas e universidades, 

além de ser um incentivo maior àqueles que querem cursar Pedagogia, isto é, a Formação Inicial 

para professores. Segundo Carneiro (2009, p.64): 

Dentro de uma visão global, o Plano Nacional de Educação contém duzentas 
e noventa e cinco metas referenciadas às áreas seguintes: educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, educação superior, educação especial, 
educação de jovens e adultos, educação à distância e tecnologia educacional, 
educação profissional, educação indígena, magistério da educação básica e 
financiamento e gestão da educação. 

Realmente, o Brasil está empenhado em melhorar o índice de aproveitamento da 

educação no país, com o PNE, criando oportunidades não só nos cursos de licenciaturas, que 

oferecem a Formação Inicial de professores, bem como em todas as áreas de conhecimento. 

Portanto, desperta um novo caminho educacional no Brasil, com novas perspectivas, inclusive 

para os cursos de Pedagogia, que habilitam o exercício da profissão de professor, da Educação 

Infantil ao 5.º ano do Ensino Fundamental.  

Percebe-se em diversas instâncias a necessidade de valorização da carreira dos 

professores – Freitas (2007) defende esta questão nos seguintes termos:  

A necessidade de uma política global de formação e valorização de 
profissionais em educação que contemple de forma articulada e prioritária a 
formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salários e 
carreira, com a concepção sócio-histórica do educador a orientá-la, faz parte 
das utopias e do ideário de todos os educadores e das lutas pela educação 
pública nos últimos 30 anos. Contudo, sua realização não se materializa no 
seio de uma sociedade marcada pela desigualdade e pela exclusão própria do 
capitalismo. Entender estas amarras sociais é importante para que não criemos 
ilusões de soluções fáceis para os problemas da educação e da formação. 
(Freitas, 2007,p.1204) 

Vários autores têm discutido essa problemática. Freitas (2007), no que concerne à 

Formação Inicial, entende que o Brasil precisa de soluções rápidas e bem fundamentadas. Por 

isso, ele dá ênfase principalmente ao magistério, às Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que 

constituem a base para a construção do conhecimento, cujos valores são adquiridos e podem (e 

devem) ser otimizados após o percurso escolar. 

O verdadeiro aprendizado se inicia na alfabetização, quando a criança desperta para o 

mundo da leitura e da escrita, vivenciando já muitas esferas de letramento. Todavia, os dados 
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disponíveis mencionam que muitos professores não tiveram uma formação que realmente os 

qualificasse para exercer suas funções no magistério. Uma formação inadequada favorece o 

fracasso escolar, pois a prática docente dependerá também de uma formação acadêmica que 

fortaleça a competência em sala de aula. Além disso, no dia a dia do professor, a sua formação 

continuada o auxiliará a caminhar nesse percurso profissional, melhorando as suas habilidades 

e competências para exercer com sucesso sua prática docente. 

Muitas propostas de ação estão sendo introduzidas através de políticas na Formação 

Inicial do professor, nomeadamente à medida que são concedidas bolsas de estudo para os 

alunos que ingressam em universidades privadas e que sejam oriundos de escolas públicas. 

Nessa direção, a mesma autora sublinha: 

A ação do Estado nas políticas de formação, em resposta aos desafios 
enfrentados pela juventude, vem se caracterizando pela fragmentação, 
assegurando, consequentemente, dimensões diferenciadas de 
profissionalização com aprimoramento em cada um desses espaços, 
diferenciando os conhecimentos científicos, técnicos e culturais oferecidos. 
Aos estudantes de licenciaturas, oriundos da escola pública, são concedidas 
bolsas PROUNI, em instituições privadas, em cursos de qualidade nem 
sempre desejável, ou programas de formação nos pólos municipais da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), intensificando o reforço às IES 
privadas, em detrimento do acolhimento massivo da juventude nas 
licenciaturas das instituições públicas. (Freitas, 2007, p.1206) 

Não sabemos se essas ações tomadas pelo Governo Federal poderão conduzir a um 

número expressivo de jovens na universidade, todavia, o ingresso ao curso superior ficou mais 

acessível a toda sociedade brasileira e, em particular, aos alunos de baixa renda, que almejam 

ingressar na universidade e concluir o ensino superior. No vestibular, processo seletivo para 

seleção e ingresso na universidade, o estudante pode optar, no ato da inscrição, por duas opções 

de curso, sendo, geralmente, a 1.ª opção a que mais lhe interessa; porém, por vezes, porque não 

alcança a nota para a 1.ª opção, o estudante é aprovado para cursos de 2.ª opção, os menos 

concorridos, a exemplo das licenciaturas.  

Assim sendo, acontece que muitos jovens ingressam no curso de Pedagogia sem, 

contudo, ser esse o seu principal objetivo – pelo fato de não terem conseguido ser aprovados 

no curso desejado, tomam essa decisão, por vezes, impensada. Considerando esses fatores, o 

resultado poderá ser desolador, pois ser professor não é estar de professor. São dois verbos bem 

diferentes, pois a acepção de “estar” designa exercer a profissão porque não tem outra 

alternativa; por sua vez, o “ser” é escolher e fazer a diferença como mestre(a), educador(a), 
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disposto(a) a todos os desafios da sua vida profissional. Freitas (2007, p.1220) fala das rupturas 

que são necessárias em relação à formação do professor: 

A impossibilidade de desenvolvimento de uma formação de caráter 
emancipador, no interior de um sistema profundamente desigual e excludente, 
nos marcos do capitalismo, nos permite entender e atuar no campo das 
contradições e evita que possamos cair na armadilha das soluções fáceis, ágeis 
e de “menor custo”, que caracterizam, via de regra, as iniciativas no âmbito 
da educação e particularmente da formação. 

Parafraseando Freitas (2007), não se pode desmistificar uma formação que logre pelas 

soluções mais fáceis. Atualmente o curso de Pedagogia é oferecido em quase todas as 

faculdades e universidades brasileiras. Portanto, o MEC precisa estar vigilante, verificando se 

essas instituições de ensino estão realmente formando profissionais competentes em sua área 

de conhecimento. 

Autores como Brzezinski (2000, p.209) têm dúvidas em relação à forma como o curso 

de Pedagogia está estruturado no Brasil: “No meu entendimento, o novo currículo do curso de 

pedagogia, exatamente, deveria voltar-se à preparação do professor competente para saber 

ensinar”. É na Formação Inicial do professor que ele é estimulado a concluir seu curso com 

competência e enfrentar os desafios que irá encontrar na sua caminhada como educador(a). No 

entanto, é necessário saber que aquele foi apenas um início, um ponto de partida para o 

caminhar de luta e determinação na profissão que abraçou. Trazemos de novo à colação Freire 

(2003b, p.91) quando define o ato de ensinar: “Ensinar exige segurança, competência 

profissional e generosidade”. É dessas qualidades que devem estar imbuídas as pessoas que 

escolheram ser professor, pois ensinar requer além da competência sobre os conteúdos 

curriculares, uma metodologia adequada e segura com estratégias para envolver os alunos e 

motivá-los com amor e dedicação. Ensinar é ter amor por aqueles que estão sob nossa 

responsabilidade para aprender. Concordamos com o mesmo autor, quando se refere à formação 

docente, como uma alternativa que seja conveniente à situação, sem nenhum compromisso para 

exercê-la: 

Eu não posso, porém, formar-me para docência apenas porque não houve 
outra chance para mim, menos ainda, somente porque, enquanto me 
“preparo”, espero um casamento. Com estas motivações, que sugerem mais 
ou menos o perfil que faço da prática educativa, fico nela como quem passa 
uma chuva. Daí que, na maioria dos casos, possivelmente, não veja por que 
deva lutar (Freire, 2003c, p.48). 
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A questão da formação docente é de fundamental importância e os que se interessam 

pela profissão de professor precisam estar vocacionados para tal tarefa. Sabe-se que não é fácil, 

porém, não se podem formar professores, somente porque algumas pessoas julgam que é o 

curso mais fácil de se obter um diploma. Isso não convence ninguém, pois a Formação Inicial 

promove todo um percurso profissional, em que o professor assume a responsabilidade de 

exercer uma das profissões mais lindas e relevantes, cujo cerne está pautado no poder de formar 

e transformar os futuros cidadãos em uma sociedade. 

O conhecimento é um bem valioso na vida das pessoas e deve ser construído de forma 

contínua, com possibilidades de renovações constantes, sendo a Formação Inicial o princípio 

para a construção de uma educação que prepare os jovens ao longo da vida. Alarcão (1996, 

p.83) sugere uma reflexão para os futuros professores: “Sugeríamos assim que os futuros 

professores fossem colocados em situação de experiência directa mais cedo, não criando um 

fosso entre teoria e prática, mas antes possibilitando o “aprender fazendo”. Esse aprender 

fazendo é um bom começo para que o futuro professor possa exercer, ainda na sua Formação 

Inicial, o estágio da prática que irá contribuir para seu exercício futuro em sala de aula, e que 

contemple no campo de estágio não só as escolas da zona urbana, mas também as escolas da 

zona rural. É uma mais valia para os futuros professores das Séries Iniciais conviver com a 

realidade sociocultural de cada uma delas. 

As universidades e faculdades que promovem os cursos de Pedagogia e as licenciaturas 

necessitam de repensar a forma como estão desenvolvendo o conhecimento teórico e prático, 

já que, por vezes, a maior preocupação dessas instituições é com o conhecimento teórico, sendo 

os estágios práticos pouco supervisionados e valorizados. É preciso investir em uma formação 

que supere essas dificuldades e que tenha como ponto de partida a busca do conhecimento 

teórico e prático. No entanto, o prático é pouco valorizado, como sublinha Formosinho (2009, 

p.76): “A organização pedagógica do ensino vai sendo permeada por aulas expositivas 

distanciadas da introdução de elementos oriundos da prática”. 

Neste contexto, teoria e prática na Formação Inicial deveriam estar articuladas, para não 

haver choque quando o professor tiver de enfrentar, no seu dia a dia, a sala de aula. Verifica-se 

que o professor, quando inicia suas funções formativas e não tem uma prática de estágio em 

consonância com a sua formação, sente muitas dificuldades nos primeiros contatos com os 

alunos. Isso ocorre devido à ausência dessa prática, que é de grande relevância na preparação 

para o bom desempenho do professor. 
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2.2 Prática Docente 

No processo da Formação Inicial dos professores, várias teorias educacionais são 

trabalhadas, num vai e vem entre teoria e prática, para que os jovens formados nas universidades 

possam exercer sua prática docente com autonomia e respeito pelo educando, em diferentes 

contextos escolares, quer na zona urbana, quer na zona rural. Neste sentido, Zabala (1998, p.13) 

sublinha: “Um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais 

competente em seu ofício”. 

Partindo do pressuposto de que é  uma função básica da escola fazer com que o aluno 

aprenda e adquira sua autonomia, no exercício da leitura e da escrita com criticidade, é 

necessário repensar a prática dos professores. Os docentes são as figuras marcantes para que se 

possa haver uma aprendizagem significativa e sólida. Concordamos com Freire (2003b, p.38), 

quando reflete sobre essa prática: 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática 
docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente 
produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a 
rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do 
sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. 

É a partir dessa prática que o saber pode ser construído em sala de aula, com os 

personagens principais dessa troca de saberes, professores e alunos. A aprendizagem é contínua 

e sempre estamos nos apropriando de conhecimentos novos, que vêm enriquecer cada vez mais 

nossa prática, com novos saberes e criando novas possibilidades de ensino e aprendizagem. 

Para Zabala (1998, p.63): 

a aprendizagem é uma construção pessoal que cada menino e cada menina 
realizam graças à ajuda que recebem de outras pessoas. Esta construção, 
através da qual podem atribuir significado a um determinado objeto de ensino, 
implica a contribuição por parte da pessoa que aprende, de seu interesse e 
disponibilidade, de seus conhecimentos prévios e de sua experiência. 

Ainda na esteira de Zabala (1998), a aprendizagem acontece quando existe uma 

cumplicidade entre professor e aluno, pois ambos têm relevante papel nesse processo. Somos 

seres diferentes e também aprendemos de um modo diverso dos outros. O professor precisa ter 

essa habilidade para aproveitar os conhecimentos que as crianças já trazem de casa e criar 

estratégias de ensino que possam despertar o interesse desses alunos, conforme as diferenças 

existentes entre eles. Dessa maneira, o professor poderá estimular o pensamento crítico e 
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assegurar uma aprendizagem reflexiva, participativa e construtiva e significativa. É com uma 

educação do pensar crítico que se constroem conhecimentos sólidos. Também Alarcão (1996, 

p.45-55) sustenta: 

Nenhum ser humano se pode eximir à actividade de pensar. Pensar é algo que 
acontece naturalmente e de pouco vale tentar ensinar a outro como fazê-lo 
exactamente. [...] À educação interessa fundamentalmente o pensar real, 
interessa criar atitudes que desenvolvam nos seres humanos um pensamento 
efectivo, uma postura mental de questionar, problematizar, sugerir e construir 
a partir daí um conhecimento alicerçado em bases sólidas. 

É com o pensamento que se cria algo novo, corrige-se o que foi feito e o que não foi 

bem sucedido, torna-se a rever e aplicar uma sequência didática, que possa dar oportunidades 

às crianças de terem um aprendizado voltado para o fazer na construção do conhecimento. Eles 

poderão ter um desempenho diversificado, porque estamos lidando com seres pensantes, em 

que o ritmo de aprendizagem dependerá de cada um deles. Esse ritmo de aprendizagem poderá 

ser curto para alguns e longo para outros. Aí é que está o papel do professor, de diversificar 

atividades e melhorar cada vez mais sua prática docente, a fim de conquistar o sucesso de um 

ensino-aprendizagem que atenda tanto às facilidades quanto às dificuldades dos alunos. 

Os diversos saberes que foram discutidos deverão vir de uma Formação Inicial bem 

estruturada e sistemática, pois esse é o primeiro processo para a ativação da prática que só 

ocorre quando realmente o graduado, que está com seu diploma de mestre, exercer suas funções 

em sala de aula para adquirir a sua prática, que deverá ser um momento crucial, no qual o 

professor passa a conviver com situações bastante diferentes daquelas que aprendeu na sua 

formação. É no batente, à guisa da linguagem popular, que se faz a prática, com novos saberes, 

para assim conseguir criar expectativas de novas propostas de ensino e aprendizagem. Como 

afirma Tardif (2012, p.37): 

a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, 
ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que podem ser 
chamados de pedagógicos. Os saberes pedagógicos apresentam-se como 
doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa 
no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a 
sistemas mais ou menos coerentes de representação e de orientação da 
atividade educativa. 

A prática docente, como sublinha Tardif (2012), provém de vários saberes pedagógicos, 

que, quando bem orientados e seguros, levam a uma prática mais sustentável e, 

consequentemente, a uma profissionalização mais reflexiva e promissora, no caminhar do 
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cotidiano em sala de aula. É a esse saber profissional que Formosinho (2009, p.95) se refere: 

“O professor utiliza, para transmitir o saber profissional, o seu próprio saber profissional. Isto 

é, um profissional de ensino, ao ensinar, transmite inevitavelmente conhecimentos e atitudes 

sobre esse processo de ensino, pelo que diz e pelo que faz”. Dessa maneira, o caminhar do 

professor em sua formação contribui para um despertar favorável em sua prática docente. Tal 

contribuição ocorre quando essa formação propõe saberes não somente curriculares, mas 

também pedagógicos, que possam ser vivenciados e explorados em sala de aula no cotidiano 

do professor na escola. A troca de saberes entre os profissionais da educação e com os diferentes 

saberes confere à classe dos professores características muito específicas que, como afirma 

Tardif (2012, p.39), deveriam refletir-se num maior poder de decisão: 

Essas múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos 
professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande 
parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes 
enquanto condições para a sua prática. Consequentemente, seria de se esperar, 
pelo menos na ótica tradicional da sociologia das profissões, que os 
professores, como grupo social e categoria profissional, procurassem se impor 
como uma das instâncias de definição e controle dos saberes efetivamente 
integrados à sua prática. 

Não se pode esperar que na Formação Inicial estivesse tudo consumado, naquele 

momento em que se recebe o diploma: “está pronto, pode exercer suas atividades profissionais 

e não precisa nem pensar na prática”. É evidente que sempre estamos aprendendo e, à medida 

que se busca o conhecimento, percebe-se que a Formação Inicial de professores é a porta de 

entrada para um processo de aprendizagem que perdura por toda a vida. Concordamos com a 

adevertência de Alves (2013, p.43), quando sublinha: “formatura é isto: quando todos ficam 

iguais, moldados pela mesma fôrma”. Sabe-se que, aparentemente, quando todos recebem o 

mesmo grau em uma formatura, realiza-se um cerimonial que atinge a todos por igual. Todavia, 

cada um dos formandos é um ser diferente, que, quando exercer suas funções em sala de aula, 

fará a diferença em sua prática docente. Somente no exercício diário do professor, podem-se 

verificar resultados que venham a favorecer um ensino-aprendizagem evolutivo, dinâmico e 

participativo. 

É preciso que o professor, ao enfrentar o dia a dia de sua profissão, possa revisitar sua 

prática e ter a humildade de melhorá-la sempre que for preciso, através de conversas e trocas 

de experiências com os colegas, pois quando há interação, o trabalho docente fica mais rico. Há 

nessa troca de conhecimentos uma comunhão de saberes que enriquece a prática docente e 



94 

também cria vínculos de boas relações entre os professores. Por isso Freire (2003c, p.55) 

sublinha: “a humildade exige coragem, confiança em nós mesmos, respeito a nós mesmos e aos 

outros”. 

São diversas as formas que podem ajudar o professor a melhorar sua prática, sempre 

procurando se autoavaliar, autorregular, para saber se realmente está atingindo os objetivos 

propostos em seu plano de trabalho. É necessário procurar conhecer seus alunos de perto, para 

saber se está havendo realmente uma participação deles no processo de ensino e aprendizagem. 

O  professor tem relevante papel não somente na escola, mas também na sociedade. No entanto, 

é possível constatar queum número elevado de docentes não investe em sua carreira. Nóvoa 

(1991, p.28) faz referência a essa causa quando sublinha:  

Os professores constituem um dos mais numerosos grupos profissionais das 
sociedades contemporâneas, o que, por vezes, dificulta a melhoria do seu 
estatuto socioeconómico. Toda a gente conhece um ou outro professor que 
não investe na sua profissão, que não possui as competências mínimas, que 
procura fazer o menos possível. 

O acontecer dos resultados de um bom desempenho de aprendizagem em sala de aula 

vai depender além da Formação Inicial, de uma prática inovadora e voltada para a construção 

do conhecimento. Essa busca do conhecimento deverá ser contínua para o professor e a sua 

prática docente deve permitir que os seus alunos aprendam e adquiram sua autonomia 

construtiva. Dessa maneira, a formação do professor deverá ser permanente, como nos explicam 

Estrela e Estrela (1977, p.69): 

a formação permanente é hoje uma necessidade geral das sociedades 
modernas. O ritmo de desenvolvimento das ciências e das técnicas, originando 
uma rápida mutação das condições socioeconómicas, exige ao homem do 
nosso tempo uma constante actualização do saber e do saber-fazer, além de 
uma atitude de disponibilidade e de adaptação às situações novas. 

Na verdade, o professor deve ter uma nova visão a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem, o que exige, no entender de Estrela e Estrela (1977), não somente o saber, mas 

também o saber fazer, isto é, desenvolver diferentes competências em sua prática cotidiana na 

sala de aula. É ser um mediador do conhecimento com intenções positivas nessa construção que 

faz com que a formação docente seja permanente e, a partir desse contexto, possa garantir a 

responsabilidade de criar estratégias de ensino-aprendizagem que contribuam para o sucesso 

escolar dos seus alunos.  
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No processo de aprendizagem, Souza (2007, p.104) explica: “Nesses processos de 

aprendizagem, criam-se as condições de possibilidade de cada um manifestar seus 

pensamentos, compará-los, superá-los, numa nova síntese possibilitadora de decisões 

coletivas”. É com a transformação liberadora que, naturalmente, nascem novas possibilidades 

de aprendizagem, tomando consciência da relação poder-saber, numa dinâmica de comunidade 

de aprendizagem em constante interação. Isso faz um aprendizado mais rico e solidário, pois 

todos os que estão nesse processo criam laços de união e fraternidade em busca do saber. 

Os estágios curriculares que são organizados na Formação Inicial nem sempre permitem 

uma articulação entre a teoria e a prática, por forma a que os futuros professores possam estar 

seguros de uma prática docente reflexiva, pois como afirmam Pimenta e Lima (2004, p.62): “A 

identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. 

No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da 

profissão que o curso se propõe legitimar”. A Formação Inicial pode oferecer ao professor 

fundamentação teórica e prática, com estágios que ajudam a enfrentar os desafios encontrados 

pelos professores, pois a prática docente se consolida com os saberes pedagógicos. Giroux 

(1990, p.34-35) recorre ao diálogo como forma de um aprender democrático: “las escuelas 

como esferas públicas democráticas se construyen em torno a formas de investigación crítica 

que ennoblecen el diálogo significativo y la iniciativa humana”. Contextualizando, para Giroux 

(1990) é necessário um pensar crítico dos alunos em que o diálogo democrático seja 

fundamental para uma aprendizagem de qualidade social, mas também os saberes pedagógicos  

são relevantes para a prática docente, como sublinha Pimenta (2012a, p.30): 

Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo, se forem 
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a 
dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa 
anterioridade, no entanto, longe de implicar uma contraposição absoluta em 
relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. 

 Há um ditado popular que diz: ‘É com a prática que se chega à perfeição’. Assim sendo, 

quanto mais se pratica determinadas coisas na vida, como por exemplo, cozinhar, conduzir 

automóveis, escrever, cantar, praticar desporto etc., mais fácil é exercer essas atividades. O 

mesmo acontece com o professor na sala de aula, em que vai desenvolvendo sua prática no seu 

dia a dia e sempre fazendo uma reflexão sobre esta. Freire (2003b, p.39-40) explica essa 

reflexão crítica: “O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática. [...] Não é possível a assunção que o 

sujeito faz de si numa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar”. A mudança 
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quando necessária traz benefícios, porque fortalece uma prática indispensável em toda profissão 

que se escolhe, como dizem Pimenta e Lima (2004, p.35): “O exercício de qualquer profissão 

é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer ‘algo’ ou ‘ação’. A profissão de 

professor também é prática”. 

Em todas as profissões é preciso gostar do que se faz e sentir-se encantado pela profissão 

que se escolhe. Tratando-se da profissão de professor, mais encantados ficamos quando vemos 

a pureza das crianças abrindo os olhos para o mundo mágico da leitura e da escrita, descobrindo 

as letras, as palavras e os textos. Concordamos com Alves (2013, p.68) quando sugere: “quero 

ensinar crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade 

que, para os gregos, era o início do pensamento: a capacidade de se assombrar diante do banal”. 

É essa busca de um novo olhar de descoberta que faz do professor o arquiteto do saber, ao lidar 

com seres humanos que estão em busca do conhecimento.  

No período universitário, isto é, na Formação Inicial, a teoria e os estágios, quando bem 

direcionados, podem mostrar ao estudante o campo de trabalho no término do seu curso, além 

de dar alguns subsídios para o enfrentamento do dia a dia em sala de aula. Nesta direção 

sublinham Pimenta e Lima (2004, p.49): “o papel da teoria é oferecer aos professores 

perspectivas e análise para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 

organizacionais e de si mesmos como profissionais nos quais se dá sua atividade docente, para 

neles intervir, transformando-os”. 

Uma reflexão sobre a prática é fundamental para que o professor faça uma reavaliação 

e consiga mudá-la, se necessário, com maturidade para aceitar o que pode e deve ser mudado. 

Neste sentido Zabala (1998, p.13) afirma: “a melhoria de nossa atividade profissional, como 

todas as demais, passa pela análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras 

práticas”. Por isso, um professor que revisita sua prática e toma atitudes, que intervém e muda 

qualquer decisão das experiências negativas e oportuniza novas mudanças em sua prática, é um 

professor reflexivo. Daí porque Alarcão (1996, p.56) refere: “Aprender é aprender a pensar”. O 

aprender a pensar potencia práticas docentes inovadoras, críticas e transformadoras, capazes de 

tornarem os alunos mais autônomos em suas ações cotidianas. 

Na mesma linha de pensamento, Freire (2003b, p.38) refere: “Ensinar exige reflexão 

crítica sobre a prática”. Ele considera que o professor precisa pensar e refletir para mudar sua 

prática e tomar decisões que ajudem o aluno a aprender, já que esse é o ponto essencial para 
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quem está na escola, em busca do conhecimento. Para isso, é necessário que o professor conheça 

o lugar, isto é, o ambiente em que vivem seus alunos e tenha uma prática voltada para a 

realidade deles, como afirma Demo (2005, p.17): “para conhecer a realidade, é mister 

confrontar-se com ela”. Assim, o professor tem essa função de conhecer a realidade de vida que 

têm seus alunos e confrontar-se com ela, propondo em sala de aula estratégias e materiais em 

consonância com o ambiente sociocultural em que seus alunos convivem. Não existem receitas 

para ensinar; existem, sim, maneiras diferentes de acordo com cada situação em que professor 

e aluno estão inseridos. O contexto sociocultural é relevante, porque a prática de um professor 

que exerce suas funções no campo não pode ser igual a um professor da cidade. Concordamos 

com Santos (2013, p.73) quando salienta:  

são os “mundos”, a realidade da vida prática da criança que devem modular a 
educação – e não a apropriação do que de mais avançado a humanidade vem 
produzindo, o que, muitas vezes, para sua apreensão, exige que se vá além da 
vida prática cotidiana da criança. 

E são, na realidade, diferentes “mundos” que se encontram em uma sala de aula, quando 

o professor se depara com situações diversas de aluno para aluno. É necessário que ele saiba 

lidar com essas diferenças e tenha uma prática voltada para essa realidade. Sabe-se que não é 

fácil; no entanto, é viável quando quem ensina está aberto a procurar caminhos que possam 

favorecer as mudanças possíveis em sua prática. 

Ensinar a ler e escrever nos remete a uma tarefa extremamente rica, a nível pessoal e 

profissional, porque é a partir da leitura que as crianças, jovens e adultos abrem os olhos para 

descobrir o que realmente nunca viram e começam a entender as diversas situações que trazem 

para si. Alves (2012, p.13) sublinha isso com muita sabedoria: “O mestre nasce da exuberância 

da felicidade”. Mas, para ensinar, precisa-se da prática que é essencial para o sucesso escolar. 

O professor que trabalha na zona rural tem uma realidade diferente do professor que 

exerce a sua profissão na cidade e, como tal, não se pode ter a mesma prática para ambos os 

contextos. Nesta perspectiva, Marinho (2008, p.121) faz um alerta para esse fato: “A educação 

no meio rural deve apoiar, enriquecer as vivências cotidianas da população, usando o 

desenvolvimento de capacidades que permitam tanto à população infantil como à adulta 

compreenderem o ambiente em que vivem”. 

Dessa maneira, não é fácil separar essa diversidade sociocultural, quando muitos 

professores exercem suas funções na zona urbana e na zona rural. É necessário que esse mesmo 
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professor que exerce suas funções profissionais nas duas localidades tenha condições de ter 

práticas distintas para os referidos locais, pois os professores têm saberes que vão acumulando, 

e isso “está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com 

a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros 

atores escolares na escola, etc” (Tardif, 2012, p.11). 

Partindo desses pressupostos, mesmo com os vários saberes dos professores, percebe-

se que não é fácil exercer a profissão docente, devido a situações complexas, com as quais se 

deparam no seu cotidiano. Por outro lado, não se pode ficar de braços cruzados, sem tomar 

atitudes que contribuam para mudar essa situação, visto que o professor é o mediador para haver 

transformação nos diferentes contextos, em que exerce suas funções de mestre. A este 

propósito, Freire (2003b, p.64) faz uma advertência quanto ao dever do professor: 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a dignidade 
do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar 
também, como já salientei, em como ter uma prática educativa em que aquele 
respeito, que sei dever ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. Isto 
exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre minha prática através da 
qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. 

A reflexão crítica que o professor deve fazer sobre sua prática pode mudar a situação e 

criar novas oportunidades de ensino e aprendizagem, de acordo com o contexto em que está 

inserido o aluno, seja na zona urbana, ou na zona rural. Parafraseando Freire (2003b), à medida 

que há uma auto avaliação do professor sobre como está a sua prática, se realmente os alunos 

estão motivados e com interesse para aprender, vai havendo uma transformação do educador, 

no agir com os educandos.  

O educador presencia os educandos atraídos e motivados para aprender e novas 

perspectivas surgem para uma prática docente crítica e reflexiva. Assim sendo, mudanças 

poderão ocorrer no percurso das estratégias de ensino, sendo aberto ao diálogo e valorizando o 

contexto social e cultural dos alunos para que eles sintam que são capazes e podem aprender. 

Zabala (1998, p.96) salienta a esse respeito: 

não se deve esquecer que o melhor incentivo ao interesse é experimentar que 
se está aprendendo e que pode se aprender. A percepção de que a gente mesmo 
é capaz de aprender atua como requisito imprescindível para atribuir sentido 
a uma tarefa de aprendizagem. A maneira de ver o aluno e de avaliá-lo é 
essencial na manifestação do interesse por aprender. O aluno encontrará o 
campo seguro num clima propício para aprender significativamente, num 
clima em que valorize o trabalho que se faz, com explicações que o estimulem 
a continuar trabalhando, num marco de relações em que predomine a aceitação 
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e a confiança, num clima que potencializa o interesse por empreender e 
continuar o processo pessoal de construção do conhecimento.  

É partindo do sentido real de aprender que os professores se sentem mais responsáveis 

e motivados em assumir sua prática docente, garantindo um ensino-aprendizagem crítico, 

reflexivo e de qualidade participativa e social, pois descobrir é investigar. Torna-se, portanto, 

relevante quando o professor tem uma mente aberta para mudar quando for necessário, 

conhecendo seus alunos e os acompanhando, para fazê-los aprender com aceitabilidade. É a 

partir desse processo de interação e aceitabilidade dos educandos que Cortesão (2000, p.45) 

refere: 

este processo exige que os professores conheçam os seus alunos. Exige que 
eles tenham estudado as crianças com que trabalham (recorrendo a diferentes 
processos simples de observação e pesquisa), e que tenham portanto 
conseguido produzir conhecimento sobre eles, sobre características grupais, 
socioculturais e até idiossincráticas que eles possuem. 

A partir dessa proximidade professor/aluno, novas mudanças surgem nas perspectivas 

de ensino e aprendizagem, com uma prática docente que, além de produzir conhecimento, tem 

também uma preocupação com o contexto sociocultural do aluno, promovendo uma comunhão 

de saberes que são adquiridos quando produzidos conjuntamente. Toda a mudança requer 

maturidade, o professor como mediador do conhecimento precisa ter uma prática que reforce 

não só os conteúdos vivenciados em sala de aula, mas também os saberes adquiridos que passam 

a ser fundamentais em sua prática. Saberes estes que não são apenas para transmitir 

conhecimentos, mas também para conduzir um aprendizado para toda vida. Tardif (2012, p.36) 

reforça a importância dos saberes docentes: 

a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de 
transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes 
saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se 
definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais 
ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais. 

Os saberes da Formação Inicial serão colocados em prática pelo educador ao enfrentar 

seus alunos com suas diferenças, que devem ser respeitadas e valorizadas na efetivação de sua 

prática. Também é relevante verificar as diferentes situações que encontrará no caminhar de 

sua jornada, necessitando de bom senso para agir com sabedoria, ética e competência, visto que 

qualquer relance mal interpretado falhará e poderá provocar danos irreparáveis na vida futura 

dos educandos. Mais uma vez, Freire (2003b, p.62) contribui com o exercício do bom senso: 
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O exercício do bom senso, com o qual só temos que ganhar, se faz no “corpo” 
da curiosidade. Neste sentido, quanto mais pomos em prática de forma 
metódica a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de aferir, 
tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais crítico se pode 
fazer o nosso bom senso. 

O professor que se dispõe a repensar a sua prática é um profissional consciente de sua 

responsabilidade na busca de se reavaliar e tornar-se aberto às críticas, porque à medida que ele 

ouve as opiniões de seus colegas e busca alternativas para melhorar sua prática, há uma 

transformação nesse profissional.  

Estimular a vontade de aprender a ler e a escrever é a práxis do professor das Séries 

Iniciais, criando condições para que os seus alunos obtenham sucesso escolar. Todavia,  o 

processo de ensino-aprendiagem nem sempre acontece de forma positiva, por vezes, os alunos 

não alcançam os objetivos pretendidos, devendo ser criadas novas oportunidades de ensino-

aprendizagem.  

Nessa direção, Hengemühle (2007, p.108) dá uma sugestão: “As teorias contemporâneas 

da educação sugerem que, se quisermos provocar nos alunos o desejo de aprender, necessitamos 

trabalhar conteúdos que tenham sentido em contextos reais e significativos”. É preciso uma 

prática docente que mobilize os alunos, através do que está na vivência deles, em seus diferentes 

contextos da vida cotidiana, para que possa ter significado para eles. Um caminho para aprender 

a valorizar os contextos dos alunos passa por o professor pôr-se no lugar do aluno, ou mesmo 

recordar a sua experiência de aluno – como diz Tardif (2012, p.98): “a docência é uma profissão 

que se aprende pela vivência da discência. Todos os futuros professores têm no seu longo 

percurso discente uma aprendizagem de que emergem teorias e representações acerca do que é 

o ser professor”. 

A partir de uma formação adequada, o professor poderá enfrentar os desafios de sua 

prática, adequando o ensino às peculiaridades de seus alunos, do contexto em que se encontra. 

Dessa maneira, tem-se um lócus do que seja uma prática docente baseada na formação do que 

o professor teve na sua Universidade/Faculdade (ou mesmo em fases anteriores). Daí porque a 

prática docente é um reflexo da Formação Inicial do professor que, em muitos casos, necessita 

de uma Formação Continuada, para aperfeiçoar seus conhecimentos e, consequentemente, 

melhorar sua prática docente. Concordamos com Pimenta (1997, p.11) quando afirma: 
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Nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, 
tais como a problematização, a intencionalidade para encontrar soluções, a 
experimentação metodológica, o enfrentamento de situações de ensino 
complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 
didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente. 

Todos os pontos, revistos na citação de Pimenta (1997), sobre uma didática inovadora 

devem ser uma preocupação dos que estão exercendo a profissão de professor, dado que a autora 

ressalta que essa didática inovadora, ainda não está representada teoricamente. Um dos pontos 

essenciais para uma nova concepção da ação sobre a prática é através da didática que o professor 

poderá seguir em frente, ou refletir sobre sua prática e mudá-la quando necessário. 

Há várias maneiras de fazer o aluno aprender e isso depende das diferentes estratégias 

de ensino que são utilizadas pelo professor, as quais devem ser adequadas aos interesses dos 

educandos. Devemos considerar que a aprendizagem não é estática, é um processo contínuo em 

que o conhecimento é algo inesgotável, visto que somos eternos aprendizes no decorrer de toda 

a vida com uma formação permanente. Neste sentido, Estrela e Estrela (1997, p.69) sublinham: 

“É, pois, necessário que a formação inicial seja apenas a propedêutica a essa formação 

permanente. Para isso é indispensável que aquela tenha contribuído para a aquisição de hábitos 

de pesquisa e de um desejo de renovação”. 

Se o indivíduo está em constante aprendizagem enquanto vive, cabe ao professor a tarefa 

de criar condições que melhorem sua prática em sala de aula. A didática e a maneira como se 

ensina vão fazer a diferença na apreensão dos conteúdos programáticos e tornar as aulas mais 

atrativas e convidativas. Mesmo a cognição, com relevante papel na vida humana, não é 

propriamente a responsável pela atuação do professor em sala de aula. O trabalho do professor 

é didático e prático. Por isso é pertinente o que diz Tardif (2012, p.17): “o saber está a serviço 

do trabalho. Isso significa que as relações dos professores com os saberes nunca são relações 

estritamente cognitivas: são relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para 

enfrentar e solucionar situações cotidianas”. 

A escola, com sua autonomia e seu poder, poderá contribuir para o professor que está 

com dificuldades em exercer sua prática, através de um apoio pedagógico que não o intimide, 

mas o ajude a ter uma didática que possa favorecer aos alunos uma boa aprendizagem. É 

Pimenta (1997, p.12) quem salienta: “os problemas da prática profissional docente não são 

meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que requerem decisões num 

terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflitos de valores”.  
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É importante que o professor esteja habilitado para exercer sua função de ensinar com os seus 

alunos. Estamos de acordo com Pimenta e Lima (2004, p.147) quando referem: 

O professor, em sua ação docente, precisará recorrer ao conhecimento das 
áreas na qual é especialista, ao conhecimento pedagógico e ao conhecimento 
do sentido e significado da educação na formação humana. Esses saberes são 
mobilizados por ele no contexto das experiências que acumulou em sua vida 
sobre ser professor, sobre a escola e o aluno, contribuindo assim para a 
construção coletiva da identidade docente. 

Não é fácil, para um professor que sai da universidade para o campo de trabalho, quando 

encontra diversas situações distintas das apresentadas em sua Formação Inicial e que precisam 

de solução urgente. Às vezes, por falta de experiência, muitos jovens professores perdem a 

motivação, o interesse e o sentimento de privilégio para exercer sua profissão e a abandonam 

logo no início de sua carreira.  

A prática docente precisa de um olhar diferente e ser encarada em conjunto com os 

saberes adquiridos na Formação Inicial. Por isso Freire (2003b, p.22) sublinha: “A reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode 

ir virando blablablá e a prática, ativismo”. 

Os saberes adquiridos na Formação Inicial são muito importantes no caminhar do 

professor e, justamente com a prática, certamente há resultados significativos de ensino e 

aprendizagem. Teoria e prática devem ser articuladas. Sem a competência dos conteúdos que 

fazem as especificidades de cada área de conhecimento, fica mais difícil o professor exercer 

suas funções formativas. Somente com a prática docente poderá haver reciprocidade no ato de 

ensinar e de aprender, todavia, por vezes, o professor persiste em sua prática, mesmo sentindo 

as dificuldades de seus alunos. Quando isso acontece, o professor deve fazer uma reflexão e 

tentar o melhor caminho para que haja aprendizagem. 

É habitual colocar-se o foco na relação entre teoria e prática.3 Fernandes, Rodrigues, 

Silva, Souza e Pereira (2011, p.538) sublinham: “É imprescindível para o educador refletir 

sobre a relação teoria e prática, a fim de conduzir melhor sua atuação pedagógica”. A partir 

dessa relação poderá haver um continum e um desafio na vida do futuro profissional em 

educação. É nessa direção que Formosinho e Machado (2009, p.158) sublinham: 

                                                           
3 Consideramos que, no entanto para o sucesso do ensino e aprendizagem, a articulação deve ser equacionada 
também a outros níveis, nomeadamente ao nível da relação entre os atores envolvidos – “uma relação entre atores, 
entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes” (Tardif, 2012, p.237). 
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o conhecimento profissional dos docentes é de tipo praxeológico, porquanto 
se constrói fundamentalmente nos contextos de trabalho como resultado do 
vaivém entre uma teoria e uma prática que a interpreta, a desafia, a interroga 
e, por isso, também a fecunda e faz desenvolver. 

Com base em Formosinho e Machado (2012), o conhecimento docente compreende a 

associação da teoria com a prática, pois juntas facilitam o processo de ensino-aprendizagem, 

quanto ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares, em sala de aula. Pimenta e Lima (2004, 

p.148) sintetizam muito bem este aspecto do saber pedagógico e da prática quando “reconhecem 

o caráter explicativo da teoria pedagógica e/ou didática que se inscrevem no contexto da prática 

e adquirem sentido didático ao se conhecerem na trama das categorias históricas, sociais e 

políticas do ensino”. Sendo assim, é necessário haver essa relação para que o professor possa 

compreender que só com um apoio conjunto, entre teoria e prática, terá as condições necessárias 

para enfrentar seu campo de trabalho. 

O professor poderá criar oportunidades de desenvolver sua prática e seguir em frente 

com seus objetivos, de continuar sempre a melhorá-la, de forma reflexiva e crítica,  no 

cotidiano. No entanto, é preciso que ele esteja sempre se renovando, através da inter-relação 

entre colegas de trabalho e alunos, pois o isolamento e o autoritarismo não permitem uma 

prática docente que se ramifique e promova uma aprendizagem significativa, além de melhorar 

a educação básica no país. 

 

2.3 Formação Continuada 

É um direito que assiste aos professores a especialização em sua área de conhecimento, 

durante toda sua vida profissional, pois como já tivemos oportunidade de afirmar, na concepção 

de Freire (2003b, p.50): “Ensinar exige consciência do inacabamento", porque somos seres que 

estamos aprendendo sempre. Por isso a Formação Continuada dá oportunidade aos docentes de 

continuarem em busca de outros conhecimentos para melhorarem sua prática em sala de aula.  

Viver em formação contínua é estar sempre se reciclando, com novas práticas, aberto a 

novos diálogos, com uma reflexão sobre o que precisa e poderá ser mudado em sua prática na 

sala de aula. Freire (2003b, p.39) sublinha: “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”. 
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Nesse sentido, há professores das Séries Iniciais que estão se especializando cada 

vez mais, conscientes de que o caminhar para uma aprendizagem expressiva inicia-se nos 

primeiros anos de escolaridade da criança. Com isso, não se pode descartar que a Formação 

Continuada deve contemplar todos os professores do ensino básico, nas áreas de conhecimento 

em que atuam e em todas as modalidades de ensino, pois professores que estudam fazem a 

diferença em sua trajetória profissional. 

Partindo desses pressupostos, pode-se afirmar que, atualmente, vive-se um novo 

momento na educação brasileira, com medidas coerentes e valiosas para a formação dos 

professores.  Num passado não muito distante,  a formação dos professores limitava-se à 

Formação Inicial, havendo muitos professores leigos, principalmente na zona rural. O Brasil 

está vivendo um novo momento na educação, com medidas educativas que propiciam na 

educação brasileira, uma nova história, para a atual geração, a qual está em busca do 

conhecimento, com o suporte de escolas públicas, que atendam à demanda e tenham professores 

qualificados. 

São perceptíveis grandes mudanças estruturais e pedagógicas nas escolas atuais, no 

entanto, faz-se necessário revisitar pontos importantes que ainda precisam de uma constante 

observação/avaliação, reinventando o sistema educativo. Sabe-se que com as avaliações de 

larga escala, nomeadamente as avaliações externas nacionais e internacionais, tem-se um 

percentual de como está o ensino no Brasil. Providências estão sendo tomadas pelo MEC, mas 

por se tratar de um país de grandes dimensões territoriais, não é fácil haver uma transformação 

a curto prazo, principalmente na zona rural, onde as dificuldades ainda são maiores.  

Na época do Brasil Império, a zona urbana era subordinada à zona rural, visto que esta 

predominava face à primeira. Entretanto, com o advento da industrialização, houve uma 

inversão e o campo passou a ser subordinado à cidade, com a consequente urbanização, 

proveniente do desenvolvimento industrial. Sobre a escolarização da criança, existe um novo 

conceito, entre o jovem e o homem do campo, como afirma Santos (2013, p.149): 

 
Com a mecanização e a eletrificação do campo, novos equipamentos de 
trabalho, bem como novos utensílios de uso doméstico e de lazer, fizeram-se 
presentes no dia a dia de boa parte dos que vivem no meio rural. Os produtos 
da cidade chegam com mais frequência ao campo e cada vez mais vão 
ocupando espaços cativos na vida camponesa. É justamente este processo que 
coloca a necessidade de escolarização. Enquanto o campo não era envolvido 
por estes determinantes, não havia necessidade de universalizar a escola, 



105 

porque para uma produção simples não era preciso o domínio da cultura 
letrada. A cultura letrada torna-se necessária por conta do advento da cidade, 
que incorpora esses códigos à sua organização. 

Uma nova perspectiva de ensino teve início a partir do desenvolvimento na zona rural, 

quando os professores passaram a ter o mesmo direito à Formação Continuada, tal como 

acontecia na cidade. No entanto, ainda há resistências, pois o contexto sociocultural do campo 

é diferente da cidade, mas o currículo é o mesmo. Isso dificulta o aprendizado dos alunos e os 

torna vulneráveis, influenciando no desvio para outros caminhos, diferentes dos da escola, 

porque o currículo não atende às necessidades em seus contextos reais e significativos. 

O fato dos professores do campo terem dificuldade de acesso à Formação Contínua é 

ainda um problemaatual. Por outro lado, cada vez mais, há um desencanto devido à evasão e 

repetência de alunos que não chegam ao término do ano letivo, causando grandes prejuízos, não 

só à comunidade escolar, mas, sobretudo aos educandos, que não completam o 5.º ano do 

Ensino Fundamental. É preciso criar condições aos professores da zona rural para que possam 

aceder à formação contínua, superando todas as resistências. Jamais haverá uma evolução no 

processo ensino-aprendizagem sem um pensar crítico, sem transformação, sem um 

comprometimento, como afirma Freire (2003b, p.98): 

Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na 
classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença não posso 
ser uma omissão mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha 
capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de 
romper.  

Para que haja essa mudança de atitude, face aos professores do campo, é preciso que se 

concretize uma renovação, não só dos conteúdos partilhados em sala de aula, como também da 

Formação Continuada. É necessário que os formadores sintam o que realmente esses 

professores precisam para melhorar sua prática, culminando com uma transformação 

substancial na esfera educacional, em busca de uma aprendizagem evolutiva, participativa e 

reflexiva. O pensar certo, como diz Freire (2003b), é uma atitude que deveria prevalecer nos 

professores. Para Alarcão (1996, p.76):  

O contexto social da aprendizagem tem também muita influência no 
desenvolvimento de determinadas atitudes. As atitudes positivas 
relativamente ao pensar são encorajadas por um ambiente aberto ao 
questionamento e à exploração e são desencorajadas por ambientes 
autoritários e por aqueles em que a ênfase recai sobre a memorização. A 
aprendizagem não deve ser encarada somente como uma actividade mas 
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também como uma atitude, pelo que, para ensinar a pensar, parece não ser só 
necessário ensinar estratégias de pensamento, mas também criar um clima de 
liberdade. 

A respeito das atitudes e liberdade, quanto ao desenvolvimento das estratégias de 

trabalho em sala de aula, o professor precisa ter uma mente aberta para mudar a sua prática, 

quantas vezes for preciso. Para isso é necessária uma orientação que possa ajudá-lo a ter novas 

propostas de ensino e aprendizagem, que só ocorrem quando o professor está em constante 

formação, no aprender a aprender. Essa busca do saber leva o professor a se especializar mais 

e contribuir com sua prática, renovada no aprendizado do seu aluno. É pertinente o que diz 

Tardif (2012, p.206-207) sobre o saber: “o saber não reside no sujeito, mas nas razões públicas 

que um sujeito apresenta para tentar validar, em e através de uma argumentação, um 

pensamento, uma proposição, um ato, um meio, etc”. 

O saber docente não vem por acaso, é adquirido na Formação Inicial e no decorrer da 

profissão, com estudos constantes e aperfeiçoamento. Dinamizar e criar novas estratégias de 

ensino é essencial para que os professores possam adquirir autonomia no que vão ensinar, 

propiciando um novo olhar, face à profissão de professor, para aqueles que permitem fazer parte 

dessa história. É acreditar no que pode ser revisitado e, ao mesmo tempo, socializado com uma 

aprendizagem permanente e com muito respeito ao educando, havendo assim, tolerância e 

interação, como sublinha Zabala (1998, p.91-92):  

É todo um conjunto de interações baseadas na atividade conjunta dos alunos 
e dos professores, que encontram fundamento na zona do desenvolvimento 
proximal, que, portanto, vê o ensino como um processo de construção 
compartilhada de significados, orientados para a autonomia do aluno, e que 
não opõe a autonomia – como resultado de um processo – à ajuda necessária 
que este processo exige, sem a qual dificilmente se poderia alcançar com êxito 
a construção de significados que deveriam caracterizar a aprendizagem 
escolar. 

Para que seja dinamizada e tenha êxito no trabalho escolar, com renovação constante 

em sua prática, o professor precisa estar em constante formação. O MEC através do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem promovido, junto aos Estados e Municípios, condições 

prioritárias para aperfeiçoar os professores, que estão em efetivo exercício com Formação 

Continuada, principalmente nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, nas quais os alunos 

fazem avaliação externa, sendo esses resultados registrados no resultado do IDEB. 

É através da Formação Continuada que o professor se atualiza em seus conhecimentos, 

com um acompanhamento pedagógico, propiciando o desenvolvimento de um percurso na vida 
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profissional, com uma prática que facilitará sua vivência em sala de aula. Por isso Gonçalves 

(2013, p.168) destaca a formação permanente para os professores: 

No que à formação contínua concerne, dever-se-á a mesma desenvolver ao 
longo da carreira, organizando-se como resposta às necessidades reais dos 
professores e de acordo com a perspectiva de educação permanente e, ainda, 
promovendo, apoiando e incentivando as iniciativas pedagógicas das escolas 
e dos professores. 

Portanto, é através de uma formação permanente, como sublinha Gonçalves (2013), que 

o professor poderá promover uma renovação em sua vida profissional, permitindo a realização 

de mudanças que venham melhorar sua prática em sala de aula, com a consequente valorização 

do magistério. Nesse sentido, o melhor caminho para sua profissionalização é estar se 

reciclando e saber que é respeitado e valorizado em seus saberes docentes. É Brzezinski (2008, 

p.1149-1150) quem demonstra esse caminho profissional: 

O caminho que o profissional percorre para tornar-se professor, sobretudo nos 
processos de formação e profissionalização, contribui de maneira relevante 
para a transformação da ocupação-professor em profissão-professor. Para 
tanto, é preciso o domínio de um conjunto de conceitos e práticas como uma 
forma de tornar nítida a identidade docente. Nesta trajetória, o profissional-
professor poderá chegar à compreensão de que a profissionalidade e o 
profissionalismo constituem uma unidade dialética da profissionalização. 

É perfazendo um grande percurso que o professor consegue amadurecer ideias e, quando 

preciso, confrontá-las. Porém, isso só acontece com pesquisas e também nos cursos de 

aperfeiçoamento, os quais auxiliam no seu desenvolvimento profissional.  

O compromisso com os alunos, através de um ensino de acordo com seu contexto social 

e cultural, é o que valida o ato de ensinar, com autonomia. Porém, sem ser autoritário(a), 

revisitando sua prática anterior, criando um ambiente amistoso e aberto ao diálogo e à mudança 

para sua prática. Freire (2003b, p.97) aborda a importância da solidariedade entre professor e 

aluno para uma aprendizagem democrática: 

não posso levar meus dias como professor a perguntar aos alunos o que acham 
de mim ou como me avaliam. Mas devo estar atento à leitura que fazem de 
minha atividade com eles. Preciso aprender a compreender a significação de 
um silêncio, ou de um sorriso ou de uma retirada da sala. O tom menos cortês 
com que foi feita uma pergunta. Afinal, o espaço pedagógico é um texto para 
ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”. Neste sentido, 
quanto mais solidariedade exista entre o educador e o educando no “trato” 
deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se 
abrem na escola. 
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Atualmente, o ensino se diferencia da prática docente tradicionalista, na qual o professor 

era o dono do saber, diferindo do que se observa contemporaneamente, com a existência do 

diálogo e interação professor-aluno. Em regra geral, podemos constatar que na prática docente 

existe um trabalho constante de interação, em que o professor passa a ser um mediador, com o 

intuito de facilitar o ensino e aprendizagem em sala de aula. Um perfil de professor reflexivo, 

que se autoavalia, recicla seus saberes, escuta seu aluno, muda sua maneira de tratá-lo, tratando 

com equidade, prevalecendo o diálogo e a humildade de apoiá-lo quando preciso. Alarcão 

(1996, p.83) salienta a importância do que é ser professor reflexivo: “Os professores reflexivos 

são também autónomos na sua actividade, dado que são críticos em relação aos papéis que 

desempenham”. 

É relevante lembrar o que diz Alarcão (1996, p.84-85) sobre as características da 

Formação Continuada, como problematizadora para os professores: 

uma proposta de modelo de formação contínua de professores que se quer 
problematizadora deverá possuir três características: 
a) carácter holístico, que pretende promover o desenvolvimento intelectual e 
do “eu”, fundamentada nos elementos da vida que permitem as competências 
para agir sobre o meio. 
b) carácter participativo, que promova a negociação, ou seja, a interação e a 
colaboração na construção do saber e que tenha em conta as representações, 
conhecimentos, “saber-fazer” e permita a reflexão sobre as experiências 
pessoais e em que o enfoque recaia sobre uma formação reflexiva onde haja 
lugar para a auto-regulação e retrospecção geridas pelo sentido crítico; 
c) carácter desescolarizador, que inverta a superação entre a teoria e a prática, 
no sentido de formalizar o saber prático; que promova a investigação sobre a 
acção problematizando o saber da experiência; que desenvolva no professor 
competências de intervenção; que integre processos cooperativos de 
formação-acção no seu meio (formação ecológica). 

Quando realmente existem essas características tão bem elencadas por Alarcão (1996), 

na Formação Continuada dos professores, novos horizontes se abrem e novas perspectivas de 

renovação dessa prática certamente favorecerão um ensino participativo e formador de 

pensamento crítico e reflexivo. Falar em formação contínua e problematizadora, como 

menciona Alarcão (1996), é ter o pensamento de Freire (2003c, p.33) quanto ao ensino 

problematizador e crítico: 

ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência 
de conhecimento da ensinante ao aprendiz. Transferência mecânica de que 
resulte a memorização maquinal que já critiquei. Ao estudo crítico 
corresponde um ensino igualmete crítico que demanda necessariamente uma 
forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do 
mundo, leitura do contexto. 
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A partir do exposto por Freire (2003c), o professor problematizador e crítico motiva os 

seus alunos a pensarem. Pois é essa educação crítica e reflexiva que faz a diferença na vida 

profissional do professor, visando a busca não só de conteúdos curriculares, mas também que 

seus alunos saibam tomar decisões quando for preciso, com autonomia. 

Os estados e os municípios do Brasil estão com compromisso de capacitar seus 

professores do ensino básico e para isso têm a contribuição do PDE, através do PDDE, que 

possibilita a capacitação permanente para seus professores. No entanto, muitos deles não têm 

realmente interesse devido a uma carga horária exaustiva e terminam sem usufruir desses 

momentos importantes e garantidos pelo Estado, para renovar sua prática em sala de aula. 

Estamos de acordo com Brzezinski (2000, p.201), quando sublinha: 

o professor tem direito à educação continuada sustentada pela agência 
contratante, não só porque ele deve aperfeiçoar-se e se manter atualizado, mas, 
sobretudo, porque o processo contínuo de aperfeiçoamento estimula a atitude 
investigadora inerente à natureza do trabalho pedagógico. 

 
Segundo a LDB, em seu art. 67, inciso II, está assegurado ao professor o 

aperfeiçoamento em sua área de conhecimento através dos cursos de pós-graduação:  

Art. 67 - Os sistemas de Ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 
II. aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim. 

 
Partindo desses pressupostos, é importante salientar que, mesmo com os direitos 

adquiridos pela LDB, ainda faltam incentivos financeiros e diminuição de carga horária para 

que os professores possam usufruir desses momentos de formação em sua vida profissional. 

Não se pode negar que muitos professores no Brasil usufruem de bolsas de estudo para realizar 

seus cursos de Mestrado ou Doutorado, até mesmo fora do país. Mas ainda há um grande 

contingente de profissionais em educação que custeiam seus cursos e ainda ficam assoberbados 

com uma carga horária de trabalho intensa, por não conseguirem um afastamento a fim de se 

reciclarem e elaborarem suas pesquisas e seus trabalhos acadêmicos.  

Com isso, não se pode afirmar que no Brasil, em especial os Institutos Federais e as 

Universidades Públicas, não estão fornecendo condições para que seus professores possam se 

capacitar e melhorar sua prática, posto que ainda existe muita burocracia, a qual precisa ser 
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revista, pois o professor que se aperfeiçoa tem outra visão em sala de aula, em benefício de seus 

alunos. 

São muitos os caminhos que existem para que o professor possa ir além de sua Formação 

Inicial, capacitando-se para refletir sobre sua prática. Nesse contexto, Freire (2003, p.65) 

adverte: “A responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é sempre 

grande.[...] Sua presença na sala é de tal maneira exemplar que nenhum professor ou professora 

escapa ao juízo que dele ou dela fazem os alunos”. É essa reflexão que deve sempre estar 

presente na prática de um professor, como refere Alarcão (1996, p.182): 

Neste processo estou a descobrir-me e a conhecer-me a mim próprio como 
professor e a conhecer as condições em que exerço a minha profissão para 
poder assumir-me como profissional de ensino. Mas também neste processo 
estou a tomar consciência das semelhanças e das diferenças entre o meu 
processo reflexivo de formação e aquele que proponho aos meus alunos. 

Com essa reflexão, o professor terá uma visão diferente, a qual poderá despertá-lo para 

um novo mundo. Não se pode mais viver outras realidades, de décadas passadas, quando não 

havia essa troca de conhecimento, pela falta de opções diversas para que o professor pudesse 

estudar mais e desenvolver seus saberes. Um ensino de qualidade pode ser visto através de um 

corpo docente competente. Em relação a esta problemática, trazemos à colação Azzi (2012, 

p.67) quando sublinha: “Pensar, pois, em qualidade de ensino é pensar também em qualificação 

docente, questão presente na problemática da democratização da escola pública, e esta extrapola 

as questões pedagógicas”. Parafraseando Azzi, é relevante que o professor esteja sempre se 

qualificando para ter competência em exercer com êxito suas funções assentes. 

É fundamental, para o crescimento cognitivo do professor, a Formação Continuada, 

visto que o professor, além de se capacitar, terá oportunidade de compartilhar experiências e 

saberes junto a seus colegas de trabalho, que só o fazem enriquecer quanto a sua prática docente, 

para um ensino-aprendizagem que favoreça seus alunos, indo ao encontro deles, como refere 

Brandão em cadernos de Pedagogia Social (2007, p.107): “Educar é ir ao encontro do outro na 

atitude de humildade e acolhimento, o que implica a capacidade de dar e dar-se aos outros em 

gratuidade”. Essa contribuição vai além de sala de aula, abrange o indivíduo como um todo, em 

que são disponibilizadas as diferentes formas de ensinar e de aprender, já que somos seres 

diferentes e todos necessitamos de uma pedagogia diferenciada. 

Ensinar requer determinação metodológica de como os alunos aprendem e como o 

professor ensina. Na verdade, não se aprende de qualquer jeito. É imprescindível seguir alguns 
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parâmetros que permitam uma aprendizagem que ajude o educando a percorrer o seu caminho 

e o professor a reavaliar sua prática, com a intenção de ver seus alunos aprendendo. Essa 

aprendizagem não é apenas naquele momento, mas de forma sistemática, com saberes que 

venham unir-se à praticidade, como afirmam Carbonneau e Hétu (2001, p.67): 

Ao optarmos por falar em saber prático, nossa intenção não é alimentar um 
debate nem tampouco reunir uma escola de pensamento. Desejamos 
simplesmente recorrer a um termo que não tem outra pretensão senão referir-
se a um conjunto de meios ao qual os professores recorrem no exercício 
cotidiano de sua profissão. 

Esse saber prático do professor retoma além de uma experiência, capacitação contínua 

em sua área de conhecimento, que possa contribuir para sua vida profissional. Não é fácil 

devido a uma série de fatores, já mencionados, em que o professor não trabalha em uma só 

escola e fica difícil harmonizar tudo isso e sentir ainda a felicidade de estudar para ensinar 

melhor. No entanto, é valoroso referir Alves (2012, p.13), em suas palavras poéticas, quanto a 

essa felicidade que deveria brotar dos professores quando identificam sua profissão: “os 

professores deveriam ter coragem para dar a absurda resposta: ‘Sou um pastor da alegria...’. 

Mas, é claro, somente os seus alunos poderão atestar a verdade da sua declaração”. 

Quem tem essa função de mediar saberes é o professor. Por isso, seria bem oportuno 

que as autoridades governamentais do país, nas esferas federais, estaduais e municipais, 

organizassem uma carga horária para o professor com a qual ele pudesse trabalhar apenas em 

uma só escola, além de ter condições dignas para sobreviver, sem precisar recorrer a outras 

instituições de ensino.  

Dessa maneira, ele teria mais tempo para se reciclar e também se envolver com suas 

turmas, realizando um trabalho mais centrado em seus objetivos. É preciso valorizar o 

professor, dando-lhe mais oportunidades para estar em Formação Continuada, a fim de 

melhorar sua prática, já que a educação deve ser de qualidade e estendida a todos, como explica 

Carneiro (2009, p.35):  

Considerando que a educação é direito de todos e dever do Estado nos termos 
do Art. 205 da Constituição Federal, é impositiva que, quando oferecida sob 
a forma de ensino sistematizado, esteja norteada por princípios básicos que 
calçam o mundo dos valores e o chão das significações da organização escolar 
e dos ritos educativos. Ademais, se todos são iguais perante a lei, o ensino 
oferecido deve ser igual na intenção específica de cada disciplina e na 
investigação problematizadora da sala de aula. Os princípios, portanto, devem 
ser entendidos como elementos recorrentes do diálogo pedagógico e da prática 
de ensino, de tal maneira que o ser, o valer e o refletir sejam vividos como 
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elementos integradores de “situacionalidades” da sala de aula, de cada curso, 
de cada Escola, de cada Sistema de Ensino, de cada projeto educativo, enfim. 

Diante do que foi dito, a educação deve ter uma prática de ensino alicerçada no diálogo 

pedagógico, em que o ser, o valer e o refletir sejam constantes nesse processo. Por isso, é crucial 

repensar a Formação Inicial dos professores, dando-lhes condições para que eles possam, em 

exercício efetivo de suas funções, continuar a estudar para se capacitarem, já que em todos os 

momentos da nossa vida estamos aprendendo e adquirindo conhecimento. Também é preciso 

uma reflexão quanto à sua prática. Como será a sua prática? Será que o professor vai dinamizar 

suas aulas com uma prática que legitime os textos da Constituição Federal?  

Já é um direito do professor ter uma formação contínua, como está garantido, no Brasil, 

pela LDB. Para isso, foi criado o PDE, cujo objetivo é contribuir com verbas necessárias para 

melhorar a educação básica brasileira. É Saviani (2009a, p.41) quem sublinha: 

Para fazer face ao problema da formação docente, o PDE criou o programa 
“Formação”, que, por meio da UAB, pretende oferecer cursos a distância para 
prover a formação inicial dos docentes em exercício não-graduados em nível 
superior, além de formar novos professores e possibilitar a qualificação 
contínua de quase dois milhões de professores da educação básica. [...] o PDE 
representa um importante passo no enfrentamento do problema da qualidade 
da educação básica. 

A Formação Continuada é um direito do professor, conforme consta na LDB, com 

programas que colaborem para um efetivo trabalho, almejando melhorar o perfil do professor, 

deste novo século. É a partir do debate, da interação, da reflexão sobre os conhecimentos 

adquiridos, dos saberes partilhados entre si e do trabalho em equipe, que os professores podem 

mudar suas práticas e viver um novo momento na história da educação do país, motivados a 

aprender mais. 

O Governo Federal, juntamente com as secretarias estaduais e municipais, necessita 

propiciar condições para que o professor esteja se especializando e, consequentemente, 

adquirindo uma nova postura acadêmica diante de seus alunos. Dessa maneira, pode-se perceber 

que não se ensina ao professor a ensinar melhor, mas seus saberes docentes vão fazer a diferença 

em sua sala de aula, com seus alunos. Observa-se que o profissional da educação está passando 

por momentos de muitas mudanças, quando notamos que realmente não está tão fácil, para que 

todas essas mudanças sejam aceitas, influenciando em “cobranças” e na vida dos professores. 

Nóvoa (2013, p.15), a propósito, refere: 
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A crise de identidade dos professores, objeto de inúmeros debates ao longo 
dos últimos vinte anos, não é alheia a esta evolução que foi impondo uma 
separação entre o eu pessoal e o eu profissional. A transposição desta atitude 
do plano científico para o plano institucional contribuiu para intensificar o 
controle sobre os professores, favorecendo o seu processo de 
desprofissionalização. 

Partindo desse pressuposto, pode-se perceber que a carreira de professor está ficando 

cada vez mais desgastada. É preciso que haja uma mobilização dos órgãos governamentais 

competentes que estruturam a formação de professores, para motivar essa classe de 

trabalhadores com incentivos gratificantes e defender não só a Formação Inicial, mas também 

a Formação Continuada. Os jovens necessitam acreditar que podem mudar a situação de uma 

nação com a educação, através de professores competentes e um ensino de qualidade. 

A educação é um direito de todos os cidadãos, mas também a formação contínua é um 

direito do professor. É através dela que poderá haver um crescimento profissional e pessoal, 

porque o conhecimento é algo que transforma vidas. E esse conhecimento docente, com certeza, 

mudará a prática do professor em sala de aula, porque ele terá um novo olhar para seus alunos, 

que são o alvo de toda história, almejando para que aconteça uma aprendizagem não apenas 

momentânea, mas constante. 

Luta-se há muito tempo por uma educação que acabe com o analfabetismo no país e 

promova uma educação de qualidade social. É muito importante que o Brasil eleve seu índice 

de aprendizagem, mas para isso é preciso investir no professor que, junto com seus alunos, 

tornam-se os atores principais desse processo de ensino e aprendizagem. Estas mudanças não 

se fazem rapidamente nem sem esforço: conseguem-se através de resiliência e conquistas. 

Freire (2003b, p.137) tratava da formação dos professores com muita propriedade: 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição 
deste saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a 
importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e 
econômico em que vivemos. E ao saber teórico desta influência, teríamos que 
juntar o saber teórico-prático da realidade concreta em que os professores 
trabalham. Já sei, não há dúvida, que as condições materiais em que e sob que 
vivem os educandos lhes condicionam a compreensão do próprio mundo, sua 
capacidade de aprender, de responder aos desafios. Preciso, agora, saber ou 
abrir-me à realidade desses alunos com quem partilho a minha atividade 
pedagógica. 

É a partir desse saber teórico-prático que o professor poderá partilhar saberes, sendo um 

mediador do conhecimento, aperfeiçoando cada vez mais sua prática, com inovação e mudanças 

quando necessário, considerando-se sempre um aprendiz, porque está em constante formação. 
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2.4 Desenvolvimento de habilidades e competências do professor 

Nas últimas décadas do século XX, muitas reformas educacionais foram realizadas no 

Brasil, com novos impulsos a partir da Constituição Federal de 1988, como nos afirmam 

Therrien e Loiola (2001, p.144): 

No Brasil, o movimento geral de reformas educacionais encontrou forças 
impulsoras principalmente a partir das mobilizações em torno dos debates do 
Capítulo da Educação na Constituição de 1988, ampliando-se nos embates 
políticos da elaboração da LDB de 1996, Lei 9394/96, os quais permitiram 
confrontos conceituais diversos. Um verdadeiro turbilhão de propostas e de 
reformas parciais marca atualmente o cenário educacional brasileiro, passando 
dos parâmetros e diretrizes curriculares para os diversos níveis de ensino até 
chegar a medidas de descentralização do sistema e participação coletiva, sem 
deixar de lado a busca de controle de resultados escolares, entre outros. A 
formulação de uma política de formação de professores para a educação 
básica, definida parcialmente através de um Decreto-presidencial (Decreto n.º 
3.276 de 6 de dezembro de 1999), denuncia a forte presença do estado na 
direção das mais diversas medidas. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se uma política educacional brasileira com novos 

rumos, com novos olhares para o professor, dando prioridade ao desenvolvimento das 

habilidades e competências através de uma Formação Inicial e Formação Continuada, com vista 

a uma prática docente que contemple um ensino-aprendizagem significativo na educação 

básica.  

A escola deve ter preocupação com o rendimento do aluno. Para isso, Carneiro (2009, 

p.73) adverte que na LDB se propõe, no Art. 12, nos incisos III, IV e V: “III. assegurar o 

cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; IV. velar pelo cumprimento do plano 

de trabalho de cada docente; V. prover meios para recuperação dos alunos de menor 

rendimento”. 

É através de uma preocupação não só com o educando, mas também com o professor 

da educação básica e, principalmente, com os das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que 

novas alternativas de ensino e aprendizagem podem ser contempladas em sala de aula e, dessa 

maneira, fazer a diferença nesse processo de construção do conhecimento, com professores e 

alunos críticos, autores dos seus próprios textos. Mas para isso, o docente necessita desenvolver 

sua competência para criar estratégias de trabalho em sala de aula e possa cumprir tais metas. 

Sabe-se que o professor é o facilitador do conhecimento do aluno e ele precisa estar empenhado 

para que o aluno aprenda, dando-lhe condição com uma sequência didática que favoreça esse 
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aprendizado. Por isso, Maia (2009, p.5298) aborda o perfil dos professores, enunciando 

algumas habilidades-competências: 

Professores são profissionais essenciais na construção do conhecimento dos 
alunos, na mediação pedagógica entre conteúdos e formas de expressão, na 
elaboração e condução da experiência educativa, na vivência de situações 
didáticas e na construção da escola, contribuindo, para isso, com seus valores, 
saberes e competências. 

Dessa maneira, para se construir o conhecimento é necessário que o professor 

desenvolva uma sequência de situações didáticas que contemplem as habilidades e 

competências necessárias para o aprendizado dos alunos. A tarefa de ensinar não é fácil, por 

isso requer do professor uma reflexão constante sobre sua prática docente em sala de aula. A 

mesma autora sublinha a importância da formação pessoal e social do aluno: 

Aos docentes, portanto, é dada a tarefa de facilitar as reflexões, discussões e 
debates sobre diferentes questões contemporâneas, contribuindo, 
fundamentalmente, para a formação dos alunos, seu aprimoramento como 
pessoa humana, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu 
pensamento crítico (Maia, 2009, p.5298). 

Com uma contribuição do docente na formação dos seus alunos, os saberes estarão em 

evidência no âmbito escolar, e o processo de ensino e aprendizagem através dos conteúdos será 

vivenciado de acordo com o currículo. Em lugar de memorizar apenas conteúdos, o aluno passa 

a desenvolver suas habilidades para adquirir competências. Portanto, o professor é 

imprescindível para criar situações que possam facilitar o aprendizado do aluno, por meio de 

competências. De acordo com Perrenoud (2000, p.37): 

A paixão pessoal não basta, se o professor não for capaz de estabelecer uma 
cumplicidade e uma solidariedade verossímeis na busca do conhecimento. Ele 
deve buscar com seus alunos, mesmo que esteja um pouco adiantado, 
renunciando a defender a imagem do professor “que sabe tudo”, aceitando 
mostrar suas próprias divagações e ignorâncias, não cedendo à tentação de 
interpretar a comédia do domínio, não colocando sempre o conhecimento ao 
lado da razão, da preparação do futuro e do êxito. 

Se o aluno é o próprio construtor do seu conhecimento, consequentemente, tornar-se-á 

autor dos seus próprios textos. Cabe ao professor criar oportunidades de ensino e aprendizagem, 

que lhe deem autonomia, para que ele adquira saberes na escola e fora dela, porém, com 

humildade, sem se fazer sobressair, como se fosse o dono do saber. É importante que o fio 

condutor desse aprendizado seja uma troca de experiências, entre o professor e seus alunos e 

que a escola, através de um currículo bem estruturado, dê sustentação para uma aprendizagem 
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real e eficaz, mas também que através desses conhecimentos escolares, desenvolva outras 

competências, adquiridas no fazer docente. Isso é fundamental na vida profissional do 

professor, quando ele está em formação contínua e ampliando seus conhecimentos em sua área 

de conhecimento. Dessa maneira, o grande desafio do professor é que, através do seu 

conhecimento, possa criar situações que façam os alunos aprenderem a pensar. É aí que surge 

o ensino de competências, como nos propõem Zabala e Arnau (2010, p.110):  

Ao propormos o ensino de competências, o que estamos tentando é facilitar a 
capacidade de transferir aprendizagens, a situações próximas à realidade; o 
que representa uma redefinição do objeto de estudo da escola. Aquilo que será 
ensinado não será um conjunto de conteúdos organizados em função da lógica 
de disciplinas acadêmicas, mas sim que sua seleção, apresentação e 
organização se realizarão conforme a potencialidade de responder a situações 
ou necessidades “reais”. 

 
Portanto, o grande desafio da escola contemporânea é possibilitar uma educação 

integral, que contemple pedagogia, tecnologia, ciência, cultura e trabalho, isto é, educação para 

toda a vida, e que favoreça autonomia ao sujeito desse processo, de sair de situações adversas 

com competência. Também é pertinente que os pais dos alunos estejam inseridos nesse 

contexto, todavia, faz-se necessário haver prudência, pois eles podem às vezes dificultar o 

trabalho do professor. Por isso, Perrenoud (2000, p.113) adverte aos professores: “Nas relações 

com os pais, uma das competências maiores de um professor é distinguir claramente o que diz 

respeito à sua autonomia profissional”.  

Assim sendo, o diálogo permite interação entre família-escola. Os pais têm a 

responsabilidade de educar seus filhos, pois a função da escola é com o ensino, apesar de, por 

vezes, os pais quererem transferir para a escola a sua tarefa de educar. Importa refletir sobre 

essa questão que acontece no cotidiano da escola e que, às vezes, gera conflitos, que podem ser 

evitados se os pais cuidarem da educação dos filhos, e a escola juntamente com os seus 

professores, do ensino-aprendizagem. 

Vivemos numa sociedade extremamente complexa e que necessita de sujeitos que 

saibam lidar com essa situação. Nesse sentido, a escola tem essa responsabilidade de garantir, 

com equidade, uma aprendizagem que estimule o aluno a pensar. Nessa direção, Zabala e Arnau 

(2010, p.112-113), ainda sobre o ensino das competências, afirmam: 

Um dos princípios fundamentais do ensino das competências é o de ensinar a 
“ler” situações próximas da realidade a partir de sua complexidade e, portanto 
aprender a saber interpretar na complexidade. Isso implica que a realidade 
objeto de estudo não seja simplificada e que, em consequência, apresente-se 
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com o maior número de variáveis permitidas pelas capacidades dos alunos; de 
modo que as unidades de programação, didáticas ou temáticas, estruturem, 
seus conteúdos de aprendizagem em função de uma realidade mais ou menos 
próxima do aluno e nas quais sejam contemplados todos os fatores que nela 
intervêm. Um ensino baseado na análise reiterada de situações múltiplas e 
diversas, e na sistematização das diferentes fases que constituem uma atuação 
competente a partir de um pensamento complexo. 

É a partir desse pensamento complexo que o sujeito, centro do processo educativo, 

passa por diferentes situações que o levam a ter autonomia, mesmo diante de situações que 

parecem impossíveis de serem resolvidas. Portanto, é esse cidadão do século XXI que a escola 

tem a responsabilidade de formar integralmente para a vida, com um pensamento crítico e 

complexo, para que, quando surjam problemas, saiba resolvê-los em relação às situações 

apresentadas. É com saberes diversos que se promove um ensino-aprendizagem visando a 

formação de cidadãos críticos e competentes, em que as experiências dos professores façam 

valer nesse momento importante da formação escolar. Tardif (2012, p,54) refere-se aos saberes 

experienciais como valorosos na prática dos docentes: 

os saberes experienciais surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a 
patir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade 
com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Neste 
sentido, os saberes experienciais não são saberes como os demais, mas 
retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na prática e na 
experiência. 

Diante do exposto sobre a importância das experiências dos professores que podem 

fazer a diferença em sala de aula, há também a referir o trabalho coletivo para a eficiência de 

um ensino-aprendizagem direcionado por competências e habilidades, focando no papel do 

professor para que este não trabalhe isoladamente, dentro do seu mundo, que, por vezes, pode 

ter sido construído através de um ensino tradicional, mecânico, no qual só ele pensa. Todavia, 

quando os saberes são compartilhados, há uma reciprocidade de saberes, que auxiliam nesse 

processo, pois o trabalho em equipe favorece a unidade na escola. O trabalho em equipe é 

valorizado por vários autores, levando Perrenoud (2000, p.81) a afirmar: “Trabalhar em equipe 

é, portanto, uma questão de competências e pressupõe igualmente a convicção de que a 

cooperação é um valor profissional”. 

Não é fácil a organização dos conteúdos curriculares através de um sistema de 

desenvolvimento por competências a nível social, pessoal e profissional, pois a escola está 

focada em disciplinas, com propósito para o ingresso dos estudantes nas universidades, como 

sublinham Zabala e Arnau (2010, p.126): 
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Não é necessário fazer um grande esforço para perceber que um 
desenvolvimento curricular que partisse do agrupamento realizado nas quatro 
dimensões (social, interpessoal, pessoal e profissional) seria de difícil 
compreensão para a maioria dos integrantes do sistema escolar, para as 
famílias e para a sociedade em geral. [...] A história escolar, a forma em que 
se ordena o saber científico e, especialmente, a formação e o pensamento da 
grande maioria dos professores estão baseados em uma visão de ensino 
compartimentado em matérias ou disciplinas estáveis no tempo: as 
matemáticas, a língua, a história, a geografia, as ciências naturais, etc. [...] é 
uma forma de apresentar os conteúdos escolares conforme um ensino cuja 
finalidade fundamental é de caráter propedêutico, ou seja, subordinadas às 
exigências dos cursos universitários posteriores. 

Diante deste contexto, percebe-se que a escola está focada em competências que possam 

favorecer o ingresso do aluno na universidade. No entanto, há alternativas que podem ser 

tomadas, com as disciplinas que estão em vigor nos currículos escolares, porém, é necessária 

uma organização e planificação que, de acordo com os mesmos autores: “abriguem todos os 

componentes das competências, sejam disciplinares, interdisciplinares ou metadisciplinares, 

em torno das matérias tradicionais, mas tomando medidas que corrijam os pontos fracos desse 

procedimento” (Zabala e Arnau, 2010, p.126-127). Partindo desse pressuposto, pode-se integrar 

ao currículo um ensino de competências que possa garantir a formação integral do estudante 

para a vida, repensando também no quantitativo de alunos em sala de aula e na carga horária 

do professor, que já encontramos no Art. 25 da LDB: “Será objetivo permanente das autoridades 

responsáveis alcançar relação entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as 

condições materiais do estabelecimento”. Concordamos com as reflexões de Carneiro (2009, 

p.97-98) em relação ao Artigo referido: 

Escola é currículo. Aprendizagem é conteúdo transformado. Sala de aula não 
é local, é ambiente. Aluno não é destinatário, é ator da aprendizagem. 
Professor não é depositante, é mediador. Estas premissas ajudam a 
compreender a dimensão pedagógica deste Artigo. Não se busca uma relação 
fria, adequada burocraticamente, entre vários fatores: Aluno/professor/carga 
horária/ meios materiais. O que se pretende é assegurar uma relação 
viabilizadora do ato pedagógico (a aula), do espaço pedagógico (a sala de 
aula) e do resultado pedagógico (a aprendizagem socialmente relevante). A 
escola brasileira tem muito que rever nesta área. Os Sistemas de Ensino têm 
sido pouco diligentes no controle destas relações e os próprios Conselhos 
Estaduais de Educação pouco vigilantes em seu acompanhamento. 
Comportamentos que traduzem, ainda, uma preocupação pouco densa com a 
questão da qualidade de ensino. 

Tendo em consideração a reflexão de Carneiro (2009) sobre o Art. 25 da LDB, 

entendemos que para o Brasil ter realmente um ensino-aprendizagem através de um currículo 

por competências, deverá também criar condições sustentáveis aos envolvidos nesse processo. 
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São os atores sociais: professores e alunos, com escolas bem estruturadas, materiais didáticos 

disponíveis, oportunidades de o professor se capacitar, de trabalhar em equipe e poder 

proporcionar um ensino-aprendizagem baseado em competências, para a formação humana 

integral. Para isso, é necessário que as autoridades governamentais junto ao MEC e às 

Secretarias de Educação criem condições e tempo disponível ao professor de poder trabalhar 

através de grupos de estudo. Esses grupos poderão ser constituídos pelo próprio corpo docente 

da escola, a fim de construir planejamentos e projetos que possam ser vivenciados na escola, 

de forma interdisciplinar e multidisciplinar, havendo, assim, uma troca de saberes e interação 

entre os professores, principais atores junto a seus alunos, nesse processo de ensinar e aprender. 

É relevante o que sublinha Burnier (2001, p.5) a respeito do trabalho coletivo: 

o trabalho coletivo não deve ser deixado ao sabor da iniciativa de cada 
professor nem deve ser simplesmente proposto aos alunos. Trabalhar 
coletivamente ainda é um desafio para a maioria de nós, que fomos formados 
em uma sociedade individualista. Por isso, o trabalho coletivo deve ser um 
objeto institucional, com tempos e espaços previstos para que ele aconteça. 
Os professores precisam ter tempo remunerado para elaborar planejamentos 
coletivos, compartilhar suas aulas com os colegas e analisá-las conjuntamente, 
realizar avaliações coletivas periódicas do desenvolvimento dos alunos, 
propor atividades conjuntas extraclasse. Além disso, as escolas precisam 
ajudar os professores a construir essas práticas coletivas: orientando reuniões 
e assegurando oportunidades periódicas de avaliação do alcance de tais metas, 
dos entraves encontrados e dos meios de sua superação. 

As trocas de experiências devem ser constantes no dia a dia do professor que quer fazer 

a diferença para seus alunos, pois o aprendizado é contínuo na vida de cada pessoa e não poderia 

ser diferente na escola, que é o lugar mais apropriado para se aprender. Conforme o mesmo 

autor: “O educador deve ser um colecionador incansável de experiências didáticas bem-

sucedidas, suas e de outros colegas, e de técnicas e dinâmicas de ensino” (Burnier, 2001, p.4). 

É preciso que a humildade impere na aitude dos professores, para juntos formarem um 

grupo que se preocupe em fazer com que seus alunos aprendam, criando oportunidades que 

deem segurança e compartilhamento de saberes. São essas trocas de saberes que disponibilizam 

uma formação por competência, através da partilha e do diálogo com outros colegas de 

profissão. Dessa maneira, o professor deve estar sempre em busca desses novos saberes e 

precisa estar seguro dos seus conhecimentos em sala de aula, com seus alunos. É nessa direção 

que Freire (2003b, p.135) faz um alerta quanto à humildade do professor de reconhecer que está 

sempre em processo de aprendizagem em sua vida: 

Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei de tudo, de que 
sou o “maior”. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de 
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que ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já 
sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber 
confirmado pela própria experiência de que, se minha inconclusão, de que sou 
consciente, atesta, de um lado, minha ignorância, me abre, de outro, o caminho 
para conhecer. 

Diante do que foi exposto, fica evidente que o conhecimento é ilimitado, posto que 

somos seres aprendentes e o professor está sempre em busca de novos saberes para criar novas 

oportunidades de ensino e aprendizagem, possibilitando assim meios que facilitem o 

desempenho dos seus alunos, através da solução de problemas que venham a ocorrer em sua 

vida profissional futura. Para isso, é preciso estar em evidência na vida atual dos professores, 

na criação de programas que privilegiem o pensamento crítico com alunos autores, dando ênfase 

à pesquisa com atividades que valorizem a formação integral do sujeito desse processo. 

Seguindo o desenvolvimento de competências, vejamos em Burnier (2001, p.4) como devem 

ser desenvolvidas as atividades: 

exige que se programem atividades de acordo com o tipo de experiência que 
cada uma delas proporciona ao aluno: algumas desenvolvem acapacidade de 
pesquisa, outras desenvolvem a capacidade de concentração, ou de síntese, de 
relacionamento interpessoal, de crítica, de planejamento, outras atividades 
pedagógicas desenvolvem a comunicação escrita, a leitura e interpretação, a 
solução de problemas, além das diferentes competências ligadas ao 
desempenho profissional. 

O professor, como mediador do conhecimento, deve estar sempre em alerta, dado que 

as situações reais estão sempre surgindo e ele poderá desenvolver, a partir desse viés, novas 

oportunidades com diversas tarefas, suscitando um ensino-aprendizagem com novas 

competências que poderão ser desenvolvidas e aplicadas em sala de aula. Perrenoud (2000, 

p.24), entre outras, enuncia as seguintes competências:  

 
- Organizar e dirigir situações de aprendizagens. 
- Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinados e sua 
tradução em objetivos de aprendizagem. 
- Trabalhar a partir das representações dos alunos. 
- Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. 
- Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. 
- Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 

Planificar o que vai ensinar é fundamental para um professor competente, embora seja 

imprescindível articular a planificação com a execução e a avaliação do proceeso de ensino-

aprendizagem. Contudo, é preciso se organizar com um planejamento flexível, que possa 

auxiliá-lo com sequências didáticas que promovam um ensino participativo e cooperativo para 
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atuar em realidades diversas, considerando que o ambiente escolar da zona rural difere do da 

zona urbana. Por isso, o professor necessita ter habilidades e competências para lidar com a 

diversidade. 

Quando os alunos chegam à escola, trazem do lar uma bagagem de conhecimentos 

prévios, o que leva Perrenoud (2000, p.26) a sublinhar: “A escola não se constrói a partir do 

zero, nem o aprendiz é uma tábua rasa, uma mente vazia; ele sabe, ao contrário, ‘muitas 

coisas’”. Também os erros e os obstáculos podem ser uma ponte para um ensino e uma 

aprendizagem que favoreçam uma harmonia e o prazer de aprender, pois os erros construtivos 

podem ser o caminho promissor para que os alunos criem suas hipóteses e cheguem aos acertos 

com mais segurança e autonomia. No entender de Freire (2003b, p.96), “Ensinar exige 

comprometimento”, já que só o educador comprometido com o ato de ensinar favorece um 

ensino-aprendizagem que torna seus alunos críticos, autônomos e competentes. Nesse sentido, 

ainda Perrenoud (2000, p.32) refere-se à importância de se construir e planejar dispositivos e 

sequências didáticas para um ensino por competências: 

As noções de dispositivo e de sequência didáticos chamam a atenção para o 
fato de que uma situação de aprendizagem não ocorre ao acaso, e é engendrada 
por um dispositivo que coloca os alunos diante de uma tarefa a ser realizada, 
um projeto a fazer, um problema a resolver. Não há dispositivo geral; tudo 
depende da disciplina, dos conteúdos específicos, do nível dos alunos, das 
opções do professor. 

É evidente que a aprendizagem não ocorre por acaso. É preciso uma relação entre 

conteúdos bem planejados, sequências didáticas com sequência das competências específicas, 

envolvendo os alunos em atividades de pesquisa e projetos de conhecimento, no sentido de 

Perrenoud (2000, p.37): “Um projeto de conhecimento não é, pois, fácil de transvestir em 

projeto ou ação ou de colocar em uma perspectiva ‘prática’, salvo negando a divisão do trabalho 

e o futuro provável dos alunos”. Por isso, trabalhar com projetos cria nos estudantes 

perspectivas de vencer os obstáculos e alcançar metas, que venham a ser realizadas com 

propostas bem definidas, para um aprendizado mais autônomo e democrático. Ainda o mesmo 

autor, em seu livro 10 novas competências para ensinar, enuncia os itens imprescindíveis do 

seu referencial: 

O referencial escolhido acentua as competências julgadas prioritárias por 
serem coerentes com o novo papel dos professores, com a evolução da 
formação contínua, com as reformas da formação inicial, com as ambições das 
políticas educativas. Ele é compatível com os eixos de renovação da escola: 
individualizar e diversificar os percursos de formação, introduzir ciclos de 
aprendizagem, diferenciar a pedagogia, direcionar-se para uma avaliação mais 
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formativa do que normativa, conduzir projetos de estabelecimento, 
desenvolver o trabalho em equipe docente e responsabilizar-se coletivamente 
pelos alunos, colocar as crianças no centro ação pedagógica, recorrer aos 
métodos ativos, aos procedimentos de projeto, ao trabalho por problemas 
abertos e por situações-problema, desenvolver as competências e a 
transferência de conhecimentos, educar para a cidadania (Perrenoud, 2000, 
p.12). 

Ao colocar em prática essas novas propostas, o professor deixará de ser o centro do 

saber para compartilhar saberes, e um novo paradigma passa a ser evidenciado nas atividades 

educativas. As habilidades e competências caminham juntas e, quando o professor as 

desenvolve, torna-se um educador que não ensina só conteúdos nas disciplinas específicas, mas 

também os valores sociais de uma educação para toda a vida. Educar o indivíduo como um todo 

requer não somente conteúdos com um currículo bem elaborado, mas também outras 

competências, com saberes de experiências do professor, que não estão sistematizados, mas que 

devem ser valorizados, porque são saberes adquiridos ao longo de sua vida e que podem ser um 

referencial na trajetória profissional do professor, nomeados por Tardif (2012) como “saberes 

experienciais”. Na proposta desse autor, trata-se de um 

conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática 
da profissão docente, e que não provêm das instituições de formação nem dos 
currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou 
teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática 
para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes 
enquanto prática docente) e formam um conjunto de representações a partir 
das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão 
e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim 
dizer, a cultura docente em ação. (Tardif 2012, p.48-49) 

Essa prática docente abrange habilidades e competências que não são adquiridas na 

Formação Inicial do professor, mas que estão internalizadas nele por meio de suas experiências, 

através do cotidiano com seus alunos e na troca de experiências com seus colegas de trabalho. 

Quando isso acontece, há uma busca de saberes de seus próprios interesses individuais, de 

estarem sempre se renovando e procurando alternativas que venham melhorar sua prática em 

sala de aula. São competências que não se adquirem em universidades em período de Formação 

Inicial, mas no decorrer da sua vida profissional. É nessa direção que Freire (2003b, p.107) 

sublinha: 

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 
amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data 
marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 
centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 
dizer, em experiências respeitosas da liberdade. 
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É através de experiências respeitosas, como diz Freire (2003b), que o professor poderá 

adquirir sua autonomia e conseguir desenvolver práticas educativas que possam melhorar seu 

desempenho em sala de aula. Isso acontece quando ele explora novas competências que possam 

ressignificar um processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, não só com as 

vivências de sala de aula, mas também fora dela, em que sejam contemplados atores sociais 

reais. Segundo Garcia, Hypolito e Vieira (2005, p.51) é necessária uma profissionalização 

extensiva em que: 

as habilidades docentes derivam da mediação entre teoria e experiência; a 
perspectiva dos docentes vai além da sala de aula para alcançar o contexto 
social mais amplo da educação; a sala de aula é percebida na relação com 
outros acontecimentos da escola; as metodologias de trabalho resultam da 
troca de experiência com a comunidade docente; outras atividades são 
valorizadas, tais como literatura da área ou atividades de formação em serviço, 
tanto as de interesse mediato como as de interesse imediato; o ensino é visto 
como atividade racional mais do que intuitiva. 

Sabe-se que a escola necessita seguir um currículo sistematizado, mas a 

flexibilidade deverá estar presente e o professor poderá mesclar e incluir novas aprendizagens 

que não fujam do seu foco de trabalho em sala de aula. É uma questão de desenvolver 

habilidades e competências, as quais ajudem os alunos não só naquele momento de aula, mas 

para toda a vida. Uma aprendizagem relevante não se refere apenas a conteúdos de disciplinas, 

que devem ser dados porque estão no currículo de determinadas séries do Ensino Fundamental 

ou Médio, mas que produzam efeitos que realmente sejam edificantes para um aprendizado 

crítico e prazeroso, em uma constante troca de conhecimento. 

É esse saber crítico, com trocas de saberes, que o professor precisa ter, pois esses 

saberes são essenciais para o professor, como sublinha Perrenoud (2001, p.11): “Não podemos 

dissociar as competências da relação com a profissão. Para formar professores mais 

competentes, aliando uma postura reflexiva e uma forte implicação crítica para o 

desenvolvimento da sociedade, é necessário desenvolver a profissionalização do professor”. 

O professor é a chave central de todo processo educativo. Ele precisa, além de ser 

crítico, reflexivo e competente, também estar envolvido com as mudanças educacionais que 

surgem inesperadamente e que precisam ser solucionadas, às vezes, com programas e projetos 

que não os satisfazem e terminam desinteressando-os, por assumirem muitas tarefas, sem saber 

se as cumprirão. Em relação à Formação Continuada, importa evitar que só aconteça 

esporadicamente, influenciando negativamente a visão e comentários dos professores, 
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acabando por participarem sempre os mesmos: alguns professores não gostam de ir a essas 

formações porque “são sempre a mesma coisa”, deixando-os ainda mais desmotivados. Neste 

contexto, Maia (2009, p.5304-5305) afirma: 

É possível que o esforço despendido pelos docentes para se constituírem como 
intelectuais críticos e reflexivos caia no vazio, uma vez que muitas políticas 
públicas que pretendem garantir a melhoria na formação dos professores e nas 
condições de seu exercício profissional – jornada de trabalho e salários 
compatíveis, por exemplo – não alcançam os objetivos a que se propõem, 
tornando-os simples “agentes cumpridores” das decisões técnicas e 
burocráticas que lhes são impostas, o que descaracteriza seu papel de agente 
transformador. Mas ainda, ler textos, assistir conferências e palestras que 
enfatizam a transmissão de conteúdos ou frequentar capacitações obrigatórias 
patrocinadas por esse ou aquele órgão governamental, não garante nem a 
efetiva participação dos professores, que é exercitada na vivência nem a 
transformação automática das práticas pedagógicas, tornando os docentes 
simples “agentes destinatários” da divulgação de conhecimentos acadêmicos. 

Diante do exposto por Maia (2009), verifica-se que realmente há uma insatisfação 

da parte dos professores face à situação em que se encontram. Para desenvolver competências 

e habilidades, faz-se necessária uma mobilização dos docentes para adquirirem conhecimentos 

que lhes propiciem condições de resolver situações complexas, mas que podem e devem ser 

resolvidas. Isso acontece quando há cooperação mútua entre os envolvidos nesse processo, 

sejam professores, coordenadores pedagógicos e gestores, os quais poderão, unidos, encontrar 

soluções para os problemas que surgem e precisam de ser resolvidos na escola, com 

competência. Por isso, as dez competênciaspara ensinar descritas por Perrenoud (2000, p.12-

13) compreendem dez grandes metas: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2. Administrar a progressão das aprendizagens. 
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
5. Trabalhar em equipe. 
6. Participar da administração da escola. 
7. Informar e envolver os pais. 
8. Utilizar novas tecnologias. 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
10. Administrar sua própria formação contínua. 

Essas competências não mudam a profissão do professor, que continua e continuará 

sendo professor. O que pode ser revisto é se certas habilidades estão sendo realizadas em sala 

de aula, com competência. Quanto aos saberes, como diz Perrenoud (2001, p.10), “Ninguém 

duvida de que os professores têm saberes”. É evidente que eles têm seus saberes, foram 

habilitados para serem professores e estão em exercício efetivo a fim de formarem futuros 
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cidadãos em uma sociedade emergente. No entanto, mais uma vez, Perrenoud (2001, p.9) os 

interroga: “Será que também têm competências?”. Fica essa interrogação que precisa ser 

esclarecida – sendo certo que o mesmo autor apresenta uma resposta não tão clara: “É claro que 

tudo depende da definição que damos a esse conceito” (Perrenoud, 2001, p.9). 

É preciso reconhecer que os professores não possuem apenas saberes, mas também 

competências profissionais que não se reduzem ao domínio dos conteúdos a serem ensinados, 

e aceitar a ideia de que, nos nossos dias, se exige que todos os professores possuam 

competências antes reservadas aos inovadores ou àqueles que precisavam lidar com públicos 

difíceis. Uma competência amplamente reconhecida é a de fazer o aluno despertar para o 

conhecimento. Freire refere-se a esta competência nos seguintes termos:  “Sou tão professor, 

então, quanto mais eficazmente consiga provocar o educando no sentido de que prepare ou 

refine sua curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a que produza sua 

inteligência do objeto ou do conteúdo de que falo” (Freire, 2003, p.118). Perrenoud (2001, p.4) 

enumera uma série de competências, aparentemente de menor valor, mas essenciais para 

estabelecer condições favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem: 

Se entendermos por competência a capacidade de agir de uma forma 
relativamente eficaz em uma família de situações, sem dúvida aceitaremos que 
os professores possuem competências, mas acrescentaríamos com um pouco 
de desdém: acalmar a classe, estabelecer uma certa ordem, corrigir provas, dar 
uma orientação, ajudar um aluno em dificuldade, fazer com que os alunos 
trabalhem em grupos, explicar de novo uma noção mal compreendida, [...]. 
Sem dúvida, essas diversas habilidades parecem necessárias, mas numerosos 
professores consideram-nas pouco “nobres” em função dos saberes 
disciplinares. 

Não se pode afirmar que os saberes disciplinares não são importantes. Eles norteiam o 

currículo escolar e têm de ser trabalhados em sala de aula. Mas existem outros saberes que 

precisam ser introduzidos no dia a dia do aluno e que às vezes não são tão valorizados. Ainda 

o mesmo autor sublinha: “O ensino nunca foi uma profissão tranquila. Sempre teve de 

confrontar o outro, sua resistência, sua capacidade, suas ambivalências. Entretanto, devido às 

suas múltiplas transformações, parece cada vez mais difícil ensinar e, sobretudo, fazer 

aprender” (Perrenoud, 2001, p.11). 

É diante dessa situação que há um grande confronto de saberes dos professores na escola 

e falta de esclarecimentos pedagógicos que possam facilitar o caminhar do professor em sua 

labuta. Muitos deles realmente não sabem distinguir se seus saberes estão dentro das habilidades 

e competências para ensinar, na busca de ter um resultado eficiente do seu trabalho, com uma 
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aprendizagem sólida, não somente naquele momento, às vezes para fazer uma avaliação e 

depois esquecem e não sabem nem o que estudaram – isso porque não houve internalização de 

saberes, e sim memorização. Daí porque Freire (2003b, p.118-119), com tanta propriedade, 

menciona: 

ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é 
memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. 
Ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente crítico do 
professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente 
crítico do aluno de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de 
desvelamento que o professor ou professora deve deflagrar. Isso não tem nada 
a ver com a transferência de conteúdo e fala da dificuldade, mas, ao mesmo 
tempo, da boniteza da docência e da discência. 

Portanto, ensinar e aprender são ações que fazem parte do cotidiano do professor, pois 

ele deverá dar o devido valor a si mesmo, à sua competência para ensinar o que está relacionado 

à sua prática, como também à sua Formação Inicial e Continuada, para que seu aluno aprenda. 

A aprendizagem é contínua e o professor precisa desenvolver suas habilidades e competências 

para que não esteja na sala de aula apenas para transmitir conteúdos, pois como diz Freire (2003) 

ensinar não é transferir conteúdos e sim fazer com que os alunos pensem criticamente.  

Assim sendo, é de grande importância que os Órgãos Educativos Federais, Estaduais e 

Municipais promovam a Formação Inicial e Continuada, que favoreçam os professores para 

terem condições dignas de exercerem suas funções formativas com respeito, solidariedade e 

criticidade, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para que se tornem professores 

competentes e reflexivos, com uma prática que envolva os saberes necessários no caminhar de 

sua profissão, independente da realidade sociocultural ou geográfica que vivenciarão na sua 

caminhada profissional. 

 

2.5 Contributos para as práticas didático-pedagógicas do professor das Séries Iniciais  

Diante do contexto educacional brasileiro, com um crescente número de crianças nas 

Séries Iniciais que estão na escola mas que ainda não sabem ler nem escrever, é necessário que 

novas práticas sejam inseridas nas salas de aula com propostas pedagógicas  bem definidas, 

através de sequências didáticas que envolvam os alunos em sua aprendizagem. É visível que o 
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país passa por um  momento promissor na educação brasileira, com grandes iniciativas do MEC 

para acabar o analfabetismo.4  

O cenário educacional brasileiro está evoluindo e melhorando os índices de 

aprendizagem no país. Contudo, ainda necessita de muito trabalho dos educadores para se 

chegar a resultados melhores. É necessário que o professor faça uma reflexão sobre como está 

desenvolvendo suas práticas em sala de aula, se há uma boa interação e se o diálogo entre os 

interlocutores é uma prática diária, pois quando os alunos adquirem confiança no professor 

torna-se mais fácil ensinar e aprender. Quando há esses vínculos de confiança, de amizade e de 

um bom relacionamento entre professor e alunos, com práticas pedagógicas atualizadas e 

renovadas, o processo de aprendizagem dos alunos é mais rico e valorizado. 

Práticas didático-pedagógicas atualizadas e reflexivas são práticas em que o professor 

procura estar a par dos diversos contextos em que estão inseridos seus alunos e promove em 

sala de aula sequências didáticas com atividades que priorizem o contexto sociocultural desses 

estudantes, revisitando sempre suas práticas e levando à tona questionamentos que os ajudem 

a refletir sobre os diferentes aspectos no processo de alfabetização, como criar estratégias com 

práticas reflexivas, comunicativas e decisivas para fazer com que os alunos tornem-se 

autônomos e críticos dos mais variados textos que se propõe a fazer em seu cotidiano escolar. 

Partindo do pressuposto de que a escola é fonte do saber, o melhor lugar para que as 

pessoas aprendam a ler e escrever e sejam alfabetizadas, deverá ser também um lugar que 

proporcione boas práticas dos professores com saberes que contemplem as dimensões 

cognitivas, linguísticas, socioculturais e pedagógicas (Colello, 2013 , p.1), para que os alunos 

se desenvolvam integralmente. À medida que os saberes são sistematizados e introduzidos com 

competência e interação entre os protagonistas desse processo, que são os professores e alunos, 

outra cultura se desenvolve na escola. O trabalho colaborativo dos docentes é uma forma de 

renovar as suas práticas, para atender às necessidades dos seus alunos e, consequentemente, ter 

bons resultados no processo de ensino e aprendizagem.  

Com um conhecimento diversificado e crítico, são criadas condições para um processo 

de ensino e aprendizagem com práticas renovadoras, que darão um leque de opções para que o 

aluno possa adquirir aptidões, as quais não se limitam apenas a ler e escrever mecanicamente, 

                                                           
4 Estas iniciativas têm surtido efeito, pois o resultado do IDEB nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental superou 
as metas estipuladas nos resultados do ano de 2015, o que mostra um avanço na educação do Brasil (INEP, 2016). 
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mas permitem que a leitura e a escrita possam  ter significados contextualizados. Não é de todo 

aconselhável que, em pleno século XXI, os professores ainda persistam em desenvolver suas 

práticas de maneira reducionista (Colello, 2004), utilizando práticas tradicionais que não 

ajudam o aluno a pensar, a valorizar o conhecimento que está sendo aprendido na escola.  

Percebe-se que uma das maiores preocupações no âmbito escolar diz respeito à leitura 

e à escrita, atendendo ao grande contingente de alunos que chegam à última etapa do ensino 

básico como analfabetos funcionais (Ibope, 2012). Mesmo com Projetos e Programas 

inovadores promovidos pelo PDE, ainda há muitas crianças, jovens e adultos que possuem 

grandes lacunas provenientes das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, que perduram e 

prejudicam toda sua formação escolar. Por isso, o professor tem grande responsabilidade com 

suas práticas didático-pedagógicas, porque quando bem sistematizadas servirão como ponto de 

partida para um trabalho efetivo na alfabetização.  

Muitas propostas têm surgido para que o professor desenvolva novas práticas didático-

pedagógicas que possam melhorar o nível de aprendizagem nas Séries Iniciais, com projetos e 

programas que estão propiciando mudanças nos paradigmas da alfabetização. Para ser 

alfabetizado não basta apenas ler e escrever, há que criar condições para que o aluno aprenda 

com criticidade. Lerner (2002, p.27-28) clarifica esse desafio doseguinte modo: 

O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos que 
possam “decifrar” o sistema de escrita. É – já o disse – formar leitores que 
saberão escolher o material escrito adequado para buscar a solução de 
problemas que devem enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar um 
texto selecionado por outro. É formar seres humanos críticos, capazes de ler 
entrelinhas e de assumir uma posição própria frente à mantida, explícita ou 
implicitamente, pelos autores dos textos com os quais interagem, em vez de 
persistir em formar indivíduos dependentes da letra do texto e da autoridade 
de outros. 

É uma tarefa árdua, não é apenas decifrar o sistema da escrita, descodificar e codificar, 

mas descobrir a escrita para compreender o texto. As letras e palavras amontoadas não têm 

sentido, porque não há significado em palavras que não estão em um contexto. É dever do 

professor alfabetizador fazer com que seus alunos tenham um ensino-aprendizagem prazeroso 

e significativo. Por isso, as práticas didático-pedagógicas estão no centro do trabalho do 

professor, com estratégias nas sequências didáticas que quando bem elaboradas descrevem 

novas posições pedagógicas do professor em sala de aula.  
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É necessário motivar o professor para mudanças que possam melhorar a sua vida 

profissional, que, por vezes, está centrada em práticas tradicionais que já vêm de vários anos e 

não é fácil desaprender de um momento para o outro. Essa situação exige maturidade e vontade 

de criar novas possibilidades de ensino e aprendizagem. Essas novas possibilidades podem 

partir de novas práticas, pensadas também quando as ações da Formação Continuada, pois o 

aprendizado é ilimitado e a escola é o lugar privilegiado para aprender, como já mencionamos 

anteriormente. 

No ensino da leitura e da escrita, as propostas pedagógicas recomendam um ensino-

aprendizagem centrado nos gêneros do discurso, o qual revitaliza a necessidade de um trabalho 

pedagógico criterioso, visto que precisam ser revisitadas as características de cada gênero a ser 

trabalhado. Isso requer, além de plano de trabalho contínuo do professor, uma preocupação 

também dos que gerem a educação, seja, federal, estadual ou municipal, com os currículos 

estabelecidos para tais funções. É muito importante o que confirma Koerner (2011, p.170) a 

esse respeito: 

é nítida a necessidade de um trabalho de apresentação aos professores já 
atuantes de novas diretrizes, com as orientações propostas nos PCN quanto ao 
uso dos gêneros discursivos em práticas de leitura e de escrita, considerando 
aí as concepções de linguagem que a elas subjazem, além de questões teóricas 
propriamente ditas. E, mais que isso, faz-se necessário um cuidadoso trabalho 
de elaboração das atividades de ensino, de tal forma que sua aplicação seja 
plausível, fugindo da armadilha da eterna idealização, gerada, em boa parte 
dos casos, no distanciamento do que se propõe e da situação de aplicação. 

As práticas de leitura e de escrita com os gêneros do discurso são relevantes no processo 

de aprendizagem, por desenvolverem a autonomia dos alunos no contexto extraescolar, por os 

levar a pensar e refletir sobre o que vão escrever e como respeitar as características de gêneros 

do discurso que são usuais no cotidiano deles, como: listas de compras, bilhetes, cartas, 

propagandas, etc. Todavia, é necessário que o currículo esteja bem adaptado, para que o 

professor possa introduzir em sala de aula textos que fomentem práticas didático-pedagógicas 

relevantes. 

É essencial que a escola promova mecanismos que facilitem o processo de ensino e 

aprendizagem nas Séries Iniciais, com propostas pedagógicas para os professores que lhes deem 

condições de fortalecer sua prática, a fim de criar estratégias de ensino que busquem novos 

caminhos com avanços e melhoria significativa de aprendizagem no contexto sociocultural em 

que os alunos estão inseridos. Dessa maneira, pode-se confirmar o que Brito (2007, p.2) expõe: 
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a escola precisa pensar a alfabetização como processo dinâmico, como 
construção social, fundada nos diferentes modos de participação das crianças 
nas práticas culturais de uso da escrita, transcendendo a visão linear, 
fragmentada e descontextualizada presente nas salas de aula onde se 
ensina/aprende a ler e a escrever. 

Todos os mecanismos que a escola produz para que a criança aprenda a ler e a escrever 

não são efetivamente reais se as práticas didático-pedagógicas não estão sendo suficientemente 

aplicadas de acordo com o contexto sociocultural dos educandos e, também, quando não são 

vivenciadas pelos professores que são os protagonistas, juntamente com seus alunos. Uma das 

mais importantes funções da escola é criar condições para que haja aprendizagem, de acordo 

com o contexto social e cultural do aluno, para que ele aprenda em um ambiente que lhe 

fortaleça a construção do seu conhecimento. Esse ambiente inclui a comunidade escolar, com 

o seu o espaço físico e pedagógico, que propicie bem-estar tanto aos educadores como aos 

alunos. É um trabalho didático-pedagógico em equipe, que faz fruir resultados positivos nesse 

processo de ensino-aprendizagem. A este propósito, Amor (1993, p.82) sublinha: 

Uma das funções básicas da escola é proporcionar aos aprendentes, mediante 
o convívio reflectido com os textos, o desenvolvimento pleno quer das 
capacidades inerentes ao acto da leitura e da escrita quer dos hábitos e valores 
que as promovem e transformam em práticas culturais efectivas. 

Os saberes dos professores são muito importantes, mas sem uma proposta pedagógica 

que retome esses saberes e dê novo sentido na prática em sala de aula, fica difícil um trabalho 

construtivo e interativo em que façam as crianças aprender. A função do professor é ensinar 

com competência para que os alunos adquiram sua autonomia, em que a leitura e a escrita se 

transformam em “práticas culturais efectivas” (Amor, 1993, p.82) e que perdurem por toda vida. 

Isso faz com que se possa pensar em uma política educativa que contemple não somente o 

aluno, mas também o professor e a escola, com práticas didático-pedagógicas, as quais 

assumam esses dois referenciais: ter competência para ensinar e uma prática pedagógica que 

ajude o educando a desenvolver uma aprendizagem efetiva, dialógica e reflexiva. 

O MEC tem o compromisso de ajudar o crescimento intelectual da escola, dando 

ferramentas aos professores que potenciem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos 

alunos, a fim de obter uma educação democrática e de qualidade social. 

O professor deve ter autonomia para decidir a melhor maneira de fazer seu aluno 

aprender. Contudo, essa responsabilidade abrange todo um contexto escolar, visto que as 

propostas didático-pedagógicas emergem além da sala de aula e não dependem somente do 
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professor, mas também de todos os que estão envolvidos nesse processo educativo. Quando 

professor e alunos adquirem autonomia e se tornam reflexivos, há mais possibilidades de um 

crescimento solidário e efetivo de ensino-aprendizagem em sala de aula, pois como sublinha 

Alarcão (1996, p.177): 

Se o conceito de professor reflexivo vem tomar a actividade e a função do 
professor como objecto de reflexão, eu diria, transpondo-me agora para o 
aluno, que o objecto de reflexão é para este a língua que está a aprender e os 
processos que utiliza na sua aprendizagem bem como as atitudes que toma em 
relação a ela. Isto é, mantendo o paralelismo, o aluno reflecte sobre o que faz 
(a sua actividade) e o que é como aprendente de língua (a sua função). Tal 
como no caso do professor, o foco é colocado no aluno, na sua capacidade de 
pensar, de construir o seu saber a partir da reflexão sobre a sua prática, na sua 
capacidade de gerir a sua aprendizagem, de ser autónomo. 

É necessário que a profissão do professor seja direcionada, logo nos cursos de 

Pedagogia, não só para a teoria, mas também para a prática, visto que “A profissão do professor 

também é prática” (Pimenta e Lima, 2004, p.35).  

O professor sozinho não poderá mudar a situação da educação no Brasil, todavia, com 

a contribuição dos diferentes agentes educativos que participam na vida da escola, bem como 

de uma gestão democrática e participativa, criam-se possibilidades da continuidade de novas 

propostas didático-pedagógicas, a fim de reconhecer uma nova posição das Séries Iniciais no 

Ensino Fundamental.  

No processo de ensinar e aprender é relevante considerar os materiais didáticos, porque, 

além de darem suporte ao trabalho pedagógico do professor, enriquecem e motivam os alunos, 

as aulas tornam-se mais dinâmicas e prazerosas, pois o que é diferente e novo nas práticas do 

professor faz o aluno ter mais interesse e motivação para aprender. Os professores, segundo 

Fiscarelli (2007, p.7), são produtores de um discurso sobre os materiais didáticos, mas também 

manifestam outros discursos e podem gerar novos discursos sobre os mesmos: 

É importante compreendermos que os professores são produtores de um 
discurso sobre os materiais didáticos, mas que suas práticas discursivas, suas 
concepções e sua prática docente refletem também outros discursos já ditos 
sobre esses materiais. Assim, os professores são sujeitos e objetos de 
discursos, contribuindo para a construção de um “regime de verdade”, mas 
também gerando novas formas de se olhar para os materiais didáticos, no 
contexto cotidiano escolar. 

Os materiais didáticos são fundamentais para o trabalho prático e pedagógico do 

professor, dando-lhe condições de aulas mais dinâmicas e prazerosas. Às vezes, o professor 
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para enriquecer suas aulas, custeia o seu próprio material didático, pois ainda há muitas escolas 

que não o fornecem. Fiscarelli (2007, p.7) esclarece algumas atitudes dos professores em 

relação aos materiais didáticos modernos: 

é extremamente perigoso afirmarmos que os professores são resistentes aos 
materiais didáticos, principalmente aos mais modernos. Nossa pesquisa 
possibilitou compreender que discursivamente os professores não são 
resistentes aos materiais didáticos, pois suas práticas discursivas estão repletas 
de concepções e saberes historicamente construídos sobre os materiais 
didáticos que reafirmam a importância de sua utilização na aprendizagem do 
aluno e na melhoria do ensino em geral. Talvez o que chamamos de resistência 
são apenas caminhos diferentes que os professores encontram para sanar as 
dificuldades que surgem na introdução de qualquer tipo de material novo em 
suas aulas, diferente daqueles que já parecem ser inerentes ao ato de ensinar: 
o giz, a lousa e o livro didático. 

Concordamos com Fiscarelli (2007) quanto a os professores não serem resistentes a 

materiais didáticos modernos, pois eles já estão inovando suas aulas com outros materiais 

dirigidos às tecnologias de informação e comunicação, dado que muitos (especialmente 

professores jovens) têm saberes e meios para os utilizarem. 

Ainda sobre as práticas didático-pedagógicas dos professores das Séries Iniciais, 

importa reforçar que o trabalho pedagógico com as crianças na alfabetização deve ser 

prioridade, pois esse é o início de todo um processo que irá conduzir a criança ao mundo da 

leitura e da escrita. Não se pode perder de vista essas práticas, que propiciarão uma nova 

metodologia, mais rica e mais diversificada, de forma significativa. Para isso, o professor deve 

estar sempre em alerta, observando a cada momento de sua aula as dificuldades dos alunos.  

Os saberes docentes adquiridos na Formação Inicial e na Formação Continuada não se 

esgotam nunca. É na prática que esses saberes tomam um novo rumo e se renovam, porque cada 

professor tem sua individualidade, sua didática para ensinar, exerce sua prática didático-

pedagógica de maneira diferenciada e aprende no exercício da sua profissão. Também cada 

escola é irrepetível e única, todavia existe uma cultura de aprendizagem que é transversal a 

todas as escolas. Soares e Sobrinho (2006, p.1) referem: 

A escola é o lugar onde professores e alunos interagem e constroem 
conhecimentos, por isso ela deve ser um espaço de formação, em que à 
aprendizagem de conteúdos deve favorecer ao aluno no dia-a-dia 
conhecimentos relativos as questões sociais, culturais, nessa perspectiva ela 
deve também oportunizar ao aluno o desenvolvimento de capacidades, 
habilidades, para facilitar a compreensão dos fenômenos sociais, culturais, 
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econômicos, além de ter o compromisso de intervir efetivamente para 
promover o desenvolvimento e a socialização destes.  

Diante dessa tríade, a escola, os saberes docentes e as práticas pedagógicas do professor, 

pode-se encontrar a melhor direção para um ensino e aprendizagem da leitura e da escrita com 

perspectivas de melhorias e de um grande avanço na situação da alfabetização, não somente no 

âmbito municipal, mas também estadual e federal. A ação do professor é atender a todos, 

conforme apresenta Tardif (2012, p.49-50): 

O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com outras 
pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um 
objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela 
é realizada concretamente numa rede de interações com outras pessoas, num 
contexto onde o elemento humano é determinante e dominante e onde estão 
presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de 
interpretação e decisão, interpretação e decisão que possuem, geralmente, um 
caráter de urgência. Essas interações são mediadas por diversos canais: 
discurso, comportamentos, maneiras de ser, etc. 

A aprendizagem é um processo que acontece nas interações em sala de aula, nas relações 

professor-aluno e aluno-aluno, com práticas pedagógicas que valorizem o diálogo, em que os 

interlocutores sejam ativos na comunicação e promovam saberes, pois “não há aprendizagem 

sem estabelecermos comunicação” (Trindade & Cosme, 2010, p.82). As situações de ensino e 

aprendizagem acontecem na relação dos alunos com o professor. Há, portanto, troca de saberes, 

motivando os alunos a descobrir novos saberes e resultando dessa partilha um enriquecimento 

quanto ao conhecimento, não só para os alunos como também para o próprio professor. 

Ainda Trindade e Cosme (2010, p.82) fazem referência à escola como ambiente propício 

para exercer tais funções: 

sendo a escola uma instituição que se define como um espaço de influência 
educativa, sob pena de deixar de existir se recusar tal compromisso e 
assumindo os professores um papel decisivo no âmbito desse contexto e na 
implementação e desenvolvimento desse processo de influência, aquilo que 
importa discutir não é saber se é legítimo, ou não, que essa influência se 
exerça, mas discutir em primeiro lugar, os sentidos da mesma e os modos 
como esta se exerce. 

Efetivamente, a escola tem uma função social e a importância para a sociedade está na 

contribuição que poderá dar com todos os seus interlocutores, já referidos, mas que é importante 

sublinhar: gestores, coordenadores, professores, alunos. Enfim, toda a comunidade escolar deve 

estar envolvida, com propostas que contribuam para solidificar o processo de ensino-
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aprendizagem, de acordo com a realidade dos estudantes e com uma pedagogia didática que 

possibilite uma prática favorável ao meio social e cultural em que eles estão inseridos.  

O dia a dia do professor não deixa de ser uma verdadeira prática, pois ele está em efetivo 

exercício e, consequentemente, se aprimorando cada vez mais. Azzi (2012, p.49) define o saber 

pedagógico como: 

o saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta 
sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com 
seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua. A prática docente 
é, simultaneamente, expressão desse saber pedagógico construído e fonte de 
seu desenvolvimento. 

Os saberes do professor são construídos no decorrer de sua Formação Inicial, porém o 

saber pedagógico vem através dos desafios que o professor vai superando no exercício docente. 

Além de dominar bem o conteúdo, o professor aprende a lidar com diferentes situações 

corriqueiras, mas consegue vencer esses obstáculos através de uma prática didático-pedagógico 

em que os alunos sintam prazer em ir à escola e desenvolver uma apendizagem com interação 

e respeito pelos seus colegas, visto que a aprendizagem não acontece da mesma maneira para 

todos. Cada um tem seu tempo de aprender e isso deve ser respeitado  

A escola é um lugar onde o conhecimento é construído e as práticas pedagógicas são as 

instâncias para melhor qualificar esse ambiente, que deve ser compartilhado com outros saberes 

considerados enriquecedores. Esse conhecimento exige uma orientação metodológica 

adequada, precisa ser sistematizado e valoroso para os que estão envolvidos nesse processo de 

ensino e aprendizagem. Pimenta e Lima (2004, p.55) referem como deve ser esse conhecimento: 

Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão 
e a proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. Envolve 
experimentar situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar 
projetos de ensino não apenas nas salas de aula, mas também nos diferentes 
espaços da escola. 

Se a escola é um lugar de ensino e aprendizagem para se obterem saberes, o 

conhecimento não deve ficar retido apenas em sala de aula, deve ir mais além, nas dependências 

da escola com exposições, seminários e feiras culturais, em um trabalho interdisciplinar que faz 

da escola uma aliada do saber e os alunos mais sociáveis e mais competentes na partilha do que 

sabem com outras crianças que não são de sua classe. 
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Ensinar a ler e escrever com significado, para que o indivíduo possa garantir sua 

cidadania, é uma questão social neste mundo onde vivemos e deve ser preocupação dos que 

estão envolvidos nesse processo educativo que se inicia mesmo antes da criança ir à escola e se 

prolonga por toda a vida.  

A questão da alfabetização deixa claro que a aprendizagem é contínua, porque todos os 

dias se aprendem coisas novas, exploradas de forma comunicativa e interativa, enfrentando as 

adversidades que surgem e superando-as, quando for preciso. Quanto à escrita, algumas 

reflexões podem ser revistas pelos professores sobre sua prática. Brito (2007; p.9) sublinha 

algumas necessidades que podem ser repensadas pelo professor: 

pensar a formação do professor, para o início da escolarização, situando a 
escrita como um sistema de signos culturalmente construídos, de modo que a 
aprendizagem se caracterize como processo de desenvolvimento de funções 
intelectuais, mediado pelo sociocultural, pelo signo e pelos outros. E, por 
outro lado, de compreender que a formação do professor alfabetizador 
necessita considerar os saberes que emergem da prática alfabetizadora, 
reconhecendo sua legitimidade. 

Dessa maneira, gestores, professores, alunos e pais formam um grupo que fortalece e 

contribui para o sucesso escolar e a igualdade social, promovendo uma sociedade sem 

discriminação e que respeite os diversos saberes e valores característicos de uma sociedade 

multicultural. Sobre essa questão de respeito e igualdade social, Peres (2011, p.126) explica 

que: 

o sistema educativo, a escola e a comunidade criam alternativas de tipo 
pedagógico e social potenciadoras de um desenvolvimento comunitário 
democrático, justo, ético e solidário. Assim, a escola não deve ser uma 
oportunidade perdida, deve ser cada vez mais, uma instituição que não se 
limita ao discurso sobre a igualdade de oportunidades em relação ao 
acesso/sucesso escolares e ao respeito pela diversidade, mas desenvolve 
práticas de justiça social, solidariedade e respeito pelos parceiros no processo 
educativo. De nada serve proclamar a igualdade de oportunidades, se não se 
tiver oportunidades de igualdade. 

 

A heterogeneidade e multiplicidade de situações em que vivem os atores sociais no 

processo de ensino e aprendizagem, sejam na zona rural ou na zona urbana, obrigam à reflexão 

sobre as práticas pedagógicas dos professores e os saberes pedagógicos com respeito às 

diferenças, sensíveis aos educandos e a contextos inesperados. 
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Quando o respeito, a solidariedade e o bom senso dos profissionais em educação invadem a 

comunidade escolar, a começar pelos espaços da escola, sem ser apenas um discurso, emergem 

práticas pedagógicas comprometidas com um ensino-aprendizagem orientado para a 

valorização social do indivíduo. Seguindo Alves (2013, p.87), o professor pode incitar seus 

alunos pedindo: “Conte-me os seus sonhos para que sonhemos juntos!”. Em primeira instância, 

é necessário orientar o trabalho docente para a alfabetização. 

 
  



137 

 

 

 

 

Terceiro Capítulo 

 

ENSINO FUNDAMENTAL: 

LEITURA E ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS 

 

Aprender a ler e a escrever é fundamental para que o homem tenha condições de viver 

bem em sociedade, com respeito, dignidade, autonomia e conhecedor dos seus direitos e 

deveres. Partindo desta concepção, os professores das Séries Iniciais têm uma grande 

responsabilidade no ensino da leitura e da escrita de seus alunos, pois é a partir daí que se inicia 

o processo de alfabetização, não apenas para que eles descubram as letras e as palavras “no 

modo de decodificá-las, mas a possibilidade de usar esse conhecimento em benefício de formas 

de comunicação e expressão, possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um 

determinado contexto cultural” (Colello, 2004, p.110). 

O professor alfabetizador necessita estar atento ao conhecimento que a criança adquiriu 

de sua convivência diária com seus familiares, antes mesmo de iniciar sua trajetória da 

formação escolar, valorizando as várias leituras que ela traz de casa, pois antes de chegar à 

escola a criança já tem sua leitura do mundo, com seus conhecimentos prévios, porque “a leitura 

do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura 

daquele” (Freire, 2003a, p.40). A partir dessas experiências trazidas pelas crianças do lar, novas 

perspectivas de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita passam a ser significativas quando 

exploradas e introduzidas em sua vida. É por isso que o professor alfabetizador deve valorizar 

esses conhecimentos de mundo que a criança já tem, para servirem de apoio na construção e 

produção do seu conhecimento. 

Percebe-se que mesmo com muitas propostas e programas pedagógicos oriundos do 

Governo Federal, através do MEC, para os professores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, ainda há escolas em que as crianças estão chegando ao 6.º ano do Ensino 

Fundamental sem saber ler nem escrever. Isso é preocupante para um país que tem investido 
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muito na educação, mas que ainda continua com um resultado insatisfatório no IDEB. O 

fracasso escolar necessita ser revisitado e discutido não só nas escolas, com seus respectivos 

gestores, coordenadores e professores, mas também nos órgãos governamentais competentes, 

para que possa haver uma melhoria no ensino básico brasileiro nas políticas públicas da 

educação no Brasil. 

A questão da alfabetização precisa ser repensada, pois ler e escrever são ferramentas 

básicas que necessitam de professores que busquem estratégias didático-pedagógicas com 

novos saberes, a fim de garantir maior sucesso dos alunos no domínio das competências de 

leitura e escrita na vida em sociedade – como afirma Caldin (2003, p.47): “Se a escritura se 

configura como um meio transmissor de informação, a leitura se configura como um meio de 

aquisição do que se passa ao redor do homem. A leitura é, portanto, um ato social, e como tal, 

uma questão pública”. 

As perspectivas sociais e culturais neste século XXI têm transformado a leitura e a 

escrita em novos paradigmas, com novas práticas, em que o letramento está associado à 

alfabetização. Assim, a leitura é um ato social (Caldin, 2003) que, a par da escrita, proporciona 

oportunidades de aprendizagem autônoma e colaborativa, para que o homem conquiste sua 

cidadania e tenha uma vida digna socialmente.  

 

3.1-Práticas de leitura e escrita nas Séries Iniciais 

A leitura torna-se um hábito na vida das pessoas quando elas são estimuladas desde a 

infância. O mesmo acontece com a escrita, quando as crianças começam muito cedo a pegar 

um lápis e a riscar e a ver  o resultado do que fizeram. Isso para elas tem um significado real da 

palavra que elas querem escrever, pois “antes do ensino formal, os aprendizes de leitor já 

percorreram, desejavelmente, um longo caminho de enamoramento com a linguagem escrita” 

(Sim-Sim, 2009, p.15). 

Quanto às crianças que não vivem em ambientes letrados, que não são estimuladas à 

leitura e à escrita antes de seu ingresso na escola, torna-se mais difícil haver o mesmo interesse 

em aprender a ler e escrever que naquelas que vivem em contato contínuo com materiais 

escritos. Por conseguinte, essas crianças necessitam de uma maior atenção dos professores em 
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suas práticas didático-pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, para proporcionar 

melhores condições de aproveitamento no início do processo da alfabetização. 

O professor das Séries Iniciais tem relevante papel nesse processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita das crianças, para que a palavra seja introduzida no mundo 

delas de forma natural, pois antes de elas ingressarem na escola já desenvolveram competências 

linguísticas que incluem até a sequenciação de frases e a diferenciação de tipos de textos na 

oralidade, mesmo sem utilizarem ainda a escrita em suas produções discursivas. Aprender a ler 

e a escrever não é tarefa fácil. Para Colello (2016, p.8) “o uso da língua escrita em múltiplas 

tarefas deveria fazer parte das práticas de ensino já no início do (e progressivamente no) 

processo de escolaridade”. O professor deve iniciar esse processo com os saberes do lar que as 

crianças trazem consigo para a escola, saberes esses que servem de caminho para a efetivação 

do seu aprendizado, sem deixar em suas práticas pedagógicas de atender às necessidades 

linguísticas referentes ao sistema alfabético e ortográfico da escrita, relevantes no processo de 

alfabetização. 

A leitura está presente em todos os momentos da vida do ser humano como um ato social 

e político de cidadania. Para Solé (2016, p.1) a “leitura não é só um meio de adquirir 

informação: ela também nos torna mais críticos e capazes de considerar diferentes 

perspectivas”. Também para Freire (2003a, p.44), a leitura “implica sempre percepção crítica, 

interpretação e ‘re-escrita’ do lido”. Pode-se perceber que as concepções de Freire (2003) e as 

de Solé (2016) sobre leitura são similares quanto à preparação dos estudantes para serem 

envolvidos em uma leitura crítica, autônoma, de quem sabe realmente tomar decisões e forma 

opiniões fundamentadas – a leitura não apenas para decodificar, mas para promover 

perspectivas de confiança e autonomia em relação ao que leu. A aprendizagem da leitura e da 

escrita deve manifestar prazer, mas também atitudes críticas de posicionamento das crianças no 

desenvolvimento desse processo, conforme seus variados contextos, pois “aprender a ler e 

escrever, e, além disso, fazer uso da leitura e da escrita, transformam o indivíduo, levam o 

indivíduo a um outro estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo, 

linguístico, entre outros” (Soares, 2001, p.38).  

Ensinar a ler e a escrever requer do professor alfabetizador competências e habilidades 

quanto ao sistema alfabético e às convenções linguísticas necessárias para uma aprendizagem 

significativa, não apenas em ensinar as letras do alfabeto, fazer exercícios de prontidão, mas 

conhecer que “a capacidade de ler e escrever não depende exclusivamente da habilidade do 
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sujeito em ‘somar pedaços de escrita’, mas, antes disso, de compreender como funciona a 

estrutura da língua e o modo como é usada em nossa sociedade” (Colello, 2004, p.27).  

Partindo do pressuposto de que ler e escrever são primordiais na vida do homem, é 

necessário reconhecer que a escola seja o lugar mais adequado para que o aluno possa ter essa 

competência leitora e escritora com uma aprendizagem significativa. Esse trabalho de leitura 

na escola “deve começar pelo professor, para que ele, o professor, se aproxime do livro, vença 

suas dificuldades pessoais, amplie seus conhecimentos e cultive o gosto pela leitura e pelas 

atividades com livros de leitura” (Antunes et al., 2005, p.19).  

A construção da escrita infantil passa por várias etapas, em que o professor das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental necessita ter competência para saber acompanhar a sua 

evolução. É necessário criar possibilidades que venham contribuir para o sucesso escolar, 

através do respeito à criança e às devidas etapas nesse processo, que poderá ou não evoluir, 

dependendo de como ela for conduzida nesse momento tão importante de sua alfabetização. No 

ato de construir a escrita infantil, trazemos à colação Ferreiro (1995, p.18-19) quando escreve: 

Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução 
surpreendentemente regular, através de diversos meios culturais, de diversas 
situações educativas e de diversas línguas. Aí, podem ser distinguidos três 
grandes períodos no interior dos quais cabem múltiplas subdivisões: distinção 
entre o modo de representação icônico e não-icônico; a construção de formas 
de diferenciação (controle progressivo das variações sobre eixos qualitativos 
e quantitativos); a fonetização da escrita (que se inicia com um período 
silábico e culmina no período alfabético). 

Numa primeira  fase, a criança passa por várias etapas construindo seus saberes que 

acontecem de forma gradativa do pré-silábico ao alfabético. Por isso, o professor alfabetizador 

necessita em suas práticas diárias desenvolver estratégias com sequências didáticas, que sigam 

essa linha de evolução sem interromper esse processo, que é muito importante na aquisição da 

leitura e da escrita, já que “alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever” (Soares, 

2001, p.31). 

Podem distinguir-se dois momentos de aprendizagem. O primeiro momento é quando 

os alunos não usam letras para escrever as palavras ditadas, e eles desenham essas palavras. Em 

outras ocasiões, eles usam traçados e rabiscos que parecem reproduzir a aparência da palavra 

escrita. Esses “grafemas” não reproduzem a forma do objeto, mas se aproximam das letras. É 

um avanço para as crianças que estão nessa fase, embora aos olhos de muitas pessoas não haja 

ainda construção do conhecimento, porquanto manifestam o início de um processo que deve 
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ser analisado e respeitado pelo professor, para que a criança possa prosseguir na construção de 

seus saberes na escrita.  

Para Ferreiro (1995, p.17), “Essas escritas infantis têm sido consideradas, 

displicentemente, como ‘garatujas’, ‘puro jogo’, o resultado de fazer ‘como se soubessem 

escrever’”. A autora considera importante ter em mente que as crianças não aprendem somente 

de forma sistemática, e que elas não pedem permissão para aprender, começando o processo a 

partir do que as crianças fazem e dos significados que atribuem ao que fazem. Uma criança 

poderá conhecer o nome das letras e não compreender o sistema da escrita; outras têm avanço 

no que diz respeito à compreensão da escrita, sem terem recebido informações sobre as letras. 

Os professores devem reconhecer as diferentes etapas que conduzem os alunos à forma 

alfabética da escrita, de acordo com os padrões linguísticos necessários a sua aprendizagem, 

como explica Colello (2004, p.32): 

Cada passo dessa conquista depende das condições que o indivíduo tenha para 
testar as suas hipóteses, surpreender-se com os resultados e encontrar bons 
motivos para substituir suas concepções iniciais por outras mais elaboradas e 
próximas do sistema convencional da escrita. 

 À medida que a criança testa suas hipóteses (Colello 2004), é importante que o professor 

alfabetizador compreenda o processo de aprendizagem da criança e valorize essas hipóteses que 

a criança elabora, pois são caminhos produtivos para se chegar ao sistema alfabético e 

linguístico da escrita. Isso não acontece da mesma maneira para todas as crianças, visto que 

cada criança tem seu momento de aprender e construir seu conhecimento. O respeito do 

professor pelas diferenças que são inerentes a cada um dos seus alunos faz com avancem de 

forma mais ou menos confiante na construção do sistema convencional da língua escrita.  

Referindo-nos aos níveis de aprendizagem identificados por Ferreiro e Teberosky 

(1999), importa destacar aqui o “NÍVEL 3 – Este nível está caracterizado pela tentativa de dar 

um valor sonoro a cada uma das letras que compõem a escrita” (p.209). De acordo com Ferreiro 

e Teberosky (1999), esse processo é feito através de hipóteses: pré-silábica, silábica, silábico-

alfabética e alfabética. Na hipótese silábica, a criança descobre que as partes da escrita (letras) 

correspondem a outras partes da escrita (sílabas). Ela usa sistematicamente uma letra para cada 

sílaba – é o chamado silábico com correspondência quantitativa ou com correspondência 

qualitativa. A hipótese silábico-alfabética é um período de transição para a criança. Ela 

representa algumas sílabas com uma só letra, enquanto que outras sílabas já têm uma 

representação alfabética. Finalizando essas hipóteses com a alfabética, na qual a criança escreve 
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representando cada unidade sonora mínima da palavra – os fonemas – com uma letra e em que 

as sílabas podem variar quanto ao número de letras. 

Além desses níveis de aprendizagem da criança na escrita, a questão social e cultural é 

relevante nesse processo de ensino e aprendizagem, devido aos diferentes contextos em que 

vivem as crianças. Por isso é pertinente a questão cultural no processo da escrita, como sublinha 

Lima (2003, p.16): 

Aprender a lidar com o sistema da escrita é também uma prática de cultura; 
desta forma a linguagem escrita se insere neste complexo cultural humano e, 
sendo assim, as atividades relacionadas ao ensino da escrita também são parte 
do desenvolvimento cultural. Relacionar o ensino da escrita às vivências 
culturais do aprendiz adquire dimensão importante quando pensamos na 
escrita como produto da cultura humana. 

É importante associar a escrita ao universo cultural e social da criança, dependendo da 

sua vida, de sua localidade, pois a criança que vive na zona rural é diferente daquela que vive 

na zona urbana. Precisa-se perceber o mundo dela – por exemplo, se trabalha no campo e se 

tem algum aparelho eletrônico, tendo presente que há crianças que não têm acesso nem mesmo 

à televisão. Dessa forma, não se deve isolar, ou deixar o aluno inibido, mas criar oportunidades 

para que, com ajuda do professor, todos os alunos possam seguir um caminho evolutivo na 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

É relevante entender que para ler e escrever a criança necessita de aptidões que 

acontecem no decorrer de sua alfabetização, pois “aprender a decifrar significa percorrer um 

caminho de apropriação de estratégias que requerem um ensino explícito, consistente e 

sistematizado por parte de quem ensina” Sim-Sim (2009, p.15). Ainda a mesma autora enuncia 

o objetivo que se pode atingir na alfabetização com a decifração: 

Podemos enunciar como grande objectivo a atingir com o ensino da decifração 
a competência para o reconhecimento automático das palavras escritas. A 
automaticidade no reconhecimento automático das palavras escritas deverá 
ser a grande preocupação do ensino nos primeiros anos de escolaridade e 
manifesta-se através da rapidez na recodificação fonológica e no acesso célere 
à atribuição de significado à palavra lida. O reconhecimento automático é 
atingido através de um trabalho sistemático e planeado de ensino ao nível de 
três vectores: (i) a identificação instantânea e eficaz de palavras 
desconhecidas; (ii) a evocação da ortografia (soletração) de palavras 
conhecidas; e (iii) a capacidade para encontrar o significado e a forma de 
produção de palavras desconhecidas (Sim-Sim, 2009, p.25). 
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É necessário ao professor ter competências e estratégias didático-pedagógicas para 

conseguir um trabalho consistente e facilitador nas etapas necessárias do ensino e aprendizagem 

da escrita, levando em consideração as diferenças que existem na criança em seu processo de 

aprender, sua escolarização e o nível em que ela se encontra, tanto lexical como fonológico. 

Dessa maneira, o professor necessita também conhecer e compreender as particularidades da 

língua escrita a fim de tomar as decisões precisas, nesse momento tão importante da 

alfabetização. É um grande desafio tanto para o professor como para as crianças enfrentarem 

as etapas que ocorrem no processo de alfabetização. No entanto, é de grande contentamento 

para o mestre ver seus alunos descobrindo as letras e as palavras através da leitura e da escrita.  

No processo de aprendizagem do sistema convencional da escrita, é também essencial 

reconhecer a importância de propiciar aos alunos ambientes de colaboração e interajuda. 

Pizzani, Pimentel e Zunido (2000, p.19) mostram-nos a cooperação das crianças na construção 

do conhecimento: “La cooperación es entonces al niño un aspecto clave para tomar en cuenta 

en el aula, propiciando actividades que coloquen al niño en la situación de intercambiar ideas, 

confrontar opiniones e trabajar en equipo”. A importância da convivência em grupo faz a 

diferença no ato de ensinar e aprender. É por isso que as crianças quando bem direcionadas 

aprendem não só com o professor, mas também com seus próprios colegas de classe, seja em 

trabalhos de grupo, seja através das duplas produtivas (Ferreiro & Teberosky, 1999). 

Quanto às atividades em duplas, quando bem direcionadas, são relevantes e poderíamos 

considerá-las como duplas ajudadoras, porque as crianças aprendem umas com as outras sem 

fazer diferenças entre elas, pois para elas o importante é a dupla conseguir vencer os desafios 

das tarefas a ser realizadas. Dessa maneira, as crianças conseguem com interação desenvolver 

competências e habilidades cognitivas no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita, facilitando os professores em suas práticas docentes em sala de aula. Vale salientar que 

essas estratégias de ensino-aprendizagem necessitam estar adequadas à realidade sociocultural 

dos alunos 

A descoberta das crianças quando começam a ler é fascinante, porque elas começam a 

descobrir o que há de mais belo nos seus olhares, mesmo já tendo um conhecimento de mundo 

antes de chegar à escola. Nesse sentido Freire (2003a, p.24) relembra a sua alfabetização: “A 

decifração da palavra fluía naturalmente da ‘leitura’ do mundo particular”. É dessa maneira que 

ocorre também com as crianças que iniciam esse processo e descobrem a beleza das palavras. 



144 

A partir da descoberta das letras, das palavras e das frases, é a vez do texto que necessita 

de um aprofundamento lexical para uma melhor compreensão da leitura. Morais (2011, p.45) 

explica as relações discursivas no texto: “Uma das características que define um conjunto de 

proposições, frases ou enunciados sucessivos como texto é que permitem a construção de uma 

representação mental coerente”. É nessa construção coerente do texto que as crianças se 

enveredam no mundo da leitura. Nessa direção Sim-Sim, Duarte e Micaela (2007, p.8) 

sublinham: 

Como a compreensão de leitura é afectada pelo conhecimento prévio que o 
leitor tem sobre o assunto e pelo conhecimento das palavras que surgem no 
texto, há duas ilações pedagógicas a conservar como regra de ouro no ensino 
da leitura: conversar antecipadamente com as crianças sobre o tema do texto 
que elas irão ler em seguida; desenvolver intencional e explicitamente o léxico 
das crianças. 

Partindo desses pressupostos, ler com compreensão necessita de estratégias de leitura 

bem definidas pelo professor alfabetizador, que ajudem as crianças a enveredar por esse 

caminho único em suas vidas. É necessário que o professor inicie desde a alfabetização 

atividades de compreensão de texto como construção do conhecimento reflexivo, nas quais os 

alunos aprendam a pensar criticamente, no processo de elaboração de uma representação mental 

coerente dos textos estudados em sala de aula. Os professores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental têm esse compromisso, visto que há alunos que em seu percurso escolar enfrentam 

muitas dificuldades de aprendizagem, por falta de um bom alicerce no início do seu processo 

de alfabetização. 

Foi muito profícua nas últimas décadas do século XX a discussão sobre os diferentes 

métodos de alfabetização, inclusive os de corte Construtivista (Ferreiro & Teberosky, 1999). 

Nos anos mais recentes, o foco tem incidido nas concepções de alfabetização e letramento, 

destacando-se nesta matéria estudiosos como Colello (2004), Kleiman (2005), Rojo & Moura 

(2012) e Soares (2016a,b), entre outros, criando novos paradigmas que vão além dos métodos.  

É praticamente consensual o reconhecimento de que o professor das Séries Iniciais deve 

ter por objeto de ensino não só a faceta linguística, através dos conhecimentos da língua, mas 

também a interativa (ou colaborativa), no desenvolvimento de habilidades de compreensão, 

interpretação e produção de textos, e a sociocultural, no uso da escrita como atividade social, 

através do letramento, constituindo a integração das três facetas no processo de alfabetizar 

letrando (em linha com o exposto por Soares, 2016a). 
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A criança, ao percorrer os diversos caminhos no processo de aprendizagem da leitura e 

da escrita, conta sempre com o apoio daquele que facilitará ou não esse processo, o professor, 

que deverá “conhecer as fontes das dificuldades de escrita para bem organizar as atividades de 

ensino” (Dolz, Gagnon & Decandio, 2010, p.32). O mestre que está com a responsabilidade de 

iniciar o caminho da leitura e da escrita dos seus alunos necessita de conhecimentos específicos 

e das competências devidas à alfabetização para poder realizar práticas didático-pedagógicas 

com o “conhecimento, por um lado, do objeto a ser aprendido, o sistema de representação 

alfabético e a norma ortográfica, por outro, dos processos cognitivos linguísticos envolvidos na 

aprendizagem desse objeto” (Soares, 2016a, p.351).  

 À medida que a criança apreende o sistema alfabético e domina o sistema convencional 

da escrita, a leitura e a escrita vão ocupando progressivamente um lugar de maior destaque em 

suas vivências sociais e culturais. O professor, através de novas práticas, deve ensinar a criança 

a ler e a escrever proporcionando atividades que envolvam os letramentos e os 

multiletramentos. Esses novos conceitos, imbricados no processo de leitura e escrita em uma 

perspectiva sociocultural, dão uma nova direção ao processo de ensino e aprendizagem na 

alfabetização (vejam-se, por exemplo, as propostas recolhidas em Rojo & Moura, 2012). 

Mesmo com um pequeno avanço nos resultados das avaliações externas no Brasil nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, o fracasso escolar ainda é uma problemática muito séria 

a ser tratada, na medida em que, apesar de todos os esforços no sistema educativo para melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, persiste um número elevado de 

pessoas que, após vários anos na escola, não atinge a alfabetização plena. Referindo-se ao 

insucesso na alfabetização, Soares (2016a, p.23-24) alerta para suas novas “modalidades”: 

enquanto anteriormente estava concentrado na etapa inicial do ensino fundamental, na primeira 

década do século XXI o fracasso  

já não se concentra na série inicial da escolarização, mas espraia-se ao longo 
de todo o ensino fundamental, chegando ao ensino médio, traduzido em altos 
índices de precário ou nulo domínio da língua escrita, evidenciando grandes 
contingentes de alunos não alfabetizados ou semialfabetizados depois de 
quatro, seis, oito anos de escolarização.  

É diante deste contexto, mesmo com melhorias nas Séries Iniciais, que o Brasil ainda 

passa por momentos difíceis quanto aos alunos serem leitores e escritores autônomos, 

admitindo que o exercício pleno da cidadania requeruma alfabetização bem-sucedida. O ensino 
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da leitura e da escrita faz com que as pessoas fiquem mais bem informadas, mais críticas e 

reflexivas em suas ações cotidianas e mais capazes de intervir socialmente. 

Independentemente da questão dos métodos preferenciais para o ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita, importa ter presente que o professor tem de conhecer o contexto de seus 

alunos. Como afirma Sim-Sim (2002, p.15), “não há uma via única para ensinar a ler todas as 

crianças, o que significa que não é o método, mas sim o docente, que marca a diferença no 

sucesso da aprendizagem da leitura”. No caso do Brasil, até os anos 1980, via-se no método a 

solução para o fracasso na alfabetização,procurando-se um novo método a todo momento, face 

à persistência do fracasso – “e assim o pêndulo oscilava: ora uma ou outra modalidade de 

método sintético, ora uma ou outra modalidade de método analítico: silábico, palavração, 

fônico, sentenciação, global…” (Soares, 2016a, p.23). O construtivismo, que predominou a 

partir dos anos 1980, também não solucionou as dificuldades de alfabetização. Nas últimas 

décadas do século XX, entre os teóricos da educação surgem “não apenas divergências em torno 

de diferentes métodos de alfabetização, mas também, e talvez sobretudo, dúvidas sobre a 

possibilidade ou a necessidade de método para alfabetizar” (Soares, 2016a, p.24). Atualmente, 

é aceite considerar-se que o método adequado e eficaz é o que caminha em direção à criança 

alfabetizada, sendo para tal necessário que os professores alfabetizadores conheçam os 

caminhos da criança, para orientar seus próprios passos e os passos da criança. Soares (2016a, 

p.35) diz que a resposta à questão sobre os métodos é plural: “há respostas, não uma resposta, 

e a questão não se resolve com um método, mas com múltiplos métodos (ou procedimentos 

[…]), diferenciados segundo a faceta que cada um busca desenvolver”.5 

O domínio competente da leitura e escrita é ponto de partida para vitórias vindouras na 

vida escolar das crianças, sendo essencial para o sucesso escolar. O ensino e aprendizagem do 

sistema convencional da escrita representa um processo fundamental na vida das crianças. Tudo 

dependerá de como elas foram conduzidas no início desse processo de aprendizagem. A 

responsabilidade recai não só nos professores das Séries Iniciais, que devem ser competentes e 

conhecedores de estratégias didático-pedagógicas adequadas, que atendam às necessidades 

reais de seus alunos, mas também, em toda uma organização política e pedagógica que compõe 

o sistema de ensino. É importante não deixarmos de fora desse processo os gestores, 

                                                           
5 Mantêm-se os destaques (itálico e negrito) do texto original. A obra citada, Soares (2016a), desenvolve uma 
reflexão profunda sobre os métodos de alfabetização. As facetas a que se refere a autora no extracto citado são a 
linguística, a interativa e a sociocultural. A faceta linguística, em destaque nesta obra, é considerada pela autora o 
alicerce das outras duas facetas. 
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coordenadores, a família e o MEC, com suas iniciativas de programas, projetos e Formação 

Continuada, para ajudar o professor no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

 

3.2 Alfabetização e letramento 

O período de alfabetização é o mais importante na vida escolar da criança, pois é o 

momento da descoberta, da transformação. O professor que trabalha com as Séries Iniciais 

necessita valorizar esses momentos, partindo das várias leituras e escritas que a criança inventa 

sem ainda nem decifrar as letras do alfabeto, mas que servem de caminho no processo de 

alfabetização, porque a partir daí os professores podem utilizar estratégias de ensino que 

“estimulem e orientem as operações cognitivas e linguísticas que progressivamente a conduzam 

a uma aprendizagem bem-sucedida da leitura e da escrita em uma ortografia alfabética” (Soares, 

2016, p.331).  

Comumente, as expressões mais usadas pelos profissionais que trabalham na 

alfabetização ainda são “‘código’, ‘codificar’ e ‘decodificar’”, apesar de ser consensual a ideia 

de que “alfabetizar-se não é só saber codificar e decodificar” (Morais, 2005, p.29). Os nossos 

alunos precisam ser pessoas que conheçam as palavras dentro de um contexto, almejando serem 

pessoas críticas e não simples copistas, que muitas vezes só desenham as letras e palavras, mas 

não sabem o que elas representam, nem se podem mudá-las dentro de um mesmo texto. O 

processo de alfabetização vai além do código, de saber codificar e decodificar, e assume uma 

função social: a alfabetização “não é, pois, um exercício de mera informação, mas de promoção 

do desenvolvimento humano, de formação do sujeito e conquista da cidadania. E, nessa 

perspectiva, é também um investimento na sociedade democrática” (Colello, 2006, p.26). 

O processo de alfabetização é complexo, “tem uma grande especificidade, e exige uma 

preparação do professor que o leve a compreender todas as facetas (psicológica, 

psicolinguística, sociolinguüística e linguüística) e todos os condicionantes (sociais, culturais, 

políticos)” (Soares, 2016b, p.24)”, que são relevantes para o bom desenvolvimento cognitivo e 

sociocultural das crianças nas Séries Iniciais. É necessário haver uma preparação dos 

professores para compreender a importância dessas facetas (Soares, 2016), sem precisamente 

determinar métodos de ensino mais indicados, pois um ensino-aprendizagem significativo 

dificilmente dependerá de determinado método em especial, mas daquele ou daqueles que 
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fazem as crianças aprenderem. Os materiais e as sequências didáticas dão também 

sustentabilidade à promoção de saberes quando bem direcionados, privilegiando as práticas 

sociais e culturais nos diferentes contextos em que vivem os alunos, sejam rurais ou urbanos.  

Novas ideias, novos conceitos, novas palavras e novas ações, quando introduzidas na 

vida do cotidiano das pessoas, geram uma mudança que pode transformar e criar situações que 

as envolvam em práticas sociais relevantes, em uma sociedade do conhecimento e da 

informação. É seguindo esses princípios que surge um novo momento na alfabetização com o 

“letramento”, um termo que “tornou-se usual em português apenas recentemente, a partir da 

tradução feita por Mary Kato (1986) para o termo ‘literacy’, que aparece freqüentemente nos 

estudos sobre leitura e escrita publicados em língua inglesa” (Buzatto, 2006, p.7)6. Mas 

Kleiman (2005, p.19-20) refere que o conceito de letramento surgiu mais cedo, desde quando 

Paulo Freire utilizou o termo alfabetização com um sentido próximo ao que 
hoje tem o termo letramento, para designar uma prática sociocultural de uso 
da língua escrita que vai se transformando ao longo do tempo, segundo as 
épocas e as pessoas que a usam e que pode vir a ser libertadora, embora, à 
época, fosse mecanicista. A escrita passou do domínio de uns poucos para um 
saber universal, considerado direito de todos – e com isso a relação das 
pessoas com a língua escrita mudou radicalmente.  

Diante do exposto, pode-se perceber que Kleiman (2005) coloca Freire em uma posição 

de destaque à medida que menciona seu nome quanto ao seu trabalho com a alfabetização, visto 

que, mesmo diante de uma época mecanicista, a alfabetização para ele era vinculada a uma 

prática sociocultural, que tem tudo a ver com o conceito de letramento. Essa questão da 

alfabetização e do letramento nos faz repensar como as escolas brasileiras e seus professores 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental estão criando estratégias com sequências didática, 

para alfabetizar os alunos através de práticas sociais de letramento. É preciso revisitar essas 

práticas dos professores para que ações imediatas alfabetizadoras estejam presentes, utilizando 

contributos da investigação em lingüística, a interação e o contexto sociocultural (Soares, 2016, 

p.28-29), para uma aprendizagem significativa. 

A alfabetização ganha um sentido diferente do do modelo tradicional, quando o 

professor alfabetiza letrando, pois a criança descobre, aprende e usa a escrita socialmente 

(Colello, 2007, p.29). Dessa maneira, a alfabetização passa a ter outro sentido, porque as 

crianças iniciam as práticas sociais de letramento para serem alfabetizadas. Soares (2004, p.99) 

                                                           
6 No português europeu, é usado o termo “literacia” como equivalente ao termo inglês “literacy”. 
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explica a dimensão de letramento ao afirmar “as habilidades de escrita, tal como as de leitura, 

devem ser aplicadas diferentemente à produção de uma variedade de materiais escritos: da 

simples assinatura do nome ou elaboração de uma lista de compras até a redação de um ensaio 

ou de uma tese de doutorado”. 

São as práticas da leitura e da escrita que fazem o homem utilizar meios que facilitem 

sua comunicação, com informações que acontecem e que são vivenciadas na rua, no trabalho, 

em casa, ou em qualquer outro lugar onde essas práticas podem ser utilizadas e dão suporte para 

uma melhor interação uns com os outros. Kleiman (2005, p.5-6) se refere a letramento como:  

um conceito criado para referir-se aos usos da língua escrita não somente na 
escola, mas em todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana: no ponto 
de ônibus, anunciando produtos, serviços e campanhas; no comércio, 
anunciando ofertas para atrair clientes, tanto nas pequenas vendas, como nos 
grandes supermercados; no serviço público, informando ou orientando a 
comunidade. 

Nesta concepção, as atividades de letramento acontecem através das diversas esferas 

sociais: cotidiano, saúde, lazer, publicidade, religiosa, educacional, cultural, etc. É nessa 

direção que a mesma autora sublinha: “o conceito de letramento surge como uma forma de 

explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas atividades 

escolares” (Kleiman, 2005, p.6). Dessa maneira, “Alfabetização é a ação de alfabetizar, de 

tornar ‘alfabeto’. Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de 

leitura e escrita” (Soares, 2001, p.31-38). Considerando os diferentes contextos socioculturais 

das escolas, há necessidade urgente que os professores alfabetizadores da zona urbana e da zona 

rural criem atividades que facilitem e orientem os alunos conforme a realidade deles, com 

estratégias de um acompanhamento mais próximo, sugerindo as duplas produtivas para a 

partilha e interação entre os envolvidos nesse processo nas práticas sociais e culturais dos 

diferentes contextos, e aprendam a lidar com essas práticas no cotidiano de suas vidas. Para 

Buzatto (2006, p.5): 

O letramento, ou mais precisamente, os letramentos são práticas sociais e 
culturais que têm sentidos específicos e finalidades específicas dentro de um 
grupo social, ajudam a manter a coesão e a identidade do grupo, são 
aprendidas em eventos coletivos de uso da leitura e da escrita, e por isso são 
diferentes em diferentes contextos sócio-culturais.  

O letramento envolve, pois, ações que acontecem não somente na escola, mas também 

na vida social do indivíduo. Isso faz com que as pessoas passem a ter mais propriedade do uso 

da escrita para socializar-se e buscar alternativas, que possibilitem uma comunicação mais real 
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e visível do que se quer. Por isso, letrar vai além de alfabetizar, como nos afirma Soares (2003, 

p.1): “Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a 

escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno”. É através da leitura e da 

escrita que as pessoas mudam seu comportamento e passam a conviver com práticas de 

letramento. 

Importa salientar, no entanto, que muitas pessoas dominam competências de letramento 

sem terem passado pela alfabetização, concretizando essas competências de letramento por 

meio de intermediários alfabetizados. Por exemplo, há crianças, jovens e adultos que são 

capazes de ditar uma carta, um bilhete, ou um texto de outro gênero, para que outras pessoas 

escrevam – essas pessoas estão exercendo as práticas sociais de letramento, mesmo sem serem 

alfabetizadas. Em situações deste tipo, as pessoas exercem práticas de letramento, porque 

sabem o que querem que seja escrito, assim como têm expectativas em relação ao que lhes é 

dado a ler, quando em situação de receção7.  

Não se pode negar que o letramento é atualmente um dos caminhos importantes para a 

efetivação da escrita, e as escolas têm de conhecer e ter em consideração as práticas sociais e 

culturais das crianças, atendendo aos diferentes contextos. A identidade que cada uma delas 

traz consigo precisa ser respeitada e valorizada pelos professores alfabetizadores, através das 

inúmeras possibilidades de ensino e aprendizagem da escrita para uma efetiva alfabetização. A 

alfabetização, porque deve integrar-se em práticas de letramento, não pode alhear-se da 

realidade social do aluno – como defende Soares (2004, p.16), é necessário reconhecer 

a importância de que a alfabetização se desenvolva num contexto de 
letramento – entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendizagem 
da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e de escrita, e 
o conseqüente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita 
nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em 
relação a essas práticas. 

Partindo desse pressuposto, concordamos com Soares (2004) quanto à importância e ao 

incentivo ao aluno no início de sua alfabetização para que seja participativo e acompanhe com 

eficiência as atividades que contemplem a leitura e a escrita nas práticas sociais. A mesma 

autora nos mostra a importância do letramento e da alfabetização: 

                                                           
7 O cinema brasileiro conseguiu representar fielmente essa situação no filme Central do Brasil (1988), em que a 
personagem Dora, representada pela atriz Fernanda Montenegro, trabalhava na Estação Central do Brasil, no Rio 
de Janeiro, lendo e escrevendo cartas a pedido de pessoas que não sabiam ler e escrever. 
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Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e 
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento, Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis, a 
alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização (Soares, 
2004, p.14). 

A alfabetização e o letramento não acontecem de forma distinta, pois um depende do 

outro para um efetivo desenvolvimento lingüístico, social e cultural. É fundamental que as 

crianças – e mesmo as pessoas que não foram alfabetizadas quando crianças – tenham esse 

acesso e se apropriem do sistema convencional da leitura e da escrita, que são princípios básicos 

na alfabetização, mas também devem ser valorizadas as práticas sociais e culturais de 

letramento, tendo sempre em conta que as crianças que vivem na zona rural têm um contexto 

social diferente das que vivem na cidade e, por isso, necessitam de práticas de letramento que 

contemplem as especificidades do  seu contexto.  

As práticas sociais envolvem o indivíduo além dos muros da escola. Por isso, é 

importante que os professores das Séries Iniciais aproveitem essas vivências para planejar algo 

que seja fora da escola e que possa ser socializado com roda de conversa, em que os fatos que 

aconteceram com os alunos sejam levados à sala de aula, proporcionando, assim, que os 

professores usem estratégias nas sequências didáticas que facilitem o aprendizado deles, pois é 

bem mais fácil aprender com casos que acontecem corriqueiramente na vida cotidiana dos 

alunos, que com coisas supérfluas, que na maioria das vezes não têm nada a ver com as crianças, 

deixando-as desinteressadas, desmotivadas, isto é, sem vontade de aprender. As atividades de 

letramento propiciam a relação com as aprendizagens não escolares e favorecem a 

aprendizagens colaborativas– Kleiman (2005, p.22) contrasta letramento e alfabetização 

reportando-se aos contextos em que tipicamente ocorrem: “As práticas de letramento fora da 

escola são essencialmente colaborativas, em contraste com o caráter individual do processo de 

aquisição da língua escrita em ambiente escolar, próprio da alfabetização”.  
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Destarte, o letramento e a alfabetização não estão dissociados. Por isso, é necessário que 

as escolas se conscientizem de que os professores necessitam de Formação Continuada, para 

entender os mecanismos de como tornar seus alunos letrados e alfabetizados.  

As práticas sociais de leitura são essenciais para o desenvolvimento cognitivo das 

crianças, que iniciam esse processo até em suas próprias casas, antes mesmo de ingressarem na 

escola e conviverem com professores e seus colegas de classe. Também as crianças e os 

adolescentes, que já convivem no contexto escolar, têm se envolvido com práticas sociais de 

leitura e escrita em casa, na rua e em diferentes lugares que costumam frequentar, fora da escola. 

Nessa direção, Pereira (2014, p.150) nos adverte: 

O que muitas vezes não nos damos conta – nem a escola! – é que, no dia a dia, 
estamos envolvidos direta ou indiretamente com muitas práticas sociais de 
leitura e escrita, em contextos diversos: como em casa, na escola, na igreja, no 
trabalho ou com os amigos. Muitas crianças e adolescentes fazem uso da 
escrita e da leitura no seu cotidiano, seja nos sites de relacionamento ou nos 
blogs de que costumam participar, seja na leitura de revistas em quadrinhos 
etc. Ocorre que, muitas vezes, a escola ignora essa realidade vivida pelo aluno, 
apenas impondo-lhe a necessidade – quando não, a obrigatoriedade – de se 
tornar um leitor de textos que são, via de regra, automatizados pela própria 
escola, os quais, em geral, encontram-se fora da realidade do aluno. A prática 
de leitura e escrita na escola deve estar sempre relacionada à reflexão do 
contexto social do aluno, fazendo com que o estudante se posicione, 
autonomamente, diante dos desafios da realidade e possua uma visão crítica 
sobre o mundo. 

É com essa expectativa de que crianças, adolescentes, jovens e adultos percorrem vários 

caminhos nas práticas sociais da leitura e da escrita, que o letramento toma seu lugar de destaque 

não somente na escola, mas também no convívio com a família, os amigos e a sociedade em 

que vivem. As práticas de leitura e escrita em produção de textos estão em evidência em todos 

os segmentos da vida do indivíduo, através de atividades sociais.  

Essas práticas são marcadas por uma nova postura do saber democrático, tão discutido 

por Freire (2000) em sua pedagogia, que não se limitava apenas à informação de conteúdos, 

mas também, como relata o mesmo autor: “voltada para a responsabilidade social e política 

(Freire, 2000, p.69)”. É através dessa responsabilidade social e política defendida por Freire 

(2000) que atualmente se insiste no letramento, a fim de que os professores conheçam bem seus 

alunos, saibam distinguir os diferentes níveis de letramento que eles possuem, mesmo estando 

em um mesmo grupo na sala de aula, para poder criar estratégias de trabalho que sejam efetivas 

no processo de alfabetização. Pois conforme Pereira (2014, p.151):  
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Cada indivíduo tem seu nível de letramento, uma vez que até mesmo uma 
criança de dois anos, possui um conhecimento de mundo. A escola, portanto, 
deve se apropriar desse nível de letramento de cada aluno e elevá-lo, fazendo, 
assim, com que o aluno desenvolva sua capacidade de expressão e de 
intelecção do mundo. 

Isso acontece porque o letramento está caracterizado com as práticas sociais do 

indivíduo. Quando a criança chega à escola, já conhece muitas coisas da sua vida, no seu 

convívio familiar. Cabe ao professor das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, cuidar desse 

aprendizado que a criança já traz consigo, além de desenvolver estratégias de ensino que 

facilitem sua alfabetização. Por isso, é importante que as práticas de letramento estejam 

presentes no percurso da formação do indivíduo, porque as pessoas convivem em seu dia a dia 

com diferentes situações, como ir ao banco, comprar algo em determinada loja da cidade, jogar 

futebol, comunicar na Internet, nas redes sociais, via e-mail, etc. São várias as atividades que 

se fazem no dia a dia, e todas representam um aprendizado na vida das pessoas. Isso ocorre no 

cotidiano de quem vive no campo e também na cidade, nos seus variados contextos, os quais 

devem ser explorados na escola. Portanto, cabe ao professor criar possibilidades de ensino-

aprendizagem, que tragam às salas de aulas essas práticas sociais, que são de uma grande 

relevância, quando são sistematizadas para o aprendizado dos alunos. É interessante o que 

pontua Street (2013, p.62) a respeito de um projeto sobre letramento – “Gêneros da Literatura 

Infantil” –, desenvolvido pela pesquisadora Magda Soares, em Lagoa Santa, Minas Gerais:8 

O objetivo era evitar a dicotomia entre alfabetização e letramento ao enfatizar 
as práticas dialógicas de linguagem, tais como a produção, pelas crianças, de 
livros com figuras, com seus nomes escritos e um layout multimodal 
complexo, aliando a literatura às experiências pessoais das crianças. Por 
exemplo, elas foram convidadas a reescrever histórias tradicionais, a trabalhar 
com diferentes gêneros, tais como contos de fadas, propagandas, manuais de 
receitas culinárias, entre outros, e a construir textos próprios, para que sua 
“leitura” fosse interativa e criativa, ao invés de simplesmente serem forçadas 
a responder a textos pré-elaborados, como engolidoras passivas de fenômeno 
lingüístico. 

O letramento abrange os gêneros textuais do discurso, em circulação nas diversas esferas 

sociais do cotidiano da vida do homem. E a escola torna-se o veículo do processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita para alfabetizar de acordo com o contexto sociocultural em 

que vivem os alunos.  

                                                           
8 É relevante destacar aqui o projeto ALFALETRAR – Ler e escrever, um direito de toda criança, também 
coordenado por Magda Soares, em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (CENPEC). A plataforma do ALFALETRAR, em http://www.alfaletrar.org.br/,  disponibiliza ações, 
materiais e cursos online, com o objetivo de auxiliar os professores na tarefa de alfabetizar letrando. 
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Diante do exposto, resulta evidente a importância do letramento nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, não como um método, mas como um meio de tornar as pessoas 

alfabetizadas e letradas, em busca de novos horizontes, que possam proporcionar condições de 

saber lidar com as diferentes esferas sociais e culturais, que existem além dos muros das escolas 

e que são valiosas para formarem cidadãos críticos e democráticos na sociedade 

contemporânea. 

 

3.2.1- As tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem da leitura e da 

escrita 

Com as facilidades de comunicação advindas dos avanços tecnológicos, houve uma 

mudança nos comportamentos pessoais e sociais. A televisão, os tabletes, os computadores, o 

fax, os telefones celulares, com os mais diversos aplicativos, estão presentes nas salas de aula, 

nas famílias, nas conversas de trabalho, etc., tendo-se tornado de uso comum em todas as 

camadas sociais. São máquinas de fácil acesso e não é preciso tê-las para conhecer e saber usar. 

São veículos de comunicação, de informação, de lazer e de aprendizagem que não causam mais 

tantas surpresas, principalmente para esta nova geração que convive no cotidiano com esses 

dispositivos. Consequentemente, o uso frequente desses aparelhos de comunicação audiovisual 

transforma comumente as práticas da leitura e da escrita. 

Na história do pensamento humano, podem-se destacar várias etapas na evolução da 

escrita, como a comunicação oral, o advento da escrita, a invenção da imprensa e atualmente a 

possibilidade interativa da leitura e da escrita virtuais, na tela de um aparelho. 

As redes comunicacionais e a televisão interativa, via cabo ou outros meios, possibilitam 

grandes transformações na materialidade da escrita, com a ampliação e generalização dos 

multimídias, dispositivos de armazenamento e discos óticos na “nuvem” que, além de 

transformarem as formas da leitura e da escrita dos textos, permitem acesso fácil a informações.  

Diante desse avanço tecnológico, o professor possui um importante papel no processo 

de ensino-aprendizagem, pois ele pode usar esses meios para alfabetizar seus alunos, 

independente dos diferentes níveis da escrita em que eles se encontram, seja pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético ou alfabético. Assim sendo, o professor poderá desenvolver em 

seus alunos atividades diversificadas e prazerosas, pois a Internet surge como um meio mais 
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rápido de as crianças se apropriarem de variados textos, seja em celulares, computadores, 

tabletes, etc., já que estão voltadas constantemente para esses meios de comunicação e da 

informação, o que permite, consequentemente, avançar nas diversas etapas da aprendizagem da 

escrita. 

Não deve ser desvalorizado o livro, instrumento didático muito importante nas salas de 

aula, também ele fruto de uma cadeia tecnológica que tem trazido inovações nos últimos anos. 

Seu uso, a par de  suportes como os já mencionados CD-ROM, DVD, etc., mas é relevante para 

estimular a leitura como um hábito que acontece com prazer, e a escola é um dos caminhos para 

que isso aconteça. Vejamos o que afirma Antunes et al. (2005, p.19) sobre essa temática:  

A época da vida mais propícia para a formação de hábitos, de incorporação de 
conhecimentos básicos, etc., é a infância. Assim, quanto mais cedo se forma 
um leitor, melhor. Desta forma, a escola, dada as dificuldades das famílias, 
não pode perder a chance de fazer de seus alunos, leitores, já nas primeiras 
séries de escolarização. Esta é tarefa essencial e básica para o professor. 

Para que as crianças desenvolvam o prazer da leitura, é necessário, na organização do 

trabalho pedagógico, um plano sistematizado que envolva o professor, o livro didático, o 

computador, a Internet e os mais variados meios de comunicação e informação, fazendo com 

que o aprendizado da leitura e da escrita tenha um lugar privilegiado no processo de ensino-

aprendizagem com esses suportes que são grandes recursos quando utilizados adequadamente. 

Atualmente, alfabetizar crianças não é tê-las como meras espectadoras, pois vive-se um 

novo tempo em que a concepção de ensinar a ler e escrever foge do tradicionalismo, em que os 

educadores não deixavam seus alunos pensarem e o que faziam eram exercícios de prontidão. 

Agora, com as novas tecnologias, onde o computador está presente em quase todas as escolas, 

vê-se a alfabetização de uma forma diferente, porque as crianças já começam muito cedo a lidar 

com essa ferramenta, que é um importante meio social. 

É necessário que as escolas tenham laboratórios de informática e que os professores 

programem pelo menos um dia na semana para ir com seus alunos a este espaço. São momentos 

descontraídos que contribuem para que, no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, seja cultivado um relacionamento de apoio 

e interação, para atingir objetivos que sejam importantes na alfabetização. 

Atualmente, abundam os meios na área da informática para deixar os professores mais 

atualizados e informados (por exemplo, aplicações informáticas, tutoriais na Internet de acesso 
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livre, entre outros), que lhes permitem fazer com os alunos um trabalho mais interativo, 

dinâmico e construtivo no processo de alfabetização, tornando-os construtores do seu próprio 

conhecimento, através da pesquisa na tecnologia da informação e da comunicação.  

 

3.2.2 Letramento digital e multiletramento nas Séries Iniciais 

Com a globalização, surgiram meios de comunicação rápidos e acesso fácil a um grande 

número de informações, o que passou a exigir novos caminhos nas práticas sociais de 

aprendizagem da leitura e da escrita. Com as mudanças trazidas pelas novas tecnologias da 

informação e da comunicação, começou a falar-se em letramento digital (Cavazotti, 2009). As 

mídias digitais através da web, com os mais variados gêneros digitais, estão desafiando os 

professores no processo de ensino e aprendizagem, além de permitirem práticas mais interativas 

e participativas. Diante dessas contribuições, a inserção do letramento digital e o 

multiletramento promovem novos paradigmas no processo de alfabetização nas Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental.  

A maioria dos professores das Séries Iniciais já está conectada na Internet e utiliza vários 

dispositivos com recursos relevantes para integrar em suas aulas. Alguns professores ainda 

estão passando pelo processo de letramento digital, e outros há ainda resistentes às novas 

tecnologias da informação e da comunicação, ouvindo-se dizer, corriqueiramente, que o 

computador e a Internet, mesmo sendo muito importantes para dinamizar as práticas do 

professor, não são fáceis de manusear. Em contrapartida, a maioria dos alunos já domina o 

computador e outros dispositivos de acesso à Internet, realidades vivenciadas em seu dia a dia, 

com as quais já estão familiarizados.  

As dificuldades e as barreiras que alguns professores encontram no uso do computador 

e de outros recursos tecnológicos digitais poderão ser vencidas à medida que os professores não 

criem obstáculos para repensar sua prática e se conscientizem que necessitam de Formação 

Continuada nesse campo de ensino, para conseguirem dinamizar suas aulas com o que os alunos 

utilizam em seu cotidiano, senão, provavelmente, serão substituídos por outros profissionais 

que acompanham a evolução da era digital 

A maioria das escolas já está equipada com computadores, data show, TV e outras 

ferramentas tecnológicas para facilitar o trabalho pedagógico do professor. No entanto, ainda 
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há muitas escolas em que, mesmo com esses recursos digitais, o professor não os utiliza devido 

a vários problemas, que vão desde não saber usá-los, falta de manutenção e de técnicos para os 

consertar, dificuldades de programar os conteúdos curriculares nessas tecnologias digitais por 

falta de conhecimento sobre o assunto, etc. Referindo-se às “armadilhas” do letramento digital, 

Passos & Santos (2007, p.4) enumeram as dificuldades que ainda existem nas escolas no uso 

dessas novas ferramentas digitais: 

Quando falamos em mediação pedagógica a partir de novas tecnologias, nos 
deparamos com a falta de equipamentos suficientes, problemas de 
manutenção, falta de professores capacitados no uso das novas ferramentas de 
ensino, dificuldades na elaboração de conteúdos curriculares condizentes com 
a realidade deste momento educacional, entre outras dificuldades. 

Mesmo diante da precariedade que ainda existe nas escolas do ensino básico brasileiro, 

o problema, por vezes, não é a falta de equipamentos nas escolas, mas sim a pouca familiaridade 

dos mestres com o uso desses aparelhos digitais, já comentado anteriormente, fazendo com que 

o crescente número de analfabetismo digital ocorra e aconteça um retrocesso nas atividades do 

processo de ensino-aprendizagem, em relação ao letramento digital. 

Com um trabalho interativo e colaborativo, novas oportunidades de o professor ter outra 

visão e enveredar pelo caminho do letramento digital, é desejável a participação em  projetos 

como a EducaRede9 (2007, p.12). No âmbito do projeto Rede de Capacitação, esclarece-se que 

o “Letramento digital, portanto, significa não apenas saber como utilizar as tecnologias digitais, 

mas entrar em contato com ele de maneira significativa, entendendo seus usos e possibilidades 

em nossa vida social”. O desafio que se coloca ao professor é formar indivíduos que possam 

conhecer e ter acesso às novas tecnologias, de forma a se apropriar do conhecimento 

significativo da leitura e da escrita, através de suas práticas sociais. 

Mesmo com um crescente número de usuários de computadores, celulares e outros 

meios da comunicação e da informação, ainda há muitas pessoas que são analfabetas digitais, 

pois mesmo sendo alfabetizadas e letradas (Xavier, 2009) não conseguem utilizar de forma 

apropriada as mídias digitais em diferentes esferas sociais do cotidiano. O professor, mediador 

do conhecimento, necessita ter essa competência para efetivar estratégias de trabalho, com 

                                                           
9O projeto Rede de Capacitação é uma ação do CENPEC – Centro de Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária, que tem promovido no portal do EducaRede oficinas presenciais e Formação Continuada para 
professores da maioria dos estados brasileiros. 
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sequências didáticas que valorizem o letramento digital, visto que enriquece o aprendizado dos 

alunos, dando-lhes autonomia, criatividade e oportunidade de usar a escrita socialmente. 

A presença das novas práticas sociais nas camadas populares, com o uso do computador 

e da Internet, torna-se cada vez mais visível entre as crianças e jovens, fazendo com que eles 

superem os mais velhos nessa caminhada da leitura e da escrita virtuais. Nesse contexto, o mais 

interessante nesse processo é o trabalho interativo, em que os professores enfrentam o novo e 

incentivam seus alunos a entrarem no letramento digital, com novos propósitos, interagindo e 

aprendendo uns com os outros, a fim de se apropriarem do conhecimento tecnológico. 

A partir do letramento digital, novas possibilidades de ensino-aprendizagem são 

pertinentes para uma melhor comunicação nas diversas esferas sociais, nas quais o indivíduo 

pode participar de momentos importantes em sua vida fora da escola  com o advento da 

pedagogia dos multiletramentos, que teve sua origem, de acordo com Rojo (2012b, p.11-12): 

em 1996, afirmada pela primeira vez em um manifesto resultante de um 
colóquio do Grupo de Nova Londres (doravante, GNL), um grupo de 
pesquisadores dos letramentos que, reunidos em Nova Londres (daí o nome 
do grupo), em Connecticut (EUA), após uma semana de discussões, publicou 
um manifesto intitulado a Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social 
Futures (“Uma pedagogia dos multiletramentos – desenhando futuros 
sociais”). 

Um novo momento surge com o multiletramento, através da multimodalidade de textos, 

em que se combinam elementos visuais, sonoros, espaciais, etc., oportunizando um ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita com novas perspectivas de uma variedade textual, que não 

limita os alunos apenas a conhecer poucos tipos/gêneros de textos, mas amplia esse 

conhecimento para otimizar momentos prazerosos de aprendizagem com os recursos digitais. 

É visando a diversidade da linguagem e o contexto sociocultural dos estudantes que o 

multiletramento entra em ação, como nos relata a mesma autora: “Essa proposta didática é de 

grande interesse imediato e condiz com os princípios de pluralidade cultural e de diversidade 

de linguagens envolvidos no conceito de multiletramentos” (Rojo, 2012b, p.30). 

O multiletramento é caracterizado por textos multimodais e multiculturais, conforme a 

diversidade sociocultural dos alunos. Essa diversidade de diferentes tipos de textos forma um 

novo contexto quando são especificados e estudados em suas diferentes modalidades e 

funcionalidades. É partindo da ideia de que “multi” quer dizer muitos(as), diversos(as), que há 

uma nova postura nas práticas sociais do ensino da leitura e da escrita, que contempla textos de 
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diferentes gêneros do discurso na web, dando oportunidade para o crescimento das 

competências de leitura e escrita dos alunos. 

O professor tem a oportunidade, com o multiletramento através da Internet, de criar 

situações de ensino-aprendizagem com uma variedade de textos de diversos gêneros, como 

imagens, áudios, vídeos e escrita. Esses textos com linguagem verbal e/ou não verbal se 

configuram em hipertexto, com várias oportunidades de o leitor ler informações diversas que 

estão interligadas sem precisamente obedecer a uma sequência linear, mas que podem ser 

encontrados nos hiperlinks do ciberespaço, favorecendo leituras multilineares e 

multisequenciais, como sublinha Castro (2014, p.6) a esse respeito:  

O hipertexto apresenta o que se pode considerar como nova textualidade, em 
razão de determinadas e específicas características. A primeira delas é a 
possibilidade de realização de uma leitura multilinear e multisequencial. 
Sendo assim, é preciso não só ter competência linguística, mas também 
semiótica no que se refere à produção e consumo de imagens exigindo 
variadas estratégias de leitura e interpretação de sentidos. 

É a partir desta concepção que o letramento digital toma novo sentido na linguagem 

virtual com o hipertexto – por natureza, geralmente, um texto multimodal, visto que contempla 

textos de várias linguagens –, sendo enriquecedor para ser inserido em sala de aula, com as 

novas possibilidades de compartilhar saberes nesse processo de ensino-aprendizagem. Como 

explica Castro (2014, p.6): “O texto digital inicia um período de novas possibilidades de 

interação humana por meio da linguagem. A linguagem, assim, mediada pelas novas 

tecnologias vai ganhando novos formatos, novas semioses, novos sentidos”. Por isso, essa 

diversidade de textos que existe na Internet possibilita uma aprendizagem mais dinâmica e 

transformadora, potenciada pela integração de blocos de informação no hipertexto, o que 

favorece a relação de vários textos entre si. 

As práticas de letramento digital ganham novos sentidos quando novos gêneros 

textuais/discursivos são incorporados através da multimodalidade com o multiletramento, tal 

como figuram nas práticas sociais e culturais em diversas esferas de atividade, considerando as 

habituais formas deinformação e comunicação como pontos de partida para a efetivação de 

diversas linguagens em sala de aula. Professores e alunos terão condições de compartilhar 

saberes nesse processo de ensino-aprendizagem, tornando-os cúmplices e, simultaneamente, 

cada vez mais se aperfeiçoando e se familiarizando com o meio de comunicação virtual. 
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É importante que os professores das Séries Iniciais da zona urbana e da zona rural 

saibam lidar com esse grande recurso de informação e possam navegar com seus alunos, 

pesquisando e adquirindo conhecimento através da hipermídia. O hipertexto, além de propiciar 

novas formas de comunicação, também tem uma função de natureza cognitiva que está em linha 

com os objetivos educacionais, como sublinha Dias (2000, p.154): 

A flexibilidade da representação hipertexto constitui um importante 
contributo para a conceptualização dos novos ambientes educacionais 
dirigidos para a promoção da aprendizagem como um processo activo, nos 
quais os media, para além de mediadores da comunicação, desempenham 
funções de mediadores da actividade cognitiva. 

O hipertexto, com sua flexibilidade e oportunidades de leituras não lineares e não 

sequenciais, dá melhores condições de o professor criar momentos de atividades com vários 

textos de diferentes gêneros, tendo como suportes o computador-internet, ferramentas cada 

vezmais acessíveis também no ambiente escolar. Muitos textos estão disponíveis na Internet, 

além de facilitarem o trabalho do professor, estão no cotidiano das crianças –  como os animes 

impressos digitais, que estão sendo utilizados na contemporaneidade e que não são de hoje, 

como Rojo sublinha (2012b, p.19): 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos 
contemporâneos, que exigem multiletramentos. Ou seja, textos de muitas 
linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de 
compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer 
significar. 

A multimodalidade dos textos faz com que os alunos tenham opções diferentes para 

criar seus próprios textos digitais, fazendo com que o ensino e a aprendizagem tomem novas 

direções, mais sólidas e transformadoras, em que prevaleça a criticidade, o desenvolvimento 

intelectual e a criatividade dos alunos. Dessa maneira, a escola e o seu corpo docente passam a 

ter uma nova postura, pois os conteúdos curriculares que são vivenciados na escola passam a 

ter um novo sentido com os multiletramentos. 

Nessa perspectiva, o professor terá oportunidades de situações de ensino e 

aprendizagem com os textos multimodais. Esses textos podem ser evidenciados, através 

também das histórias em quadrinhos, charges, tiras, etc., que dão ao professor várias 

possibilidades de utilização, com a compreensão da linguagem na tela do computador. A partir 

da convivência em sala de aula com esses textos, pode-se conquistar novas práticas sociais, 
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com o multiletramento que configura a multimodalidade e a multiculturalidade em contextos 

sociais e culturais dos alunos. 

As crianças, desde muito cedo, já convivem nessa nova era digital. Por isso, o professor 

deve estar conectado com essas novas ferramentas tecnológicas para criar possibilidades de 

ensino-aprendizagem, mediante estratégias com os variados gêneros discursivos (também 

chamados “e-gêneros”), como sublinha Castro (2014, p.7):  

Os e-gêneros, por sua vez, são as diversas modalidades discursivas que nascem da 

operação de tais softwares e dos processos interativos deles advindos, como o e-mail, espécies 

de carta virtual que pode ser trocada bilateralmente ou coletivamente por meio de listas de 

discussão; o bate-papo virtual, que equivale às conversas mediadas pela tela e pelo teclado em 

chats abertos, reservados, agendados ou privados.Reconhecendo a importância dos gêneros 

textuais discursivos nas tecnologias da informação e da comunicação, o letramento digital 

ganha novo sentido educativo, com novas possibilidades de aprendizagem, não mais de 

informações, pois os alunos já as têm pelas mídias, e sim através do multiletramento, que neste 

século XXI é um grande desafio para muitos, não só na perspetiva de utilização, mas também 

de produção – em diversas profissões, é necessário saber lidar com linguagem verbal e não 

verbal, integrando texto e edição de imagem e som, por exemplo. Por isso Rojo (2012a,b) 

considera os multiletramentos como um novo referencial na escola: 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação 
(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das 
culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 
pluralista, ético e democrático – que envolva agência – de textos/discursos que 
ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos (Rojo, 2012a, 
p.8). 

 No exposto, Rojo (2012a) considera que há um leque de opções para se trabalhar os 

multiletramentos, através de variados gêneros digitais que podem ser vivenciados na escola e 

atraem os alunos porque estão na mídia digital, hoje ferramenta mais utilizada pelas crianças e 

jovens que estão cada vez mais inteirados nessas diferentes linguagens. 

Evidentemente, os professores precisam estar em Formação Continuada para adquirir 

competências e habilidades com as ferramentas digitais. Os professores que têm computadores 

em suas casas e na escola em que trabalham obtêm mais acesso a essas máquinas e, 

consequentemente, desenvolvem com mais facilidade o letramento digital. Porém, aqueles que 
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ainda não tiveram acesso a computadores, certamente, passam por grandes dificuldades. 

Todavia, mesmo os alunos das camadas sociais menos favorecidas, já se familiarizaram com 

essas máquinas e o professor necessita correr atrás, para não ser um analfabeto da era digital. 

Sobre a formação dos professores e a função da escola atual, Passos e Santos (2007, p.4) alertam 

para a necessidade de atualização na formação dos professores na área da tecnologia: 

A escola assume novas funções nesta sociedade, além de estar equipada em 
seu espaço físico, a escola necessita se preocupar em investir na formação de 
seus professores, e na pedagogia a ser aplicada, e principalmente na essência 
educacional a ser trabalhada com as novas ferramentas tecnológicas. 

Diante desse contexto, o papel do educador é fundamental para que junto à escola exerça 

responsabilidade na construção do conhecimento dos seus alunos, aplicando estratégias de 

ensino que atendam às suas necessidades, com novos saberes tecnológicos. Nessa interação 

entre professor e alunos, o letramento digital é relevante para que juntos comunguem dos 

mesmos sentimentos e ideais em sala de aula, promovendo o sucesso na aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

O letramento digital facilitará o ensino e a aprendizagem dos alunos, porque as crianças 

aprenderão o que está relacionado às suas relações em seu contexto sociocultural, através do 

multiletramento que concorre para uma aprendizagem mais diversificada e contínua. Diante 

desse contexto, o papel do educador é fundamental para que a escola exerça responsabilidade 

na construção do conhecimento dos seus alunos, aplicando estratégias de ensino que atendam 

às suas necessidades, em particular quanto aos novos saberes tecnológicos.  

São novas possibilidades de ensino-aprendizagem que podem desenvolver outras 

habilidades importantes nos alunos com o texto digital, porque a “pedagogia do multiletramento 

exige e incentiva um aluno crítico, autônomo: em vez de se discriminar o uso da internet e dos 

celulares e suas câmeras na escola, esses instrumentos são recursos para a interação e 

comunicação” (Pereira, 2013, p.486). A partir das próprias máquinas dos alunos – como 

celulares, tabletes, câmeras, etc. –,o professor poderá aplicar  estratégias de ensino com 

sequências didáticas e momentos prazerosos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, 

utilizando esses recursos para tornar suas aulas mais dinâmicas, atrativas e participativas. 

Sobre o uso da Internet, é necessário que pais e professores estejam em alerta ao que vai 

sendo postado e partilhado pelas crianças e jovens nas diversas redes sociais, posto que, se não 

houver adequada vigilância por parte da família e da escola, o que era para ser um momento 
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salutar no ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita pode tornar-se negativo. Marcuschi 

(2005, p.14), na introdução à análise das características de um conjunto de gêneros textuais 

emergentes no contexto da tecnologia digital, alerta para efeitos nefastos do mau uso das novas 

tecnologias: 

O impacto das tecnologias digitais na vida contemporânea está apenas se 
fazendo sentir, mas já mostrou com força suficiente que tem enorme poder 
tanto para construir como para devastar. Seguramente, uma criança, um jovem 
ou um adulto, viciados na Internet, sofrerão seqüelas nada irrelevantes. 

O uso excessivo da Internet, por vezes sem objetivos claros para sua utilidade, deixa de 

ser um veículo de comunicação e aprendizagem para tornar-se um vício na vida das crianças, 

jovens e adultos. Desse modo, pais e professores devem estar em alerta para só utilizá-la na 

construção do conhecimento, que é um referencial para ser trabalhado com os alunos em sala 

de aula, como um suporte que traz grandes benefícios quando utilizado adequadamente. 

Nessas novas estratégias de trabalho com as mídias digitais, através da Internet, quando 

bem direcionadas pelo professor, há uma nova visão de ensino-aprendizagem, que não se limita 

apenas às informações transmitidas pelo professor, porque há uma conquista de um novo 

contexto escolar, o de mediar e compartilhar saberes junto a seus alunos. São novas 

possibilidades de ensino-aprendizagem que podem desenvolver outras habilidades importantes 

com o texto digital. Pereira (2014, p.154) nos mostra a criatividade dos alunos com os textos 

discursivos, utilizando as ferramentas das novas tecnologias: 

Estão surgindo, com a internet, novos gêneros discursivos, como, por 
exemplo, o twiter, modelo de escrita que exige que a mensagem seja 
formulada com apenas 140 caracteres, o que leva o internauta a desenvolver 
sua criatividade e adotar outras práticas de escrita... A nova geração está 
inserida nesse meio, o que se torna uma importantíssima questão para o ensino 
atual. Quando se tem um texto digital, é possível interagir, intervir nele, e os 
alunos poderão se tornar leitores e escritores por meio dessas ferramentas. 

Com a emergência de novos gêneros discursivos (cf., e.g., Marcuschi 2004 e Pereira, 

2014), professores e alunos necessitam estar atualizados com os novos desafios da comunicação 

via Internet e os modernos aparelhos eletrônicos; desse modo, é possível desenvolver em sala 

de aula um conhecimento explícito sobre esses novos gêneros, a fim de promover um uso mais 

adequado dos mesmos, tanto em situação de leitura (receção) como de escrita (produção). As 

ferramentas das mídias sociais devem ser analisadas na escola, em ações ao serviço do 

letramento digital e do multiletramento; considerando que, em suas pesquisas, os alunos lidam 

com hipertexto e textos multimodais, é necessário que textos deste tipo estejam presentes na 
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sala de aula não só enquanto objeto de trabalho, como também enquanto objeto de estudo e 

reflexão. 

A utilização e a reflexão em sala de aula sobre textos característicos dos ambientes 

digitais favorece a relação da escola com os conhecimentos  não escolares dos  alunos e aumenta 

a percepção de continuidade entre a escola e as vivências do dia a dia. Em nosso entender, ao 

trabalhar o letramento digital em sala de aula, o professor promove uma aprendizagem mais 

significativa da leitura e da escrita, nas suas múltiplas funções. 

 

3.3 Conhecimentos prévios e produção de novos saberes 

Quando a criança chega à escola, já possui uma gama de saberes adquiridos em seu 

convívio diário com familiares e amigos e em outros contextos informais. São saberes que a 

criança adquire em seu próprio desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo, de acordo 

com sua idade e com as interações familiares e sociais. Os conhecimentos que as crianças já 

possuem precisam ser valorizados pelo professor alfabetizador, porque a partir deles outras 

oportunidades de ensino e aprendizagem surgirão para introduzir novos saberes.  

A leitura do mundo é muito importante para que a criança entre no mundo da palavra e 

inicie sua aprendizagem da leitura, tendo como referência o seu contexto familiar e o convívio 

social. A partir daí, o professor poderá desenvolver estratégias de ensino, as quais envolvam as 

diversas leituras que as crianças já têm de seu mundo, do local onde vivem e das suas próprias 

vivências em seus lares, para dar continuidade a esse processo. Sobre a importância da leitura 

do mundo, Freire (2003a, p.24) escreveu: 

a “leitura” do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim 
um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A 
curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, 
no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, 
precisamente, em certo momento dessa rica experiência de compreensão do 
meu mundo imediato, [...] que eu comecei a ser introduzido na leitura da 
palavra. 

Quando Freire associa a “leitura” do seu mundo com o seu aprendizado imediato, dá 

uma grande importância a esse momento em sua vida, pois, como ele próprio revela, essa leitura 

que ele teve foi fundamental para conhecer a palavra. Mesmo estando há muito tempo após esse 

fato ter ocorrido, vive-se como se fosse atual, porque a criança deste novo século também tem 

seu conhecimento de mundo mais aprofundado ainda com os meios da comunicação e da 
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informação, antes mesmo de chegar à escola. É importante que o professor valorize esse 

conhecimento  que a criança já possui para subsidiar seu trabalho pedagógico na alfabetização. 

Por isso, concordamos com Peres (2011, p.63): “Na verdade, as crianças, quando chegam à 

escola, possuem conhecimentos, conceitos, informações, preconceitos e experiências vividas 

resultantes de outros agentes socializadores: família, vizinhos, meios de comunicação, etc.”. 

Parafraseando Peres (2011), pode-se perceber que as crianças chegam às escolas cheias 

de conhecimento e, a partir daí, necessitam de educadores que sejam mediadores com práticas 

pedagógicas interativas e contextualizadas. Todavia, é possível observar que certos professores 

das Séries Iniciais, que poderiam mudar essa situação de ensino e aprendizagem, estão 

desmotivados em sala de aula, devido nomeadamente aos baixos salários, ao elevado número 

de alunos por classe, sem Formação Continuada e sem apoio didático-pedagógico, além de 

terem de lidar ainda com classes multisseriadas e precariedade das instalações físicas, 

principalmente na zona rural. Portanto, o professor tem uma série de fatores que podem explicar 

sua desmotivação para exercer suas funções assentes em práticas pedagógicas renovadas nos 

contextos rural e urbano. 

Diante de um quadro nefasto de professores que buscam sua progressão para exercer 

com mais dignidade suas funções profissionais, é necessário valorizar mais esses educadores 

que transformam vidas com seus ensinamentos e que os conhecimentos prévios que as crianças 

trazem de casa sirvam de suporte para que novos saberes sejam introduzidos em suas vidas. 

Não se pode mais estar em uma sala de aula como um faz de conta que ensina e que aprende, 

com um ensino tradicional, uma educação “bancária” (Freire, 2014, p.83), em que os estudantes 

são apenas depósitos de conteúdos sem haver verdadeiramente ensino e aprendizagem. O fato 

é que ainda trazemos dos nossos antepassados uma cultura que até hoje ainda perdura em 

algumas práticas pedagógicas dos docentes. Na afirmação de Luckési (1998, p.23), percebe-se: 

Além de vivermos ainda sob a hegemomia da pedagogia tradicional, estamos 
mergulhados nos processos econômicos, sociais e políticos da sociedade 
burguesa, no seio da qual a pedagogia tradicional emergiu e se cristalizou, 
traduzindo o seu espírito. 

Portanto, é preciso mudar. E mudanças requerem maturidade e vontade dos que estão 

inseridos nesse contexto educacional, seja rural ou urbano, em professores e alunos, na 

aprendizagem da leitura e da escrita. A construção do saber, enquanto processo contínuo, deve 
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incluir a abertura ou predisposição para aprender a mudar. Por isso, estamos de acordo com 

Freire (2001, p.87) quando afirma: 

Não nasci, porém, marcado para ser um professor assim. Vim me tornando 
desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação; na observação 
atenta a outras políticas ou à prática de outros sujeitos, na leitura persistente, 
crítica, de textos teóricos, não importa se com eles estava de acordo ou não.  

Seguindo a linha de Freire (2001), o professor deve sempre fazer uma reflexão e estar 

aberto a mudanças em suas práticas pedagógicas, respeitando os alunos com seus saberes e 

como seres diferentes, de acordo com o meio sociocultural em que vivem. São práticas 

cotidianas que valorizam os saberes dos alunos, que fazem a diferença no ato de ensinar e de 

aprender, porque quando o professor começa a perceber que os alunos possuem saberes que 

podem ajudar em sua alfabetização, novos rumos tomam suas práticas porque haverá mais 

prazer no caminhar desse processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

A escola é o lugar para conduzir o aluno ao ensino organizado, cujo currículo promova 

nos estudantes um aprendizado em que possam ser valorizados os seus saberes já existentes e 

que o professor reconheça a importância do ensino dentro dos seus contextos escolares– por 

exemplo, quem vive na zona rural precisa de saberes dentro do seu respectivo contexto, que é 

diferente do da zona urbana. No entanto, sabemos que há um grande distanciamento em relação 

às variáveis de contexto e aos conteúdos que são vivenciados na zona urbana, uma vez que são 

os mesmos que são ensinados na zona rural, sem nenhuma preocupação com o contexto social 

de quem vive no campo. Por isso, concordamos com Peres (2001, p.24) quando escreve: 

A escola, em vez de possibilitar um pensar autónomo e um exercício contínuo 
de senso crítico, conduz à normalização. Serve-se da clausura, da vigilância, 
do exame e da delimitação do espaço para disciplinar, seriar e classificar os 
indivíduos. 

Diante dessa normalização do ensino, os saberes não são partilhados, seguindo apenas 

normas a serem ditadas, havendo assim apenas classificação. Isso traz vários danos à vida futura 

das crianças, tornando-as sem competências de pensamento crítico, sem autonomia em suas 

decisões e limitadas apenas ao código como forma de expressão essencial de seu aprendizado. 

O processo de ensino e aprendizagem vai além do que pensamos ou imaginamos. É 

necessário que o professor alfabetizador, a partir dos conhecimentos adquiridos pelas crianças 

fora da escola, sistematize-os de acordo com o ensino formal proposto pela instituição de ensino 

e faça uma correlação entre os conhecimentos já adquiridos no dia a dia da criança e os que 
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serão apreendidos em sala de aula, que partem de um conjunto de saberes propostos pelo 

currículo escolar e a que deve obedecer o professor alfabetizador. 

Atualmente, já se pode ver uma mudança quanto ao acesso dos alunos às escolas e 

quanto ao incentivo dos governantes para erradicar o analfabetismo no Brasil. Mas para se 

produzir conhecimento é preciso uma organização dos saberes que possa despertar o interesse 

e haver transformação no ser humano que esteja envolvido nesse processo de ensino e 

aprendizagem. Freire (2003b, p.69) faz uma alusão a esse respeito: 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender 
é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que 
meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 
constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do 
espírito. 

Aprender é correr atrás de algo com que se sonha e deseja, é uma grande aventura para 

quem quer ser vencedor e só obtém a vitória quem realmente desafia todos os obstáculos que 

encontra no caminho e consegue vencê-los com autonomia, construindo e reconstruindo saberes 

para conquistar seu lugar e sair vencedor. Essa é a grande luta de quem realmente quer vencer 

os desafios de saber ler e escrever com autonomia e criticidade.  

Constata-se que a construção de novos saberes deve ser constante, sendo professor e 

aluno os protagonistas dessa história, juntos a caminho do conhecimento. A construção de 

novos saberes, perante os atores envolvidos, não pode ser fragmentada, mas contextualizada de 

acordo com as necessidades dos alunos, respeitando nomeadamente as diferenças entre alunos 

dos contextos urbano e rural. Por isso Marinho (2008, p.165) defende:  

É preciso que a escola valorize mais a cultura do povo, trabalhando melhor 
nos currículos o vínculo entre educação e cultura, que é o dia a dia do 
educando e pode ajudá-lo a compreender melhor a proposta que a escola está 
fazendo. Por fim, é preciso que o currículo da “escola do campo” contemple 
a “relação com o trabalho na terra”. 

Não se pode promover um ensino-aprendizagem com conteúdos e uma prática dos 

professores única, independente dos contextos, com livros didáticos, práticas pedagógicas e 

uma metodologia dos professores descontextualizada da realidade, sem inovação nem produção 

de novos saberes, os quais podem ser produzidos conforme a realidade de cada contexto escolar. 

É necessário serem revistos os currículos de cada contexto, rural e urbano, para que os 

professores possam exercer suas práticas de acordo com cada realidade, através da interação 
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entre professor e alunos e entre eles mesmos, pois o aprendizado acontece quando os envolvidos 

nesse processo estão voltados para uma mesma direção. 

Sabe-se que, para se alcançar êxito quanto à aprendizagem da leitura e da escrita, são 

necessárias mudanças, no âmbito das orientações pedagógicas, que permitam ao professor 

repensar o ensino fragmentado das Séries Iniciais, tanto da zona urbana como da zona rural, 

pois “as práticas pedagógicas insistem em procedimentos mecânicos, descontextualizados e 

pouco significativos, que desconsideram tanto o contexto sociocultural dos alunos como 

também suas experiências no mundo da escrita” (Colello, 2004, p.16). Repensar essa situação 

é fundamental para uma mudança de atitude que deve partir do próprio professor, no sentido de 

rever suas estratégias de ensino e criar novas práticas que acompanhem o desenvolvimento dos 

alunos com saberes já adquiridos por eles e, que são relevantes para o desenvolvimento 

cognitivo de novos saberes no processo de ensino e aprendizagem. 

Os novos saberes estarão em evidência à medida que o professor valorize saberes dos 

alunos que parecem não existirem, mas quando revistos em sala de aula fazem a diferença no 

ato de ensinar e aprender, facilitando esse processo, pois são saberes próprios deles, que eles já 

possuem e por isso torna-se o aprendizado facilitador e dinâmico. 

O professor não poderá viver sua vida profissional sem essa prática pedagógica 

facilitadora, que ajuda os alunos a produzirem conhecimentos através de outros conhecimentos 

já adquiridos em sua vida secular, à medida que contribui para seu aprendizado e também para 

poder dissociar a interação com e entre os alunos, parte fundamental para um aprendizado que 

consiste na formação de novos saberes. Esta preocupação é manifestada por Araújo, Vieira e 

Cavalcante (2009: 5-6) nos seguintes termos: 

É através da interação com o outro que a criança vai conhecendo novos signos 
que lhes são externos ao intelecto, dando sentido às palavras através de 
perguntas que faz ao adulto e através do contato com suportes textuais, 
passando a adquirir habilidades linguísticas superiores quando comparada sua 
estrutura com a dos animais. 

A interação professor-aluno e entre os próprios alunos propicia momentos relevantes de 

aprendizagem na vida da criança, compreendendo novos signos linguísticos à medida que se 

aprende com os suportes textuais que servem de apoio ao discurso e dão sustentabilidade na 

descoberta de novos saberes. Assim sendo, os alunos aprendem a conviver em grupo e a saber 

respeitar as individualidades de cada um. Compete ao professor observar como está a 
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convivência dos alunos em sala de aula e tomar atitudes que possibilitem respeitar as diferenças 

e criar oportunidades, para que os alunos construam outros saberes a partir dos saberes dos seus 

colegas do grupo em que estão inseridos, a fim de que colaborem para uma aprendizagem 

dinâmica e acolhedora. 

É necessário que o professor, ao dinamizar suas aulas, faça sempre uma reflexão sobre 

a sua prática, para obter melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem da leitura 

e da escrita e proporcionar um novo olhar sobre seus saberes. A reflexão sobre sua própria 

experiência permite ao professor um olhar transformacional de sentidos, o que se torna “algo 

real quando o professor reavalia sua prática a partir de formações, capacitações e reformula ou 

adiciona outros sentidos, outros olhares para os alunos, os professores, os materiais e para si 

mesmo” (Araújo, Vieira & Cavalcante, 2009, p.9). Assim sendo, o professor não poderá viver 

sua vida profissional sem esses olhares, na medida em que contribui para seu aprendizado e 

também para sua progressão em sala de aula, valorizando a interação com e entre os alunos, 

parte fundamental para um aprendizado que consiste na formação de novos saberes. 

Na Formação Inicial, o professor adquire os conhecimentos teóricos e práticos em 

estágios direcionados para prática em sala de aula. Porém, vários saberes são adquiridos no 

decorrer de sua experiência, porque não se pode pensar que um profissional não necessite estar 

se qualificando para melhorar sua prática. Isso leva ao conhecimento de novos saberes, como 

explicam Pimenta e Lima (2004, p.68): 

A formação passa sempre pela mobilização de vários saberes: saberes de uma 
prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma 
militância pedagógica, o que coloca os elementos para produzir a profissão 
docente, dotando-a de saberes específicos que não são únicos, no sentido de 
que não compõem um corpo acabado de conhecimentos, pois os problemas da 
prática profissional docente não são meramente instrumentais, mas 
comportam situações problemáticas que requerem decisões num terreno de 
grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber que o professor tem uma grande responsabilidade 

com os seus saberes, porque é a partir deles que ele consegue refletir e valorizar os saberes que 

os alunostrazem das experiências no contexto familiar e da sociedade, ressignificando-os para 

obter novos saberes, os quais precisam de uma prática docente realmente comprometida com o 

ensino. A valorização dos conhecimentos prévios dos alunos se dá pelo aproveitamento para 

aquisição de novos conhecimentos que possam ser importantes, não só naquele momento, mas 

que facilitem o desenvolvimento das competências de leitura e escrita no decorrer de sua vida. 
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Com base nas experiências, o professor pode conduzir os alunos a uma aprendizagem 

crítica, reflexiva e autônoma através de estímulos. Isto funciona muito bem quando o professor 

não trabalha isoladamente, mas partilha saberes com seus colegas e juntos criam novas 

possibilidades de conduzir seus alunos a um ensino-aprendizagem com produção de saberes, 

que são adquiridos não apenas com o professor, mas também com os próprios colegas. Assim, 

pode-se verificar como é importante essa troca de saberes. 

Há uma grande diferença entre os professores que trabalham isoladamente, sem partilhar 

saberes uns com os outros e os que trabalham em equipe, compartilhando seus saberes e se 

enriquecendo cada vez mais em sua metodologia de ensino em sala de aula, criando sequências 

didáticas motivadoras e favoráveis ao ensino e aprendizagem da leitura e da escrita.  

Quando o professor adquire novos conhecimentos, já é um sinal de assumir 

determinadas competências que possam garantir uma nova postura em sala de aula. Todavia, 

esse conhecimento não pode ficar confinado apenas a ele: deve ser partilhado com seus colegas 

que atuam nas mesmas séries e deve ser repassado aos seus alunos de forma dinâmica, para que 

eles descubram e sejam pesquisadores logo cedo na escola, aprendendo a cultivar a curiosidade 

e a autonomia. É, portanto, através da descoberta que os alunos começam a dar um novo sentido 

a seus saberes, tornando-se conhecedores dos seus direitos e deveres e tornando-se críticos, 

participativos e reflexivos “na capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido” 

(Alarcão, 1996, p.175). 

Partindo do pressuposto de que o professor reflexivo tem um novo olhar para seus 

alunos, a clarificação das políticas educativas pode, efetivamente, ajudar a redefinir a cultura 

organizacional e a cultura profissional dos professores, quando centrados em suas práticas 

alfabetizadoras e no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, para que o professor possa ter 

estratégias ao ensinar seus alunos a ler e a escrever, é necessário refletir sobre a sua prática, 

tendo coragem de mudar a direção do processo de ensino para melhorar os resultados 

acadêmicos e educativos, sendo que “a vida do professor implica valorizar, como conteúdos de 

sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas 

experiências compartilhadas” (Pimenta 2012a, p.33). 

O professor crítico-reflexivo não deixa passarem despercebidas, em seu trabalho, as 

necessidades de aprendizagem na alfabetização dos diferentes alunos, mesmo quando alguns 

deles têm mais dificuldades em progredir na leitura e na escrita. Isso faz a diferença, quando o 
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educador reflete sobre as suas práticas e procura outros recursos através de outros saberes, que 

possam subsidiar esse déficit e alcançar níveis de aprendizagem mais satisfatórios, no processo 

de ensino e aprendizagem. 

A efetivação de uma aprendizagem significativa parte das oportunidades que os 

docentes têm em renovar suas práticas, sempre que necessárias, e em dar um novo sentido ao 

processo de alfabetização, através da ampliação do ensino da leitura e da escrita em contextos 

reais. Na ampliação desses conhecimentos dos professores, novas possibilidades de práticas 

envolvem o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita ao longo de toda a vida.  

Decorre do exposto que a aquisição de novos conhecimentos, seja por parte dos alunos 

seja por parte do próprio professor, não envolve necessariamente a substituição ou modificação 

de conhecimentos anteriores. Os novos conhecimentos podem dar origem a uma nova 

estruturação conceptual sem que haja conflito. Como dizem Teixeira e Sobral (2010, p.669), 

referindo-se ao modo como novos conhecimentos podem ser construídos a partir dos 

conhecimentos prévios, 

em relação à prática pedagógica, tanto é relevante que o professor crie 
oportunidades para o estudante ampliar o que já conhece quanto tenha a 
consciência de que tais oportunidades podem conduzir ao desenvolvimento de 
conhecimentos paralelos aos que os estudantes já tinham, resultando em um 
acervo múltiplo de conceitos a serem empregados em contextos que estes 
julguem apropriados. 

Percebe-se a importância que o professor tem, em relação a sua prática docente, na 

criação de novas possibilidades de ensino e aprendizagem, para ampliar esses conhecimentos 

que os alunos já possuem e, a partir deles, desenvolver novos conhecimentos. Dessa maneira, 

novas oportunidades de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita tomam novos caminhos, 

pois ler e escrever são atividades complexas, que requerem treino e estratégias bem definidas, 

com sequências didáticas que favoreçam os alunos na apropriação da linguagem e do seu 

conhecimento. 

Não se pode negar que é um grande desafio para os professores das Séries Iniciais, tanto 

da zona urbana como da zona rural, introduzirem a leitura e a escrita como práticas sociais, 

através do cotidiano dos alunos, respeitando suas individualidades e o contexto sociocultural 

em que estão inseridos. Aproveitar o que eles já sabem é primordial nesse primeiro contato, 

pois é a partir daí que a criança poderá ser motivada ou desmotivada para aprender a ler e 

escrever. Cabe aos professores um incentivo para fazer a diferença, tanto aos alunos da cidade 
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como aos do campo, respeitando cada contato e valorizando o lugar em que vivem, visto que 

ninguém se motiva para aprender o que já se sabe. Freire (2003b, p.85) confirma a curiosidade 

no ato de aprender: “Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. 

Diante desse contexto, a valorização do conhecimento da criança antes de chegar à 

escola traz um novo despertar para o mundo da leitura e da escrita. É quando o professor se 

serve desses conhecimentos para produzir novos saberes através de práticas pedagógicas, que 

ele pode enriquecer o processo de aprendizagem da leitura e da escrita com saberes 

diversificados e de acordo com a interação da turma nesse processo de ensino e aprendizagem, 

já que nas “dinâmicas mais fantásticas do desenvolvimento humano está a habilidade infinita 

de aprender e conhecer” (Demo, 2005, p.17). 

A escola tem o poder de transformar vidas com uma educação que valorize os 

conhecimentos já expostos pelos alunos e que propicie a aquisição de novos conhecimentos 

com uma relação de intimidade com o aluno, desde logo no processo de ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita. Lopes (2012, p.95-96) fundamenta a escola como o lugar de 

transformação e aceitação de saberes: “A escola ou a educação é um dos caminhos auxiliares 

das transformações históricas desde o surgimento dos homens, por isso ela está sempre 

favorecendo a emancipação humana ou em processo de libertação humana”. 

Sendo a escola esse lugar de transformação, não há dúvida que é dela a responsabilidade 

de criar um ambiente educativo que possibilite aos professores condições reais para que eles 

possam realmente exercer suas funções formativas democraticamente. Assim, os docentes 

poderão criar um ambiente colaborativo em sala de aula, valorizando sempre os conhecimentos 

que os alunos já têm e aproveitando esses conhecimentos para novas oportunidades de produção 

de saberes.  

 

3.3.1 A literatura infantil na aprendizagem da leitura e da escrita  

A leitura lúdica de histórias infantis agrada muito às crianças desde tenra idade porque 

as leva a um mundo de magia e encantamento, nomeadamente nos contos de fadas que têm 

passado de geração em geração, desde as recolhas feitas pelos precursores Charles Perrault, da 

França do século XVII, e Jacob e Wilhelm Grimm, mais conhecidos como Irmãos Grimm, na 
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Alemanha do século XIX (Kraemer, 2008, p.5). A vivência dessas histórias lidas e contadas em 

sala de aula contribui satisfatoriamente para os exercícios da leitura e da escrita.  

É preciso respeitar os saberes da criança, pois o que é bom para uns pode não o ser para 

outros. E o ato da escolha do que se quer ler para adquirir as habilidades da leitura e da escrita 

é pessoal, intransferível. A literatura infantil dá sua contribuição à medida que o professor leva, 

para a sala de aula, livros infantis em que as crianças escolhem de forma prazerosa aqueles que 

as encantam e ele, com criatividade, seleciona textos para ser lidos em rodas de leitura. Assim, 

as rodas de leitura com as crianças sobre as histórias infantis, como os contos de fadas, histórias 

em quadrinhos, etc., tornam-se momentos significativos de aprendizagem, quando bem 

direcionados, porque passam a ter um novo sentido, funcionando como um estímulo à 

alfabetização e letramento e contribuindo para o desenvolvimento leitor e escritor da criança. 

A leitura torna-se um hábito na vida das pessoas quando elas são estimuladas a conviver 

com livros desde os primeiros anos de vida. 

A literatura infantil realiza ainda uma função social – como afima Caldin (2003, p.4), 

“Nos seus primórdios, a literatura para crianças tem função formadora: apresenta modelos de 

comportamento que facilitam a integração da criança na sociedade” Cabe, portanto, aos 

professores das Séries Iniciais a responsabilidade de integrar a criança desde cedo num contexto 

mais alargado do que aquele em que vive, desenvolvendo opiniões próprias e conhecendo o que 

acontece não só no seu reduto, mas também o que se passa em sociedade, pois seus alunos serão 

os futuros cidadãos do país e necessitam, desde a infância, tomar decisões coerentes no 

caminhar de suas vidas. Por isso, as leituras lúdicas e prazerosas da infância são fundamentais 

para o desenvolvimento intelectual do ser humano. 

Os livros preferidos pelas crianças devem ser aceitos e incentivados pelos adultos, 

dando-lhes, assim, autonomia para que haja acesso a leituras que realmente as interessem, que 

sintam prazer em mergulharem e viverem intensamente esses momentos de reflexão e 

entendimento textual.  É nessa direção que Silveyra (2002, p.13) sublinha: “el contacto del niño 

inicial com la literatura infantil es y debe ser, ante todo, um contacto gozoso, amigable, 

placentero”. Diante do exposto por Silveyra, esse contato gostoso e amigável com a leitura de 

livros, através da literatura infantil, propõe mais facilidade de o professor conseguir que as 

crianças tenham mais autonomia na leitura, desde seus primeiros anos de escolaridade. Importa, 

no entanto, destacar que o professor tem também um papel importante na seleção dos livros a 
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que os alunos terão acesso, procurando diversificar os níveis e tipos de leitura, como afirma 

Amarilha (2003, p.43):  

Para adqurir a verdadeira autonomia na leitura, a criança não pode ser deixada 
a ler sozinha e sempre o mesmo nível de livros. O aprendizado da leitura é 
uma ato social; ele resulta da interferência pedagógica de uma geração sobre 
a outra. Além disso, a educação não se dá sem esforço, pois ela deve combinar 
o trabalho adulto e da criança. Para o desenvolvimento da capacidade de 
leitura de seus alunos, o professor tem um papel pedagógico fundamental – e 
essa é uma das fortes razões pelas quais as crianças vão à escola. 

A partir deste contexto, percebemos que a literatura infantil é um excelente suporte 

pedagógico para que a criança aprenda a ler e a escrever e adquira esses hábitos ao longo da 

vida. Os professores das Séries Iniciais devem assumir a responsabilidade de criar estratégias 

que conduzam os alunos a desenvolver as práticas de leitura e escrita, promovendo situações 

de aprendizagem que não sejam repetitivas, mas que avancem cada vez mais para que os alunos 

com as dificuldades possam adquirir novos saberes. A seleção criteriosa dos textos a fornecer 

aos alunos é determinante não só para promover a leitura e escrita, como também para 

proporcionar o desenvolvimento linguístico em geral, como escrevem Viana, Martins e  Coquet 

(2002, p.81):  

Ao proporcionar modelos para um discurso organizado, ao fornecer exemplos 
de frases mais complexas, ao permitir o alargamento do vocabulário da criança 
e a construção de novos significados, a actividade de ler e contar histórias a 
crianças contribui, decisivamente, para aumentar os seus conhecimentos sobre 
todos os aspectos da língua. Este desenvolvimento linguístico influencia o 
desenvolvimento das capacidades da leitura e da escrita que, por sua vez, 
interagem com a linguagem, determinando um tanto maior desenvolvimento 
linguístico como da leitura e da escrita. 

Os alunos das Séries Iniciais, ao participarem em atividades de leitura lúdica, 

desenvolvem cumulativamente o conhecimento linguístico, em particular os níveis lexical, 

sintático e textual.  

As crianças podem iniciar esse processo dando asas à sua imaginação, para criarem o 

hábito de ler e de produzir seus próprios textos, através do “discurso cotidiano que começa a 

ser marcado pelo trabalho de escritura das crianças e que traz, portanto, as marcas da realidade 

sociocultural dos indivíduos e dos grupos em interação”. (Smolka2012, p.138). Na proposta de 

Smolka 2012), defende-se uma relação favorável para o desenvolvimento da escrita através da 

produção, conforme a realidade sociocultural dos alunos, em que eles sintam realmente prazer 

em suas produções porque vivem esses contextos reais. Aprender a ler e escrever é também 
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cultura, porque engloba fatores sociais e culturais abrangentes em uma sociedade. Assim sendo, 

os professores das Séries Iniciais devem criar estratégias de ensino e aprendizagem que 

contemplem a literatura infantil, para ajudar as crianças a aprenderem a ler e escrever de 

maneira que seja favorável a elas, com textos que as façam gostar de ler e escrever. 

Com o desenvolvimento cognitivo das crianças, novas atividades poderão ser 

sugeridas pelos professores, como a confecção de livros, escrevendo suas próprias histórias 

com a ajuda do professor. Daí resultará a produção de um livro da turma com todas as produções 

e seus referidos autores. É um trabalho coletivo, colaborativo e dinâmico, no qual podemos ver 

uma transformação no ato da escrita, em que o professor é apenas o mediador, mas a 

criatividade, o prazer de produzir, de escrever vêm das crianças, a partir dos saberes prévios e 

os adquiridos. 

Sob a luz das contribuições de Smolka, é importante revisitar uma experiência de 

Amarilha (2003) com professores em Natal, capital do Rio Grande do Norte, através de um 

curso que tinha como tema “A literatura infantil na dinamização do processo de alfabetização”, 

com o objetivo de verificar a relação entre a literatura e o leitor quanto à capacidade cognitiva 

da criança. Para Amarilha (2003, p.59-60), “É preciso assinalar que os 

professores/pesquisadores reconheciam a pouca familiaridade com atividades no gênero, 

acrescido do fato de que muitos nutriam indiferença ou suspeita sobre os contos, enquanto 

literatura adequada às crianças”. 

A autora iniciou um trabalho com esses professores nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental e, nesse estudo, foram narradas várias histórias como Chapeuzinho Vermelho, 

Rapunzel e outras. Nas observações feitas pelas professoras, foi constatado que as crianças 

respondiam às perguntas, demonstrando segurança e interação do grupo. As conclusões 

destacam que a contribuição da literatura infantil permite que os professores das Séries Iniciais 

busquem outros meios mais prazerosos no trabalho, para se chegar à escrita com satisfação e 

prazer. É importante que as crianças não se sintam constrangidas para começarem seus escritos 

de forma espontânea, da maneira como elas querem escrever, sem muitas cobranças de fazer 

como o professor quer, mas dando oportunidades para que a sua criatividade prevaleça e o 

professor apenas as ajude em seu caminhar para a escrita.  

As bibliotecas das escolas devem estar à espera dos alunos com um bom acervo e um 

lugar convidativo, em que as crianças possam sentir vontade de retornar, porque percebem a 
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riqueza e o valor dos livros em suas vidas. Por isso Capa (2007, p.127) faz um alerta aos 

professores para que “ proporcionem situações que fomentem o gosto pela leitura, criando nos 

sujeitos salutares hábitos de contacto e exploração do livro”, com momentos somente deles – e 

tendo presente que só eles podem saber o que realmente lhes proporciona o prazer de ler, 

contribuindo para torná-los bons leitores. Todavia, isso requer uma série de estratégias que não 

são apenas de ordem didático-pedagógica, mas também de um trabalho em equipe na escola, 

como os projetos de leitura para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Outras providências 

podem ser tomadas também pela própria escola e pelos órgãos educativos governamentais, a 

fim de equipar as bibliotecas das escolas, promovendo eventos em que a leitura e a escrita 

possam tornar-se um prazer na vida dos alunos no cotidiano escolar. 

A literatura infantil precisa estar nas escolas, e em particular nas salas de aula, a fim de 

proporcionar um trabalho dinâmico, criativo e de descoberta do mundo e da sua própria 

identidade. Inseri-la nas Séries Iniciais é dar uma nova oportunidade as nossas crianças, para 

que esta possa viver tempos felizes, abrindo novos horizontes para a evolução da leitura e da 

escrita e, consequentemente, a participação ativa de todos que estão envolvidos nesse processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

3.4 Sucesso e insucesso escolares: causas e consequências 

Atualmente tem sido bastante discutido em fóruns, seminários, congressos, palestras, 

convenções educativas e reuniões governamentais e não governamentais o caso do insucesso 

escolar, pois cada vez mais cresce o número de crianças, jovens e adultos que ainda estão 

vivendo esse problema tão sério. Reconhece-se que é urgente desenvolver políticas públicas 

educativas que favoreçam um ensino de qualidade, respeitando a individualidade de cada um e 

o contexto sociocultural em que estão inseridos os estudantes. 

É necessário que os professores das Séries Iniciais compreendam que o início da 

formação escolar das crianças é decisivo para o desenvolvimento cognitivo e que lhes 

favoreçam competências e habilidades que as tornem críticas, pensantes e com saberes 

apropriados para o sucesso nas fases seguintes da vida escolar. As estratégias de ensino do 

professor alfabetizador devem ser adaptadas ao contexto sociocultural dos alunos, promovendo 

um ensino não fragmentado e que prepare para a aprendizagem ao longo de toda vida (Educação 

do século XXI), com respeito aos diferentes contextos.  
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As crianças aprendem com mais facilidade quando os vínculos de convivência entre elas 

e os professores são de afetividade, sem autoritarismo, pois o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita caminha melhor quando há negociação e respeito pelas 

diferenças. É lamentável quando vemos professores classificar alguns alunos como os “mais 

dedicados ou mesmo os mais inteligentes da classe”. Isso poderá deixar os outros alunos que 

não se destacaram, tristes e com traumas irremediáveis que poderão permanecer por toda sua 

formação escolar. Em contrapartida, quando as crianças são tratadas de igual forma, há uma 

diferença para quem ensina e para quem aprende.A maneira de o professor se comportar em 

sala de aula perante alunos oriundos de diferentes contextos prepara os alunos para a vida 

emsociedade. Em sala de aula, as práticas não devem ser excludentes, nem classificatórias, mas 

democráticas – em sintonia com as palavras de Freire (2003, p.97) quando adverte “Se minha 

opção é democrática, progressista, não posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista”. 

O sucesso escolar dos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental não depende 

necessariamente de a escola fornecer aos seus alunos kits com material didático, merenda 

escolar, tabletes e direitos que lhes são devidos. Essa mesma escola às vezes esquece que o 

ensino e a aprendizagem, além de toda uma estrutura, seja familiar ou escolar, com professores 

qualificados, dependem também do contexto social e cultural dos estudantes, porque o currículo 

nada ensina se não nos concentrarmos em uma aprendizagem para as crianças com formas de 

aprender além da escola (Iturra, 1990, p.21). 

A escola é o lugar de se aprender, mas também é necessário que seja uma aprendizagem 

que sirva além da escola, como explicita Iturra (1990), que sirva para a vida do educando de 

acordo com o seu contexto, com o seu mundo. Antes da vida na escola, já havia a vida na 

sociedade em que a criança está inserida, e em que adquiriu seus primeiros conhecimentos. 

Todavia, é à escola que compete proporcionar os meis necessários para o aluno continuar a 

aprendizagem em sociedade e promover o exercício de sua cidadania. 

A educação deve respeitar as ações individuais. A escola, principalmente pela ação dos 

professores, precisa resolver as situações com decisões e criar oportunidades, para que os alunos 

vençam obstáculos e possam prosseguir em sua caminhada, além de vivenciarem uma 

transformação em sua vida, diante da sociedade. É pertinente o que diz Fernandes (2004, p.3):  

Se tomarmos, porém, valores como direitos humanos, igualdade, democracia, 
diríamos que a escola, por não tratar ou não saber tratar seus usuários com 
igualdade, fracassa nos seus objetivos. De um jeito ou de outro, o fracasso 
escolar não é intrínseco aos seus usuários (discentes), mas diz respeito às 
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relações sociais. Ou seja, diz respeito a como a comunidade escolar se 
constitui e se relaciona entre si, com a sociedade mais ampla e com o Estado. 

Vive-se uma época em que é frequente a queixa de que o poder fala mais alto que os 

valores adquiridos na família, na religião e na escola. Cada vez mais a posição social está à 

frente desses valores, causando danos irreversíveis na trajetória escolar das crianças, dos 

adolescentes, dos jovens e dos adultos, que estão na escola com o objetivo de ter perspectivas 

futuras e poder galgar uma posição mais privilegiada na sociedade. 

São comuns nas escolas comentários sobre os alunos que não conseguem aprender a ler 

nem escrever. Mas será que os professores procuram resolver essa situação em conjunto e 

priorizando o contexto em que vivem esses alunos? É necessário que os docentes reconheçam 

o contexto sociocultural dos seus alunos como prioritários para iniciar suas práticas de ensino 

e aprendizagem da leitura e da escrita, pois “enquanto não aceite o saber cultural como saber 

equivalente e complementar ao seu próprio saber, seu resultado será o insucesso de seus 

ensinandos pela falta de vias de comunicar seu saber letrado ao saber cultural” (Iturra, 1990, 

p.20). 

Verifica-se nas escolas um foco voltado para as necessidades da escola, que é de 

relevante importância, pois é esta que tem a função de aplicar o ensino formal. Contudo, o aluno 

é a figura central desse processo e necessita estar inserido nesse contexto com condições de um 

ensino-aprendizagem conforme sua realidade, seu mundo, não o tornando abstrato e causando 

o insucesso, como diz o mesmo autor: 

A experiência de vários trabalhos de campo, em áreas urbanas e rurais, tem-
me ensinado que a dificuldade que as crianças têm para aprender não provém 
tanto de uma falta de interesse no ensino, seja deles ou de seus pais, mas de 
entender como esse ensino se aprende e como é que se pode utilizar. (Iturra, 
1990, p.18) 

Ninguém tem interesse de aprender algo que não tem necessidade de aplicar 

posteriormente em sua vida secular. A escola precisa repensar como está sendo formulado seu 

currículo e como são ensinados os conteúdos, pois aprender o que não se aplica no dia a dia do 

estudante dificulta o despertar de seu interesse e sua motivação. Segundo Peres (2000, p.156): 

“É necessário repensar as políticas educativas (nacionais e internacionais), a formação dos 

professores, a organização da escola e todo o meio envolvente, sob pena de todas estas 

vantagens se converterem em inconvenientes”. Isso porque as ações devem ser implantadas, 

valorizando a Formação Continuada para os docentes e outras providências, que a própria 
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escola pode tomar para melhorar o nível de aprendizagem em articulação com a organização e 

currículos escolares. Ainda, o mesmo autor se pronuncia a esse respeito: 

De facto, construir um curriculum comum que não homogenize nem 
estabeleça uma cultura uniforme exige, por um lado, romper com velhos 
hábitos de hegemonia e controlo por parte da administração e, por outro lado, 
flexibilizar a estrutura e a organização escolar de forma a que todos os 
parceiros educativos participem de uma forma colaborativa na (re)construção 
de significados, valores e atitudes da cultura comum. (Peres, 2000, p.156) 

Esta flexibilidade na organização do currículo escolar é uma necessidade que já 

mencionámos anteriormente. Os professores que estão vivendo a realidade dos seus alunos em 

diferentes contextos escolares podem colaborar na construção desse currículo – porque sabem 

que os estudantes pertencem a diferentes níveis social, cultural e econômico – e podem 

contribuir para a sua elaboração e, consequentemente, promover mudanças significativas de 

aprendizagem e um novo momento na educação do país. Ainda Iturra (1990, p.18) refere: “À 

escola falta-lhe um projecto simultâneo de trabalho intenso com os pais e de formular projectos 

alternativos factíveis para a obtenção de uma segurança e emprego e trabalho. Há um divórcio 

entre o que se ensina e a utilização social da aprendizagem”. 

É importante que a escola tome consciência e tenha autonomia para mudar suas práticas, 

favorecendo aos seus docentes condições para desenvolver um ensino-aprendizagem pautado 

pela vivência dos educandos, de acordo com sua realidade. Assim, poderá haver então uma 

mudança política e pedagógica para privilegiar os conceitos que precisam ser reelaborados e 

com isso haver uma transformação no processo de ensino e aprendizagem. Freire (2003, p.62) 

enfatiza muito bem essa questão do respeito ao educando quando diz: 

Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do educando 
e, na prática, procurar a coerência com este saber, me leva inapelavelmente à 
criação de algumas virtudes ou qualidades sem as quais aquele saber vira 
inautêntico, palavreado vazio e inoperante. De nada serve, a não ser para irritar 
o educando desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em 
democracia e liberdade mas impor ao educando a vontade arrogante do mestre. 

Quando houver esse respeito pelo educando, valorizando a realidade que ele vive em 

seu contexto social e cultural, haverá mais possibilidades de liberdade de expressão e um 

ensino-aprendizagem mais consistente. O educando começa a aprender com satisfação, porque 

o que está aprendendo é do seu interesse e será útil para sua vida fora da escola. Enquanto 

houver uma política educacional voltada para o bem-estar da escola, com um currículo que não 

contempla a realidade dos alunos, sem a preocupação de ensinar o que os alunos realmente 
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querem e precisam de aprender, será difícil resolver esse fracasso escolar. Mesmo diante de 

programas e projetos que parecem os ideais aos olhos daqueles que trabalham na educação, 

estes não funcionam nem funcionarão, pois como sublinha Peres (2011, p.77-78) é preciso uma 

educação em valores: 

A educação para os valores é uma responsabilidade social que deve configurar 
as ideias, os sentimentos e a conduta das pessoas na comunidade. No entanto, 
todos sabemos que atrás de um tempo vem outro tempo e que muitos 
começaram a assumir e a pôr em prática outros valores, imaginando e 
sonhando mudanças substanciais nos modelos e práticas económicas, 
políticas, sociais, culturais e educativas. 

A partir de uma educação plural em que se envolvam, como diz Peres (2011), práticas 

orientadas para os valores, criam-se mais possibilidades de reduzir ou mesmo erradicar o 

insucesso escolar, já que essas práticas podem aliar o cotidiano dos alunos e ao trabalho em sala 

de aula.  

As crianças das Séries Iniciais do Ensino Fundamental estão a passar por momentos 

muito relevantes no processo de alfabetização. Caminhar para o sucesso escolar é o lema 

principal para professores, coordenadores e gestores de escolas, porque esses estão à frente do 

cotidiano dos alunos. Mesmo ainda sendo um sonho, poderá se tornar realidade, se a escola 

assumir outro papel diante da sociedade, com uma educação que privilegie os saberes 

conceituais necessários ao educando, mas com respeito aos seus valores sociais, culturais e 

econômicos, em busca de soluções para uma escola democrática, com políticas públicas 

educativas sólidas e abertas aos que buscam o conhecimento. 

 

3.4.1 Relação entre escola e família 

A função da escola é promover uma educação de qualidade ao educando para que ele 

possa exercer sua cidadania. Conforme Peres (2001, p.63):  

As escolas não são boas por imposição ou tradição, as verdadeiras escolas são 
as escolas aprendentes (learning schools), isto é, aquelas que estão em 
permanente melhora, construindo dia a dia a sua autonomia e a sua cultura, 
aproveitando as estruturas e os recursos existentes na comunidade de forma a 
evitar o enquistamento institucional. 

Essas são as verdadeiras escolas que estão sempre à procura de melhoria educacional. 

São as que se consideram aprendentes, pois estão em busca de humanização, socialização, 



181 

inclusão social, autoestima e sentido para a vida, em que o ensino é a mediação que favorece a 

aprendizagem através de um ato relacional. No entanto, percebe-se que esta não é a realidade 

do Brasil, que ainda vive um grande déficit de crianças que não sabem ler nem escrever, mesmo 

estando frequentando uma escola, a qual tem um grande desafio de promover o conhecimento 

e a cidadania. 

Vários são os fatores que concorrem para essa situação, já que muitas crianças vivem 

em situações difíceis, devido a famílias desestruturadas, falta de respeito à individualidade do 

aluno, problemas de convivência com os pais, isto é, falta de estrutura familiar e de recursos 

para sobreviverem dignamente. Família e escola deviam caminhar juntas, e quando isso não 

acontece, fica a responsabilidade só na escola, que dificilmente irá cobrir esse déficit. 

Percebe-se que os pais estão cada vez mais distantes dos filhos, deixando a 

responsabilidade unicamente para a escola, e isso dificulta o ensino-aprendizagem, pois a escola 

sozinha não pode suprir um trabalho educativo eficaz, que exige a relação entre escola e família, 

mesmo admitindo que a escola é o lugar por excelência para se ensinar e aprender. 

Atualmente, o Governo Federal, junto a estados e municípios, tem investido muito em 

educação, dando condições para que o aluno possa ter material didático, merenda escolar, 

fardamento e um corpo docente qualificado, para atender às necessidades básicas do educando 

na educação básica. Porém, são muitas as dificuldades que surgem no dia a dia do professor 

regente, impossibilitando uma dedicação maior aos educandos – as  palavras de Freire (2003b, 

p.91) “Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade” revelam bem a 

importância da generosidade do professor para fazer face a essas dificuldades. 

As causas do insucesso escolar são múltiplas. Destacam-se os problemas de ordem 

familiar, em que a maioria das crianças que frequentam as escolas públicas tem uma história de 

vida que dificulta sua aprendizagem, fazendo-as passar às vezes vários anos na escola, sem 

adquirir as competências devidas para uma aprendizagem efetiva, reflexiva e transformadora. 

Peres (2011, p.63) é bem enfático quando afirma: “as mudanças significativas no campo 

educativo terão que ser vistas numa perspectiva emancipadora e cultural, envolvendo todos os 

intervenientes, e apostando na escola como o centro desta mudança”. 

As mudanças precisam acontecer para haver resultados satisfatórios na trajetória escolar 

dos estudantes do Ensino Fundamental, em especial as Séries Iniciais, que constituem a base 

de uma sólida formação escolar. Todavia, ainda não se pode comemorar um resultado que venha 
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mudar o quadro educacional brasileiro. É evidente que, para garantir bons resultados de ensino-

aprendizagem, o professor é o elo desse contínuo, pois como sublinha Reboul (1982, p.109): 

“não há ensino sem docentes possuindo uma competência reconhecida na sua matéria. A ideia 

de que qualquer pessoa pode ensinar tudo é negação do ensino”. 

Ter competência e uma prática pedagógica voltada para a realidade dos estudantes é 

crucial para uma melhoria no ensino-aprendizagem. No entanto, há ainda muitas crianças fora 

da idade/série sem saber ler nem escrever. Isso é preocupante para um país que precisa estar 

alfabetizado dentro de alguns anos, devido ao pacto feito pelo PNE e o Banco Mundial, que 

tem sido um forte aliado na educação básica do Brasil. 

Esse fracasso escolar vem de muitos anos, nos quais a escola tinha um ensino 

tradicional, isto é, bancário, como dizia Freire (2003), sem interação, pois o conhecimento era 

passado de forma fragmentada. O professor era o dono do saber e o aluno não podia reivindicar 

nada, tornando-se um ser não pensante e sem opinião própria. 

Hodiernamente, há uma preocupação em formar cidadãos críticos e a escola assume essa 

responsabilidade diante da sociedade, promovendo avaliações externas para medir os 

conhecimentos curriculares, pontuando através dos números as causas do fracasso escolar. Para 

isso, enfatiza Iturra (1990, p.15): “a responsabilidade do insucesso tem sido definida ou adscrita 

à instituição, à escola como entidade abstracta ou terra de ninguém, à qual se diz não contar 

com meios para o ensino nem ter uma orientação pedagógica adequada”. 

Acontece ainda comumente no Brasil o que Iturra (1990) explicita, pois geralmente a 

culpa de o aluno não aprender recai sobre a escola. Como também os professores enfatizam que 

o sistema do processo educativo é falho, devido a os alunos conseguirem chegar às séries mais 

avançadas sem saber ler nem escrever. Mais uma vez, o mesmo autor sublinha:  

Tem-se ido configurando no entanto, e especialmente entre a classe docente, 
uma opinião que oscila entre declarar que o programa é o culpado ou 
interpretar de que as crianças não aprendem ou aprendem com dificuldades 
devido à suas próprias aptidões individuais perante o ensino (Iturra, 1990, 
p.15). 

Essa opinião dos docentes coloca as dificuldades de aprendizagem conforme o programa 

ou as aptidões das próprias crianças, fato que não parece ser o mais racional, visto que aprender 

requer estratégias diversas que venham favorecer diferentemente cada indivíduo, e todos devem 

ter condições para desenvolver essa habilidade.  
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São várias as causas que provocam o insucesso escolar, como subblinha Benavente 

(1990, p.721): “reprovações, atrasos, repetências, abandonos, desperdício, desadaptação, 

desinteresse, desmotivação, [...]”. 

Benavente (1990) refere-se à situação de Portugal, mas o Brasil também convive com 

esses mesmos problemas, pois a evasão, a repetência e a desestrutura familiar cooperam para o 

desinteresse e a desmotivação dos alunos em aprender, causando o insucesso escolar. É 

importante conhecer o universo cultural dos alunos, mas também o dos professores, pois eles 

representam um papel relevante nesse processo educativo e têm seu universo cultural e 

merecem respeito dos alunos, da gestão escolar, como também, dos órgãos governamentais que 

às vezes enviam seus programas educativos às escolas, sem orientação pedagógica e sem saber 

como está a situação do educador, que, em muitos casos, não tem acesso a Formação 

Continuada e passa por outras dificuldades para o exercício da profissão. O compromisso dos 

educadores na promoção de um ensino de qualidade, e de acordo com o contexto sociocultural 

dos alunos, deve ser privilegiado, mas para isso é necessário que eles tenham condições viáveis, 

com material didático, metodologia e apoio pedagógico. É pertinente o que sublinha Perrenoud 

(1993, p.94):  

A fé na formação de professores nunca é mais forte do que a fé no discurso 
reformista sobre a educação: introduzir as novas tecnologias, democratizar o 
ensino, diferenciar a pedagogia para melhor lutar contra o insucesso escolar, 
renovar os conteúdos e as didácticas, desenvolver as pedagogias activas, 
participativas, cooperativas, abrir a escola à vida, partir da vivência dos 
alunos, reconhecer a diversidade das culturas, alargar o diálogo com os pais, 
favorecer a sua participação na vida da escola: tudo isto conduz-nos sempre à 
conclusão de que é preciso formar professores! 

A questão em pauta, além de Perrenoud (1993) fazer uma exposição real a respeito da 

formação dos professores, tem muito a ver também com as condições sociais em que a criança 

está inserida, pois o fracasso escolar está além desses pontos. Ela permeia não apenas o campo 

cognitivo da criança, mas também o social. 

A formação escolar tem seu início na alfabetização, por isso é preciso que haja nas 

escolas não só um currículo diferenciado para atender à população escolar das diversas 

localidades, mas também professores comprometidos com a educação e que sejam respeitados 

não somente pelos seus alunos, como por toda a comunidade escolar. No entanto, é preciso 

rever como os professores estão ensinando e se os alunos estão aprendendo, se há respeito pelas 
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diferenças culturais do aluno, pois num ensino descontextualizado, não há aprendizagem, 

verificando-se o que Iturra (1990) chama de divórcio entre ensino e aprendizagem. 

A família tem uma grande influência na vida escolar dos filhos, pois as crianças que 

convivem com pessoas letradas, consequentemente, terão um rendimento diferente daquelas 

que convivem com pais analfabetos. Com as crianças da zona rural, em que a maioria dos pais 

é analfabeta e vive da lavoura, torna-se importante e necessário que os professores saibam lidar 

com estes diferentes contextos e que sejam tomadas medidas para erradicar o analfabetismo. 

O insucesso escolar tem várias causas, sendo preciso reflexão e ação, não só dos 

professores, dos pais e da comunidade escolar, mas também de um olhar diferente dos que estão 

à frente desse processo educativo, para criar políticas públicas que venham favorecer um 

ensino-aprendizagem significativo e de inclusão social. Isso requer que as crianças das Séries 

Iniciais iniciem sua formação escolar num contexto que tenha em conta sua realidade, para 

adquirirem as competências e habilidades próprias para sua formação, usufruindo de um ensino 

básico de qualidade. 

 

3.4.2 Relação entre escola e sociedade  

A sociedade cobra das escolas e das famílias uma educação que promova o indivíduo e 

a sua cidadania. A escola não funciona sozinha, pois os elementos estão inter-relacionados e 

adquirem sentido no contexto com os outros. Todos fazem parte do Sistema Educativo. Ela não 

pode trabalhar fragmentada, descontextualizada, mas de forma interativa e inclusiva – e esse 

trabalho é essencial para a sobrevivência da sociedade, como sublinha Iturra (1990, p.16): 

Se uma sociedade não consegue ensinar as gerações que virão substituir a dos 
adultos que morrem, nem conhece claramente os meios pelos quais o fará, 
corre o sério risco de que sua construção se disperse. Ensinar, isto é transmitir 
a memória social de adultos a jovens, é o processo pelo qual se transfere o 
pensamento cultural de como uma sociedade se gere a si própria. 

A partir desse pressuposto, verifica-se que o insucesso escolar gera grandes prejuízos 

não só à comunidade escolar, mas também aos órgãos públicos governamentais, às famílias, 

mas principalmente à sociedade, pois os cidadãos instruídos e críticos sabem tomar decisões 

que venham melhorar não só estados e municípios, mas também a população em geral, visto 

que homens e mulheres reflexivos e críticos sabem tomar posições para o crescimento de uma 

nação. 
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A escola tem uma função relevante na sociedade, posto que é através da formação 

escolar que se adquire a cidadania. Partindo desse pressuposto, percebe-se que formar cidadãos 

requer atenção, não somente dos profissionais em educação, mas também de políticas públicas 

educativas que venham favorecer um ensino de qualidade para todos, sem distinção de cor, raça 

ou condição social. Nessa direção, Freire (2001, p.59) enfatiza o poder da palavra como reflexão 

para uma aprendizagem significativa:  

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e 
homens percebam o que realmente significa a palavra: um comportamento 
humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido 
verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, 
de decidir, de optar. 

Desse modo, ler e escrever fazem as pessoas ficarem diferentes, visto que iniciam um 

processo que envolve maturidade leitora e escritora no momento de resolver situações que 

podem ocorrer no cotidiano, não pelo que as classes dominantes decidem ou querem, mas com 

opinião formada de saberem decidir quando for preciso. Mas, será que a escola está realmente 

formando cidadãos críticos, com opções de escolha e decisões em seus atos na sociedade? É 

preciso revisitar como está sendo construído esse novo cidadão deste século XXI, após vários 

avanços na educação. 

O papel do educador é fundamental para que, junto à escola, ele possa exercer 

responsabilidade na construção do conhecimento dos seus alunos, aplicando estratégias de 

ensino que atendam às suas necessidades nesse mundo pós-moderno. Contudo, é necessário que 

os educadores tenham formação continuada para atender às necessidades dos alunos dessa nova 

geração, com uma orientação que venha solidificar esse aprendizado. 

Vivemos uma grande revolução na área tecnológica, em que as pessoas buscam 

alternativas mais rápidas e eficazes para adquirirem novas informações e conhecimento. Como 

tal, existe hoje uma geração voltada para as novas tecnologias, que usa ferramentas e aplicações 

cada vez mais avançados. O profissional em educação precisa estar inteirado desse 

conhecimento tecnológico para aproveitar as potencialidades que ele oferece e enfrentar este 

grande desafio.  

As tecnologias estão facilitando ainda mais a comunicação com novas metodologias de 

ensino, com programas e projetos inovadores. Os professores são capacitados através do 

Programa Nacional de Educação Continuada em Tecnologia Educacional (PROINFO), que 
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oferece cursos periódicos para professores do ensino básico, em todo país. O Governo tem 

investido nesses cursos para que os professores possam estar conectados nesses sistemas de 

informação e comunicação, pois se não se atualizarem, ficarão aquém de seus alunos.  

Apesar de as escolas brasileiras já estarem conectadas com laboratórios de informática, 

a maioria dos professores das Séries Iniciais ainda está sem dominar o computador, ferramenta 

importante para uma maior interação entre professores e estudantes. Esta nova geração pertence 

ao mundo digital e, se o professor também tiver habilidade e competência para usar esse 

suporte, suas aulas tornar-se-ão mais dinâmicas e os alunos se sentirão mais motivados, o que 

cria possibilidades de uma aprendizagem mais consistente, crítica e dinâmica. É Lima ( 2009, 

p.14) que explica como as crianças aprendem a ler: 

Os comportamentos de leitura são aprendidos e dependem do ensino. Eles 
envolvem a utilização dos produtos culturais que servem de suporte para a 
escrita, sendo os mais comuns o papel e as telas do computador, do cinema e 
a televisão. Com crescente utilização, temos também os equipamentos 
eletrônicos e computadorizados, como caixas eletrônicas, telas de máquinas 
registradoras e instrumentos pessoais como ipod, agenda eletrônica, palmtop, 
celular. 

Esses artefatos são relevantes na motivação para a aprendizagem da leitura e da escrita, 

porque fazem parte do cotidiano das crianças na sociedade atual. Assim, a partir da relação 

entre leitura, escola e sociedade, forma-se um ponto de equilíbrio para que haja uma verdadeira 

aprendizagem e o indivíduo possa adquirir sua habilidade leitora, conquistando assim sua 

cidadania. É importante também revisitar o aspecto cultural da vida em sociedade, pois como 

sublinha Iturra (1990, p.17): 

Se reconhecermos o facto da existência dum saber cultural prévio ao saber 
oficial que a escola deve transmitir, e se reconhecermos o facto de que a escola 
parece não ser capaz de fazê-lo, trata-se então de construir sistematicamente 
uma teoria dos saberes que a criança transporta consigo na sua entrada para a 
escola e que a acompanha no seu crescimento até à sua vida adulta e durante 
esta. A escola, para além de ser um episódio conjuntural de poucos anos de 
duração na vida do indivíduo, é também um epifenómeno em relação a tudo 
aquilo que a diversidade de grupos sociais que integra o Estado-Nação tem 
adquirido como conhecimento cultural. 

É relevante o que afirma Iturra (1990) a respeito da sociedade e da escola, pois realmente 

o indivíduo vive em sociedade bem antes de a escola existir e isso deixa claro que, apesar de a 

escola assinalar a entrada de novas perspectivas para um futuro melhor, não se pode negar o 

conhecimento cultural que se vai acumulando e reconstruindo ao longo de séculos, marcando 
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uma nação. Dessa maneira, a escola tem sua função, sem esquecer que o conhecimento cultural 

existe antes dela e que precisa ser reconhecido na trajetória de vida dos estudantes – sendo 

necessário ultrapassar a dicotomia que minimiza a importância do conhecimento cultural face 

ao “conhecimento oficial”, seguindo a concepção do mesmo autor: 

No nosso Ocidente o ensino divide-se em dois: o conhecimento oficial 
variável de política em política social ao longo do tempo, e que a escola tem 
como função ensinar; e o conhecimento cultural que a escola não quer ignorar 
mas que não consegue sistematizar porque não o pesquisa e porque o 
considera inferior ao seu próprio saber e até desnecessário para a formação da 
mente racional. (Iturra, 1990, p.17) 

O conhecimento cultural que a criança já tem, e desenvolve no seu contexto social, 

quando articulado com o conhecimento escolar, pode desmistificar esse problema de 

aprendizagem, pela valorização do conhecimento cultural da criança ao inseri-la num novo 

contexto social e cultural, numa sociedade mais alargada. Também Perrenoud (1993, p.97) 

sublinha:  

Numa sociedade totalitária, a justiça, a imprensa, a escola, estão sob as ordens 
do partido único ou de uma classe no poder, o que, para garantir os privilégios 
das classes dominantes, conduz a uma sociedade esclerosada, à defesa por 
cada um do seu interesse particular, a um dispêndio incrível de energia para 
negar as contradições e as injustiças e para reprimir a menor dissidência. 

A escola pode ser o centro das expectativas para uma sociedade mais democrática. 

Sendo a educação um direito de todos, é imprescindível que a escola assuma seu papel 

transformador e sejam tomadas medidas contra o insucesso escolar, em benefício de uma 

sociedade mais justa. 

Oinsucesso educacional brasileiro pode se tornar em sucesso e bem-estar social, 

partindo dos pressupostos de que para realizar um trabalho educacional de qualidade, que 

garanta uma educação básica para todos, promova a democratização da gestão e do acesso do 

aluno à escola, além do financiamento, é necessário um envolvimento dos atores sociais nesse 

processo de mudanças. E esse processo educativo só será validado através de uma ampla 

participação de toda sociedade. 

Como exemplo de incentivos a professores e alunos, objetivando melhores 

desempenhos no ensino-aprendizagem, importa referir as Olimpíadas da Língua Portuguesa10, 

                                                           
10 Em 2016, foi realizada a 5.ª edição da Olimpíada da Língua Portuguesa – cf. 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso. 
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que visam ainda identificar talentos, aptidões e valores que propiciem o desenvolvimento da 

autonomia intelectual do aluno. 

O desempenho educativo depende muito de uma política de governo e de reformas 

educativas que poderão contribuir para o desenvolvimento intelectual dos docentes, desde logo 

por meio de uma Formação Inicial que lhes dê condição de exercer suas funções com 

competência,como também por meio de Formação Continuada, para ajudá-los na trajetória 

profissional, com propostas pedagógicas inovadoras e apoio pedagógico, a fim de suprir 

dificuldades e conquistar melhores caminhos de ensino-aprendizagem.  

O Governo Federal não tem medido esforços para atingir metas que venham contribuir 

para que a educação do Brasil possa crescer e atingir o patamar dos paísesmais desenvolvidos. 

É relevante o empenho dos gestores estaduais e municipais em cumprirem as metas 

estabelecidas pelo Governo Federal, apoiando os programas e projetos que têm chegado às 

escolas, nomeadamente através do PDDE, para que os alunos possam ter mais opções de ensino 

e aprendizagem e melhorar o resultado do IDEB.  

Combater o insucesso ou fracasso escolar, dando lugar ao sucesso educacional, eleva 

não só o IDEB, mas sobretudo forma cidadãos informados e críticos, que sabem decidir em 

situações adversas que lhes venham a surgir. Assim, a escola, a família e a comunidade escolar 

poderão ver resultados de um ensino-aprendizagem efetivo e participativo, formando cidadãos 

para uma sociedade que, além de exigir competência, requer preparação para a competitividade 

e o empreendedorismo. 

Partindo do pressuposto de que educação é um direito de todos os cidadãos, a sociedade 

em geral deveria ter acesso a escolas que tivessem propostas pedagógicas enriquecedoras, com 

políticas públicas educativas que beneficiassem a comunidade escolar, fornecendo Formação 

Continuada para os professores e condições de trabalho digno, em que os educadores não 

precisassem trabalhar em duas ou três escolas para poderem sobreviver. 

A escola deveria ter uma educação que pudesse beneficiar os estudantes em todos os 

aspectos. Urge repensar sua atuação, fornecendo projetos educativos voltados para a 

heterogeneidade dos alunos e a valorização do professor com Formação Continuada e 

flexibilidade no currículo, para atender as necessidades dos alunos, de acordo com o seu 

contexto sociocultural. 
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A escola é realmente o lugar da criança aprender a ler e a escrever, através de propostas 

didático-pedagógicas que possam auxiliar esse processo de ensino-aprendizagem, com práticas 

docentes renovadas, tendo como suporte também o uso das tecnologias. Para isso, é necessário 

que o professor domine essas ferramentas, deixando sua “zona de conforto” e se apropriando 

do conhecimento tecnológico para dinamizar suas aulas, tornando-as mais atrativas, porquanto 

os alunos desta época digital se sentem mais motivados quando podem utilizar em sala de aula 

as novas tecnologias da informação e comunicação. 

Ao repensar todas essas situações, em uma sociedade que contribua para que o homem 

possa conquistar sua cidadania e crescer como gente, como preconiza Freire (2003b), é 

necessário um trabalho pedagógico coletivo. Para ultrapassar o insucesso escolar, o fracasso e 

mesmo o abandono da escola, são necessários vários olhares colaborativos e compartilhados 

entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, que estarão observando em uma 

mesma direção, com vista à vivência plena em sociedade. 

 

  



190 

  



191 

 

 

 

 

Quarto Capítulo 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Nossa pesquisa caracteriza-se como descritiva dentro de uma abordagem qualitativa, 

com análise de alguns dados quantitativos para complementar a análise qualitativa. Para 

encontrar respostas aos nossos questionamentos e atender aos objetivos propostos em nosso 

objeto de estudo, optamos por uma metodologia interativa segundo proposta de Oliveira (2014, 

p.18): “é um processo hermenêutico-dialético e dialógico que facilita entender e interpretar a 

fala e os depoimentos dos atores sociais em seu contexto, na perspectiva de uma visão sistêmica 

da temática em estudo”. Essa proposta metodológica, por ser dialética, complexa, dialógica e 

sistêmica, aplica-se a diferentes áreas do conhecimento, podendo ser trabalhada com os mais 

variados e complexos temas de pesquisa (Oliveira, 2014). 

 

4.1 Metodologia Interativa 

Na senda de Oliveira (2014), a Metodologia Interativa, uma proposta dinâmica e 

inovadora, tem como carro-chefe a técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) para 

realização de entrevistas na pesquisa de campo. Ainda segundo a mesma autora:  

Essa metodologia se aplica a diferentes áreas de conhecimento, podendo ser 
trabalhada com os mais variados e complexos temas de pesquisa, estando 
aberta a possíveis adaptações segundo o contexto em que se pretende realizar 
uma determinada pesquisa, seja de um tema pertinente ao domínio das 
Ciências Exatas, Ciências Humanas e Sociais (Oliveira, 2014, p.18). 

Para melhor entendimento da Metodologia Interativa, que é caracterizada dentro de uma 

abordagem qualitativa, é importante compreender que além da utilização do Círculo 

Hermenêutico-Dialético (CHD), para realização de entrevistas, a autora recomenda a aplicação 

de questionários em outro grupo, que faça parte do contexto das pessoas entrevistadas, com 
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vista ao cruzamento de dados. Após a construção do marco teórico, procede-se à identificação 

das categorias teóricas como referenciais para a construção dos instrumentos de pesquisa. Em 

nosso estudo, usamos como instrumentos de pesquisa as entrevistas11 e os questionários. 

A aplicação da Metodologia Interativa, como sendo um processo hermenêutico dialético 

e dialógico, facilita compreender a fala e os depoimentos dos atores sociais, para melhor 

interpretação dos dados na construção e reconstrução da realidade. Tem como principais aportes 

teóricos: a complexidade de Morin (2003; 2005), a Dialogicidade de Freire (2003b; 2014); o 

Círculo Hermenêutico-Dialético segundo Gadamer (1997; 2009); a Visão Sistêmica segundo 

Vasconcellos (2012); o Método de Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e o Método de 

Análise Hermenêutica-Dialética de Minayo (2004). 

 

4.2 Círculo Hermenêutico-Dialético 

O Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) é uma técnica bastante dinâmica que permite 

uma constante relação entre o pesquisador e os entrevistados. Trata-se de um processo dialético, 

que supõe diálogos, críticas, análises, construções e reconstruções coletivas através do contínuo 

vai-e-vem no processo de realização das entrevistas, possibilitando assim uma maior 

aproximação à realidade pesquisada, numa fase chamada de “consenso” (designação atribuída 

por Guba e Lincoln, 1989, segundo Oliveira, 2005). A técnica do Círculo Hermenêutico-

Dialético para realização de entrevistas é definida por Oliveira (2014, p.18) da seguinte forma:  

Processo de construção e reconstrução da realidade por meio de um vai-e-vem 
constante (dialética) entre as interpretações e reinterpretações sucessivas dos 
indivíduos (dialogicidade e complexidade) para estudar e analisar em sua 
totalidade um determinado fato, objeto e/ou fenômeno da realidade. 

A entrevista é recomendável para ser trabalhada com uma amostra definida entre quatro 

a oito pessoas, enquanto a aplicação de questionários deve ser realizada em outro grupo distinto 

mas que faça parte do contexto em que trabalham os sujeitos que foram selecionados para as 

entrevistas. Por exemplo, pode-se aplicar o CHD a um grupo de professores e os questionários 

aos alunos desses professores, ou a outro grupo de professores que façam parte do mesmo 

contexto dos professores entrevistados. Esse procedimento é importante porque fornece 

                                                           
11 Na Metodologia Interativa, a entrevista é “uma das opções mais freqüentes e apresenta inúmeros caminhos e 
cuidados, devendo ser reconhecida como um método de qualidade para a coleta de dados” (Belei, Gimeniz-
Paschoal, Nascimento, & Matsumoto, 2008, p.195). 
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informações que facilitam a análise por meio do cruzamento de dados como entrevistas, 

questionários, observações e leituras de documentos oficiais, sempre à luz dos fundamentos 

teóricos que dão sustentabilidade ao objeto de estudo.  

A Metodologia Interativa utilizando o CHD como principal técnica, além de minimizar 

o peso da subjetividade do investigador, visto que são os atores sociais que livremente 

constroem e reconstroem a realidade em sua dinâmica sociocultural, facilita a compreensão da 

realidade através das falas dos entrevistados, tanto no processo da coleta de dados, como no 

processo de interpretação desses dados. 

Tomando como referencial as categorias teóricas, emergentes do enquadramento 

teórico, construímos o roteiro de nossas entrevistas. Seguindo as orientações metodológicas de 

Oliveira (2005), esse roteiro e/ou questões de pesquisa passaram a ser denominadas de 

categorias empíricas. As respostas a esses itens e/ou questões foram designadas de unidades 

de análise. 

 

4.2.1 Complexidade  

Em regra geral, a palavra complexidade nos remete a situações difíceis, criando uma 

ideia de dificuldade, mas Oliveira (2011, p.5) desmistifica essa concepção dizendo que, no caso 

da Metodologia Interativa, “pensar de maneira complexa significa ver as coisas inter-

relacionadas, uma sucessão de ideias, de fatos, de fenômenos, de falas que se entrecruzam 

formando uma unidade”. É nesta direção, que a complexidade deve ser entendida como um 

todo, na qual as partes estão no todo e o todo está nas partes. Também segundo Morin (2003), 

pensar de forma complexa exige diálogo através da compreensão humana que 

nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos; ela nos 
torna abertos a seus sofrimentos e suas alegrias. Permite-nos reconhecer no 
outro os mecanismos egocêntricos de auto justificação, que estão em nós, bem 
como as retroações positivas (no sentido cibernético do termo) que fazem 
degenerar em conflitos inexplicáveis as menores querelas. É a partir da 
compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão (Morin, 2003, p.51). 

Destaca-se, a partir dessa concepção de Morin, que o ser humano é em si mesmo 

complexo e não poderia deixar de existir a complexidade nos sujeitos de uma pesquisa, mas 

também o respeito pelas diferenças, já que são seres pensantes que agem de forma diversificada. 

Na Metodologia Interativa, a complexidade se faz presente através da aplicação da técnica do 

CHD. Ainda Souza, Bastos, Costa e Nogueira (2010, p.3) nos relatam: “A complexidade é uma 
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abordagem que permite analisar os problemas da natureza de maneira sistêmica, evitando a 

fragmentação da realidade”. Nessa mesma direção, Oliveira (2011, p.5) sublinha: “na 

complexidade desta técnica, a realidade passa a ser compreendida como sendo uma unidade 

que engloba uma teia de interações”. A partir dos conceitos de Souza et al. (2010) e Oliveira 

(2011), percebe-se que há uma relação entre eles quanto a essa complexidade, através das 

interações que valorizam os diferentes contextos do indivíduo, e prevalece a ideia de unidade 

como fundamental em uma abordagem sistêmica.  

O paradigma da complexidade é mais um desafio para aqueles que querem enveredar 

por esse caminho de pesquisa, pois é na ciência que se busca conhecimento para pensar, refletir 

e encontrar alternativas que venham consolidar uma investigação que seja realmente leal com 

seus resultados. Portanto, a Metodologia Interativa está fundamentada no paradigma da 

complexidade, por buscar compreender a realidade como um todo e não de forma dicotômica 

ou parcelar, como afirma Morin (2000, p.38): 

há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos 
do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, 
o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo 
entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 
partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade e 
a multiplicidade.  

Diante do exposto, conclui-se que essa união das partes com o todo dá um sentido geral 

para se construir e reconstruir a realidade em estudo, “de modo multidimensional e dentro da 

concepção global” (Morin, 2000, p.39). É diante dessa complexidade que se reconhecem esses 

fenômenos multidimensionais, que englobam o pensamento e não isolam as suas partes, pois 

“o pensamento complexo configura uma nova visão de mundo” (Souza et al. 2010, p.3). A 

respeito da reforma do pensamento de Morin (2003, p.89), percebe-se que “de fato, a reforma 

do pensamento não partiria de zero. Tem seus antecedentes na cultura das humanidades, na 

literatura e na filosofia, e é preparada nas ciências”. 

Dessa maneira, pode-se compreender que, na complexidade de Morin, a Metodologia 

Interativa toma uma nova dimensão, sendo redefinida por Oliveira (2011), no CHD, como 

técnica de pesquisa que dá uma ideia sistêmica, oposta à ideia reducionista, tendo em conta que 

“o todo é mais do que a soma das partes”. Portanto, com a complexidade, o pesquisador se 

adentra melhor no seu campo de pesquisa e muda sua postura de apenas colher dados relevantes 

para os seus objetivos de investigação mais imediatos. 
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4.2.2 Dialogicidade 

A dialogicidade encontra-se presente em cada etapa da Metodologia Interativa e mais 

precisamente quando é desenvolvida a técnica do CHD. A concepção de dialogicidade, segundo 

Freire (2014), em sua obra Pedagogia do Oprimido, é considerada como a essência da educação 

e um ato de liberdade, em constante diálogo com os interlocutores, pois somos seres inacabados 

e, somente por meio do diálogo, podemos apreender a realidade em que vivemos, a fim de 

fazermos e refazermos a história. No entanto, para Morin (2003, p.189), o termo dialógico “quer 

dizer que duas lógicas, dois princípios estão unidos, sem que a dualidade se perca nessa 

unidade”. Assim, na construção do conhecimento, a dialogicidade se faz presente e nos remete 

à complexidade, enquanto estudo de elementos antagônicos, tais como certezas e incertezas, 

ordem e desordem, comparação entre sistemas abertos e fechados e que não perdem suas 

especificidades. 

Segundo Oliveira (2011), existe uma diferença conceitual de dialogicidade entre Morin 

e Freire. Enquanto Morin (2003) defende a dialogicidade focada em princípios antagônicos, 

que não perdem suas próprias características na construção de uma nova unidade, Freire 

(2003b), ao falar de dialogicidade, faz a associação entre ação e reflexão, em um contínuo 

processo de esperança, de integração entre pessoas. 

Portanto, para entender o universo a partir da dialógica de Morin, quanto à relação dos 

termos ordem, desordem, interação e organização, percebemos que existe uma inter-relação 

entre eles, no sentido em que se complementam. Em ambas as concepções, contrapondo Freire 

e Morin, a dialogicidade implica comunicação, como sublinham Viero, Trevisan e Conte (2004, 

p.99) a respeito da necessidade de  cooperar e dialogar no comentário que fazem do filósofo 

Habermas: 

A proposta de Habermas não é desenvolver um conhecimento finalizado, mas 
um saber estratégico que permite o mútuo entendimento e a interpretação da 
totalidade relacionada ao mundo da vida. Através da cooperação e da fala de 
uns com os outros, o autor acredita na possibilidade de orientar pretensões de 
validade para além dos contextos particulares, viabilizando probabilidades de 
fundamentação e de práticas de vida acessíveis a todos. 

É a partir do diálogo que se pode chegar à compreensão da realidade dos fatos em uma 

investigação, visto que este é a porta de entrada para uma negociação entre o investigador e os 

atores sociais. Ainda sobre a importância do diálogo entre os seres humanos, Peres (2000, p.81) 

explica que “qualquer estratégia para o futuro terá de pôr em prática uma pedagogia da inclusão 
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e não da exclusão de todos os seres humanos, isto é, um consenso sólido resultante de práticas 

dialógicas de dissenso, para utilizar a linguagem de Habermas”. Dessa maneira, Freire (2000, 

p.98) constata: “Não podíamos compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de 

transição, uma educação que levasse o homem a posições quietistas ao invés daquela que o 

levasse à procura da verdade em comum, ‘ouvindo, perguntando, investigando’”. 

Sendo assim, o CHD se apresenta como um grande suporte, cujo diálogo facilita a coleta 

dos dados de uma pesquisa, porquanto à medida que o investigador se utiliza da técnica de 

entrevista, assume um valoroso papel diante dos entrevistados, pois comanda todo o 

encaminhar das entrevistas e pode assim colher dados fiéis que auxiliarão na sua pesquisa. No 

entanto, é necessário que o pesquisador seja cuidadoso e persistente para não correr o risco de 

perder ou camuflar seus dados, devendo nesse processo ser o mais real e objetivo possível, face 

ao(s) que está(ão) sendo investigado(s).  

É preciso que o pesquisador saiba lidar com o que está realmente acontecendo, sem 

emitir opiniões, permanecendo imparcial em todo processo investigativo, levando em 

consideração as diferenças de respostas que surgirem, pois isso é que promove o diálogo e 

propicia uma forma democrática, além de liberdade entre os envolvidos na pesquisa. A respeito 

da liberdade de expressão, Freire (2003b, p.105) diz: 

Gostaria uma vez mais de deixar bem expresso o quanto aposto na liberdade, 
o quanto me parece fundamental que ela se exercite assumindo decisões. Foi 
isso, pelo menos, o que marcou a minha experiência de filho, de irmão, de 
aluno, de professor, de marido, de pai e de cidadão. 

Seguindo o exemplo de Freire, que coloca o diálogo como um dos mais importantes 

meios da liberdade de expressão, pois quando se tem liberdade de falar, criticar, estar de acordo 

ou desacordo com determinadas questões, referentes não somente à pesquisa, mas também a 

outros aspectos educacionais, ou mesmo pessoais, prevalece o valor que têm todos que buscam 

sua liberdade de expressão para poder contribuir com mais independência. Nessa direção, a 

“interação é um elemento essencial do processo de comunicação e de construção de sentido” 

(Gomes, 2008, p.4). Ainda Peres (2000, p.66) reforça a importância da cultura do diálogo ao 

referir que 

é necessário superar a cultura do individualismo em que vivemos imersos e 
criar uma cultura de diálogo, negociação e contratualização em que todos os 
cidadãos e cidadãs possam viver de acordo com o lema: igualdade para viver 
e diversidade para conviver – uma pessoa ao encontro de outra pessoa. 
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É através desses pressupostos que se entende o diálogo como uma grande ferramenta na 

pesquisa para encontrar resultados que venham corroborar a coleta de dados com a 

hermenêutica, que promove a interação, porque compreender e dialogar tornam-se mais 

evidentes quando os envolvidos nesse processo investigativo podem optar, ou não, pelo que 

mais lhes convém. Isso é possível quando há interação do grupo que faz parte da pesquisa.  

No mundo contemporâneo, em que a ciência tem se desenvolvido bastante, percebe-se 

que o diálogo é uma das relações mais atuantes nesse processo. Por isso, Rozek (2013, p.119) 

afirma: 

O diálogo humano implica uma relação de sujeitos que partilham a palavra, 
com a possibilidade da escuta, pois sem ela, o diálogo não se efetiva; o diálogo 
pressupõe a existência de saberes que não são absolutos, fazendo com que o 
sujeito perceba-se inconcluso e reconhecendo que o outro é capaz de possuir 
saberes diferentes. 

À medida que acontece o diálogo entre o investigador e os atores sociais envolvidos em 

uma pesquisa, há uma maior probabilidade de escutar o outro. Às vezes, mesmo sem concordar, 

respeitar as individualidades de cada um, mas se colocar também à disposição para ajudar a 

buscar respostas que venham consolidar um real resultado para seu problema de pesquisa e 

chegar à realidade dos fatos pesquisados com sucesso. 

É na metodologia que as coisas funcionam realmente, pois é “o fazer  fazendo”, 

conjugado com a curiosidade e dinamismo do investigador. Esse exercício de curiosidade é 

descrito por Freire (2003b, p.87) nos seguintes termos: “O exercício da curiosidade a faz mais 

criticamente curiosa, mais metodicamente ‘perseguidora’ do seu objeto. Quanto mais a 

curiosidade espontânea se intensifica, mas, sobretudo, se ‘rigoriza’, tanto mais epistemológica 

ela vai se tornando”. 

Com o número de investigadores que enveredam pelo mundo da pesquisa, tornam-se 

maiores e mais complexas as exigências quanto ao estudo do objeto. Ao trabalhar com a 

Metodologia Interativa, é importante delimitar com bastante clareza o objeto de estudo, para 

saber articular os aportes teóricos dessa nova metodologia. 

A técnica do CHD nos permite entender a realidade segundo a percepção dos atores 

sociais envolvidos em uma pesquisa. Esse resultado só é possível pelo constante diálogo entre 

os atores sociais, através das entrevistas, em que se estabelecem relações contínuas entre o 
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entrevistador e os entrevistados. É aí que se vê a importância do entrevistador, como destacam 

Belei et al. (2008, p.190):  

Um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir, mas ouvir de forma ativa, 
demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua fala, em suas 
emoções, realizando novos questionamentos, confirmando com gestos que o 
ouve atentamente e que quer compreender suas palavras, mas sem influenciar 
seu discurso. 

É importante que o entrevistador faça sua parte com sabedoria, sem interferir nas 

respostas dos entrevistados, ouvindo-os com atenção e tendo interesse em obter bons resultados 

de pesquisa, prezando sempre o bom relacionamento entre os envolvidos no processo 

investigativo. 

 

4.2.3 Hermenêutica  

Na idade contemporânea, a hermenêutica é aprofundada por Hans-Georg Gadamer, 

filósofo alemão que foi bastante influenciado pelos fundamentos filosóficos de Heidegger e 

Diltey. Gadamer enfatiza a estrutura dialógica da linguagem, no processo de interpretação da 

realidade através do diálogo.  

É preciso compreender que a hermenêutica tem a sua genealogia em estudos filosóficos 

e vem se expandindo cada vez mais em pesquisas científicas, à procura de respostas que possam 

produzir diferentes técnicas, em que o diálogo é explorado e vivenciado pelos investigadores 

de acordo com o objeto de estudo. Nesta direção sublinha Crocoli (2012, p.4): 

Diálogo tem a ver com uma postura de abertura frente às possibilidades do 
compreender, pois a vida diária, para não dizer simplesmente da postura de 
um hermeneuta, é repleta de momentos, de fatos e de encontros capazes de 
operar movimentos de ampliação da compreensão. 

Assim sendo, é notório que o diálogo é um meio de comunicação que vem sendo cada 

vez mais utilizado pelos investigadores, dado que, além de facilitar a interação entre os 

envolvidos na pesquisa, traz uma compreensão melhor do objeto de estudo, por levar em 

consideração uma maior aproximação da realidade concebida pelos sujeitos envolvidos no 

processo investigativo. 

Pode-se verificar nesse processo de diálogo o que diz Bleicher (1992, p.160) a respeito 

da experiência hermenêutica: “não é monológica, como a ciência, nem dialéctica, como a 
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história universal de Hegel. Como Gadamer a explica através do modelo do discurso humano, 

referi-la-ei como ‘dialógica’ e não como ‘dialéctica’”. Para Rozek (2013, p.116/117): “A 

hermenêutica que cuida dessa verdade não se submete às regras metódicas das ciências 

humanas, razão pela qual é chamada de hermenêutica filosófica e é compreendida como uma 

arte e não um procedimento mecânico”. Portanto, é através do diálogo que se chega à 

compreensão de uma verdade e para que isso aconteça é necessário, conforme Bleicher (1992), 

um discurso dialógico, para que haja inter-relação entre os envolvidos na pesquisa.  

Na construção e aplicação da Metodologia Interativa, a hermenêutica é trabalhada 

através da técnica do CHD, segundo a base teórica de Gadamer, no que se refere à interpretação 

da realidade em seu movimento histórico.  

 

4.2.4 Visão sistêmica 

Segundo Vasconcellos (2012, p.21), “o pensamento sistêmico é o novo paradigma da 

ciência” e, para pensar a realidade de forma sistêmica, é preciso fazer um contraponto com a 

complexidade, procurando entender que o “conceito de sistema se refere ao modo em que 

acontecem as relações entre as relações” (Vasconcellos, 2012, p.148).  

A Metodologia Interativa, tendo como principal aporte teórico a complexidade, está 

visceralmente imbricada de uma visão sistêmica, em que, segundo Oliveira (2014, p.24), 

A realidade é compreendida como um processo, no qual fatos e fenômenos se 
apresentam interligados e em movimento, ou seja, conectados e em mutação, 
e ainda por entender que fazemos parte desse processo, a Metodologia 
Interativa se apresenta como um processo hermenêutico-dialético, dentro de 
uma visão sistêmica.  

Daí que pensar a realidade de forma sistêmica é conhecer a realidade dentro de uma 

visão de totalidade, de organização, de complexidade, de sistematização de fatos, objetos e 

fenômenos. É fundamentada nessa visão sistêmica que a análise e cruzamento de dados é 

recomendada na aplicação da Metodologia Interativa. A mesma autora afirma: 

Essa nova proposta metodológica está alicerçada no novo paradigma da 
ciência contemporânea, que é o da visão sistêmica, em que a compreensão do 
processo do conhecimento deve ser dinâmico, sistêmico, em que tudo estar 
interligado, ou seja, as partes podem ser entendidas a partir da dinâmica do 
todo (Oliveira, 2005, p.29).  
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Nessa nova proposta metodológica, o pesquisador passa a fazer um estudo científico 

mais profundo, dialógico e complexo do objeto da pesquisa, “pois temos um ‘novo paradigma 

sistêmico’ que, mantendo-se científico, oferece possibilidade de lidarmos com essas situações” 

(Vasconcellos, 2012, p.22), contextualizando e verificando as relações existentes entre o 

investigador e os atores sociais, para que as unidades de análise possam garantir uma fiel 

investigação. 

Nessa metodologia Interativa, a realidade é um processo (Oliveira, 2005) com uma visão 

sistêmica em que o sujeito não é visto de forma isolada, mas como um processo hermenêutico-

dialético que permite as interações sociais de acordo com os contextos dos sujeitos envolvidos, 

dando oportunidade ao investigador de escolher  a abordagem que melhor se adapta a sua 

pesquisa, pois “essa nova abordagem pode ser trabalhada em dois níveis: como pesquisa de 

campo envolvendo atores sociais e como análise de conceitos, através de análises em livros 

didáticos, textos e documentos” (Oliveira 2005, p.130).  

Nessa proposta metodológica, pode-se perceber a importância do CHD, que envolve os 

atores sociais, e que nos recomenda, após a construção do marco teórico, a identificação das 

categorias teóricas como referenciais para a construção dos instrumentos de pesquisa, seja 

entrevista e/ou questionários. Mesmo sendo a Metodologia Interativa uma proposta que prioriza 

a abordagem qualitativa, a mesma autora recomenda recorrer, se possível, a alguns dados 

quantitativos, ao afirmar:  

Utilizar alguns dados quantitativos em uma pesquisa qualitativa é possível, 
visto que, face ao novo paradigma da ciência contemporânea, no processo de 
construção do conhecimento (epistemologia), deve-se incluir a descrição de 
todos os fenômenos naturais. Esses dois tipos de abordagem não são 
excludentes pois, na opção por uma pesquisa qualitativa, pode-se recorrer a 
dados quantitativos para melhor análise do tema em estudo e vice-versa 
(Oliveira, 2005, p.65). 

 É relevante essa flexibilidade que há na pesquisa qualitativa à medida que o pesquisador 

inclui alguns dados quantitativos (Oliveira 2005), por dar mais sustentabilidade à análise dos 

dados em sua pesquisa. 

Quanto à estrutura da Metodologia Interativa, é importante e necessário selecionar as 

categorias teóricas. Isso ocorre com leituras, conforme a temática principal do tema em estudo. 

O roteiro das entrevistas ou as questões formuladas passam a ser denominadas de categorias 

empíricas, cujo principal objetivo é coletar os dados da pesquisa em estudo. 
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É a partir dessa proposta de pesquisa, dentro de uma abordagem qualitativa na 

contemporaneidade, que se dá um novo sentido a essa metodologia, com uma visão sistêmica. 

Segundo Vasconcellos (2012) para se ter essa visão, é preciso trabalhar de forma integrada, em 

três dimensões: complexidade, instabilidade e intersubjetividade. Oliveira (2005, p.129-130) 

sintetiza estas dimensões, quando explica: 

complexidade a rede de interações que se vai percebendo ao afunilar a 
observação do fenômeno em estudo. Ao descobrir o dinamismo dessas 
relações, vai-se percebendo que o objeto de estudo, fenômeno ou sistema, é 
dinâmico, portanto dialético, em constante mudança, evolução, 
transformação, fato que gera a instabilidade. Portanto, ao contextualizar o 
fenômeno em estudo, o observador se dá conta de que está participando do 
processo, ou seja, existe uma intersubjetividade. 

Dessa maneira, pode-se perceber que a Metodologia Interativa está interligada a estas 

dimensões, apresentando uma nova proposta de pesquisa, tendo a técnica do CHD para facilitar 

na interação dos atores sociais, com o pesquisador e o objeto de estudo. Dada a importância do 

pensamento sistêmico nessa opção metodológica, destaca-se de forma precisa a afirmação de 

Vasconcellos (2012, p.169):  

ao falarmos de um pensamento sistêmico novo-paradigmático, estaremos 
falando de uma epistemologia que implica distinções do observador nas três 
dimensões: de um cientista que pensa – ou distingue – a complexidade, sem 
tentar simplificar ou reduzir, buscando entender as conexões; de um cientista 
que pensa – ou distingue  a auto-organização como característica de todos os 
sistemas da natureza e assume as implicações de distingui-la; de um cientista 
que se pensa – ou se distingue – como parte de todo e qualquer sistema com 
que esteja trabalhando, o qual se constitui (ou se constrói) para ele, a partir de 
suas próprias distinções. 

Acreditamos que essa nova metodologia, fundamentada em uma visão sistêmica, poderá 

oferecer importantes subsídios ao novo paradigma da ciência contemporânea, através de uma 

sistematização dos fenômenos que estão interligados entre si, por meio de um processo 

hermenêutico-dialético. Dessa maneira, pode-se perceber que ela está interligada a estas 

dimensões, apresentando assim uma nova proposta de pesquisa, dentro de uma abordagem 

qualitativa. Dada a importância do pensamento sistêmico, destaca-se de forma precisa o que 

sublinha a mesma autora: 

Diferentemente do ideal contemplativo da antiguidade clássica, essa ciência 
nova é profundamente associada com a técnica e pretende oferecer os meios 
para o homem superar a ignorância e tornar-se senhor e possuidor da natureza, 
exercendo o controle sobre ela (Vasconcellos, 2012, p.60). 
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Assim sendo, essa nova metodologia, com uma visão sistêmica, implica um novo 

paradigma, que vai privilegiar a ciência contemporânea, pois de acordo com Oliveira (2011, 

p.7): “Este tipo de visão deve ser compreendido numa dimensão de totalidade, de organização, 

de complexidade, de sistematização de fatos, objetos e fenômenos”. Esses elementos se 

apresentam interligados entre si, através de um processo hermenêutico-dialético. 

 

4.2.5 Análise Hermenêutica 

Na Metodologia Interativa, a análise e o cruzamento de dados têm como principais 

fundamentos teóricos a técnica da análise de conteúdo segundo Bardin (1997) e a hermenêutica-

dialética segundo Harbermas (1980), Gadamer (2009) e Minayo (2004).  

Minayo (2004), em sua obra O Desafio ao Conhecimento, ao fazer uma análise sobre as 

discussões teóricas, em torno da dialética e da hermenêutica, com ênfase em Gadamer, 

Habermas e no método de análise de conteúdo de Bardin, afirma que:  

O método hermenêutico-dialético é o mais capaz de dar conta de uma 
interpretação aproximada da realidade. Ele coloca a fala em seu contexto para 
entendê-la a partir do seu interior e no campo da especificidade histórica e 
totalizante, em que é produzida. (Minayo, 2004, p.231) 

Para aplicação completa de toda a estruturação teórica e técnica da Metodologia 

Interativa, é necessário o levantamento das categorias teóricas, como referenciais para 

construção dos instrumentos de pesquisa (roteiro de entrevistas e questionários e observação de 

aulas, no caso de nossa pesquisa).  

 

4.3 Aplicação da Metodologia Interativa com o suporte da técnica do CHD 

A coleta dos dados empíricos, realizada através do CHD, é detalhada no item 4.6.1, que 

oferece subsídios para sistematização desses dados. Esse procedimento demanda a construção 

de uma matriz, que deve ser desenvolvida com a identificação das categorias teóricas, 

categorias empíricas e as unidades de análise.  

Quando tratamos de categorias teóricas, estamos nos referindo ao tema central de estudo 

e das leituras convergentes a este tema. As questões e roteiros das entrevistas que surgem nessas 

categorias são chamados de categorias empíricas. Finalmente, as respostas (dados obtidos) 



203 

segundo cada questão formulada e/ou roteiro de entrevistas, são chamadas de unidades de 

análise. Estas unidades (respostas dos pesquisados) são analisadas à luz da fundamentação 

teórica, para dar conta do objeto de estudo.  

Após a aplicação do CHD, é construída a matriz geral dos dados coletados, que objetiva 

a análise desses dados, a qual deve ser realizada por meio da interface e/ou cruzamento de 

informações entre os dados obtidos pelo CHD com os demais dados que são obtidos por outros 

instrumentos de pesquisa, tais como a aplicação de questionários, observações, leitura de 

documentos oficiais pertinentes ao tema em estudo, entre outros, conforme opção do 

pesquisador.  

Nesse tipo de análise, Minayo (2012, p.625) adverte: “A interpretação nunca será a 

última palavra sobre o objeto estudado, pois o sentido de uma mensagem ou de uma realidade 

está sempre aberto em várias direções”. Essa metodologia privilegia a utilização da 

hermenêutica, como sendo uma ferramenta essencialmente de interpretação e de compreensão 

da realidade, que tem seus fundamentos em Gadamer (1997).  

Os aportes teóricos que emanam da técnica do CHD fundamentam a Metodologia 

Interativa através da dialogicidade de Freire (2003b; 2014); da complexidade de Morin (2000; 

2005) e da visão sistêmica de Vasconcellos (2012). Oliveira (2013) faz uma síntese de como se 

processa essa inter-relação dessas teorias na figura reproduzida abaixo (Figura 1). 

 

Figura 1 
Aportes teóricos do CHD 

 

 

Fonte: Oliveira, 2013. 

COMPLEXIDADE 
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experiências. Construção e 
reconstrução da realidade. 

VISÃO SISTÊMICA 
 

Sistema aberto que troca experiências com 
o meio que o rodeia para descrever a 
REALIDADE pesquisada. 



204 

4.4 Amostra: escolas e atores sociais da pesquisa 

A Rede Municipal de Ensino no Município de Vitória de Santo Antão, PE–Brasil, conta 

com 69 escolas, sendo 23 na zona urbana e 46 na zona rural. Desse universo, escolhemos, como 

amostra de nossa pesquisa, duas Escolas Públicas Municipais. Como critério para seleção de 

duas escolas para nossa amostra, levamos em consideração o fato de serem as maiores escolas 

desse município: o Colégio Municipal 3 de Agosto (zona urbana), que funciona com o Ensino 

Fundamental do 1.º ao 9.º ano e Educação de jovens e Adultos (EJA); a Escola Municipal Duque 

de Caxias (zona rural), que além do Ensino Fundamental de 1.º ao 9.º ano e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), funciona também com a Educação Infantil. A delimitação do nosso objeto de 

estudo está focada nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Nosso trabalho investigativo priorizou 8 (oito) professores e 8 (oito) turmas, sendo 4 

(quatro) da zona urbana e 4 (quatro) da zona rural. Os atores sociais, sujeitos de nossa pesquisa, 

foram escolhidos de forma aleatória. Essa amostra foi definida visando a aplicação de nossos 

instrumentos de pesquisa, objetivando a análise de dados qualitativos e a utilização de alguns 

dados quantitativos, como forma de complementariedade na análise de dados, quanto ao 

processo da leitura e da escrita em turmas nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Para fazer o cruzamento de dados da nossa pesquisa, além da aplicação do CHD para 

realização de entrevistas junto aos 4 (quatro) professores selecionados em cada escola, 

aplicamos questionários (Apêndice 2) aos demais professores do 1.º ao 5.º ano, das escolas 

acima mencionadas e também a professores de outras escolas da zona rural e da zona urbana, 

que também foram selecionados de forma aleatória. 

 

4.5 Método e técnicas de pesquisa 

Para esta pesquisa, priorizamos o método do estudo de caso múltiplo dentro de uma 

abordagem qualitativa com dados quantitativos significativos. Segundo Denzin e Lincoln 

(1994, p.1), “a investigação qualitativa é um campo de indagação por direito próprio em que se 

entrecruzam disciplinas, campos e problemáticas”. É por isso que na investigação qualitativa o 

pesquisador estuda uma diversidade de dados empíricos, através de diferentes métodos e 

técnicas, como por exemplo: estudo de caso, CHD, entrevistas, observações, histórias de vida 

e experiências pessoais, entre outros.  
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O nosso trabalho serve-se do estudo de casos múltiplos e para a sua operacionalização 

realizamos entrevistas através da técnica do CHD, junto aos professores sobre sua prática 

docente, pois como afirma Yin (2005, p.116): “Uma das mais importantes fontes de 

informações para um estudo de caso são as entrevistas”.  

 

4.5.1 Método de estudo de casos múltiplos 

Para operacionalizar a Metodologia Interativa, priorizamos o método do estudo de caso 

múltiplo, por ser uma proposta eclética que nos possibilita analisar com segurança vários 

ângulos de nossa temática de estudo. Para Pardal e Lopes (2011, p.32): “o estudo de caso 

permite compreender naquela [uma situação] o particular na sua complexidade, ao mesmo 

tempo que pode abrir caminho, sob condições muito limitadas, a algumas generalizações 

empíricas, de validade transitória”. Por isso, são muitos os pesquisadores que utilizam o estudo 

de caso em suas pesquisas com êxito. Conforme Maren (1995, p.239): “O método de estudo de 

caso por ser eclético, pode ser trabalhado através das mais variadas técnicas e métodos, para 

facilitar a compreensão do fenômeno a ser estudado”.  

Uma característica fundamental do estudo de caso é que o conhecimento não é algo 

acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente. Assim sendo, o pesquisador 

estará sempre buscando novas respostas e novas indagações no desenvolvimento do seu 

trabalho investigativo. Os estudos de caso caracterizam-se ainda por abordarem geralmente 

problemáticas atuais – como refere Yin (2005, p.32), o método de estudo de caso “é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real”. Nesse método, as coisas acontecem de forma contextual, visando uma realidade 

concreta dos fatos.  De acordo com o mesmo autor, “o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa compreende um método que abrange tudo – tratando da lógica de planejamento, das 

técnicas de coleta de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos” (Yin, 2005, 

p.33). Geralmente estudamos um caso quando estamos interessados o suficiente na 

complexidade desse estudo, pois de acordo com Stake (2012, p.24):  

O verdadeiro objetivo do estudo de caso é a particularização, não a 
generalização. Pegamos num caso particular e ficamos a conhecê-lo bem, 
numa primeira fase não por aquilo em que difere dos outros, mas pelo que é, 
pelo que faz. A ênfase é colocada na singularidade e isso implica o 
conhecimento de outros casos diferentes, mas a primeira ênfase é posta na 
compreensão do próprio caso. 
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Por isso, é importante que procuremos ter uma visão holística do que vamos estudar, 

visto que cada caso é singular e necessitamos estar envolvidos nas questões que necessitam de 

estudos próprios, sempre valorizando os contextos dos alunos, pois “nesse tipo de pesquisa a 

exploração, a análise e a interpretação de dados são pontos referenciais, que não podem ser 

realizados de forma descontextualizada, mas com critérios em que as investigações possam 

definir com clareza o caso estudado” (Melo, 2013, p.1034).  

O reconhecimento das potencialidades do método de estudo de caso na investigação tem 

levado alguns autores a preconizar a sua aplicação a casos múltiplos, aumentando as 

possibilidades de sucesso da investigação, em conformidade com as seguintes afirmações de 

Yin (2005, p.75): 

A primeira palavra de aconselhamento que se pode dar é que, embora todos 
os projetos possam levar a estudos de caso bem-sucedidos, quando você tiver 
escolha (e recursos), é melhor preferir projetos de casos múltiplos a projetos 
de caso único. Mesmo que você só possa fazer um estudo de caso “de dois 
casos”, suas chances de fazer um bom estudo serão melhores do que usar um 
projeto de caso único. Os projetos de caso único são vulneráveis no mínimo 
porque você terá apostado “todas as suas fichas num único número”. Mais 
importante do que isso, os benefícios analíticos de ter dois (ou mais) casos 
podem ser substanciais. 

Na nossa pesquisa, escolhemos o estudo de casos múltiplos, que Gil (2009, p.52) 

conceitua como “aqueles em que o pesquisador estuda conjuntamente mais de um caso para 

investigar determinado fenômeno”. Esse método nos propiciou subsídios que contribuíram para 

nortear a nossa pesquisa de campo, pois como sublinha Duarte (2008, p.126) a respeito do 

estudo de casos múltiplos:  

A sua vantagem é a de, à partida, exigir menos recursos e poder ser assumido 
por um investigador ou pequena equipa. Mas, como toda a investigação, 
quanto à problemática, ao enquadramento teórico, à escolha das “unidades” a 
inquirir ou à lógica da análise dos dados, põe igualmente à prova as qualidades 
da investigação. 

No estudo de casos múltiplos, é importante verificar que há mais de uma realidade para 

ser explicada de acordo com o objeto de estudo É isso que sublinha Oliveira (2005, p.62): “Para 

o estudo de caso múltiplo, a pesquisa utiliza mais de uma realidade para confrontar dados, 

visando buscar explicações e fundamentos para os fenômenos que caracterizam o objeto de 

estudo”. 
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Portanto, cabe a nós, pesquisadores, escolher o nosso estudo de caso, o qual requer um 

estudo criterioso para se adquirir resultados concretos e fiéis à pesquisa ecom dados 

significativos. Assim, justifica-se a razão de escolhermos o método de estudo de casos 

múltiplos, que, ainda segundo Yin (2005, p.77), por se tratar de duas realidades, “a flexibilidade 

necessária não deve reduzir o rigor com o qual os procedimentos do estudo de caso são 

seguidos”. 

 

4.6 Instrumentos de pesquisa 

São vários os instrumentos utilizados pelos pesquisadores em suas investigações. 

Mesmo que não existam instrumentos de pesquisas que sejam perfeitos, como diz Peres (2000), 

eles têm contribuído muito para a coleta de dados nas pesquisas sociais. 

Neste estudo, utilizamos como instrumentos de pesquisa a técnica do CHD para 

realização de entrevistas, questionários, observação, análise de documentos, testes de nível de 

leitura e aprendizagem e análise de conteúdo. 

 

4.6.1 Realização de entrevistas através do Círculo Hermenêutico-Dialético 

Conforme já descrito e fundamentado no item 4.2, o Círculo hermenêutico-dialético é 

uma técnica bastante dinâmica que permite uma constante relação entre o pesquisador e os 

entrevistados. Trata-se de um processo dialético e dialógico, que supõe críticas, análises, 

construções e reconstruções coletivas através do contínuo vai-e-vem no processo de realização 

das entrevistas, possibilitando assim uma maior aproximação relativamente à realidade 

pesquisada, assumindo que a entrevista é um instrumento importante em pesquisas qualitativas, 

como já referimos. Um bom entrevistador deve possuir um leque alargado de competências – 

Peres (2000, p.307) adverte que: 

um bom entrevistador deve não só fazer perguntas de uma forma clara e 
inteligível, como também criar um clima favorável que permita ao 
entrevistado sentir-se à vontade. Deve ainda ser respeitoso e imparcial, 
limitar-se a controlar o ritmo da entrevista e dinamizá-la se necessário, sem 
nunca mostrar surpresa ou desaprovação em relação às opiniões do 
entrevistado. 

Assim procedendo, a entrevista é um instrumento de pesquisa que oportuniza o diálogo 

e a interação entre o pesquisador e os pesquisados. Ainda nessa mesma direção, o mesmo autor 
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sublinha: “No plano motivacional, é fundamental que o entrevistado cultive a sua auto-estima, 

conheça o seu papel e se sinta pessoalmente envolvido na situação, fornecendo dados 

significativos ao entrevistador” (Peres, 2000, p.306). 

Nas entrevistas aplicadas através do CHD aos professores (cf. Apêndice 1), fizemos 

perguntas ordenadas e suas respostas foram de forma livre. Seguiu-se um tipo de entrevista 

estandardizada aberta, que, de acordo com Peres (2000, p.307), “é uma espécie de adaptação 

do inquérito por questionário, em que as perguntas são feitas com a mesma sequência e com as 

mesmas palavras, apenas com a particularidade da interação entre o entrevistador e o 

entrevistado ser feita de uma forma oral”. 

Para obter êxito na aplicação da técnica do CHD, é necessária uma especial atenção para 

minimizar a subjetividade do pesquisador e para garantir o máximo de fidelidade na análise dos 

dados coletados à luz da fundamentação teórica. Podemos ter um melhor entendimento dessa 

técnica através da Figura 2 (cf. abaixo). Essa figura representa o real processo da pesquisa de 

campo, na qual ilustrando os diferentes momentos e o roteiro das entrevistas que realizamos a 

4 (quatro) professoras da escola situada na zona urbana e a 4 (quatro) professores da escola 

situada na zona rural. 

Figura 2 
Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) 

 
Fonte: Folena apud Oliveira, 2005, p.137 
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Analisando a Figura 2 do CHD, no primeiro círculo estão representados os professores 

entrevistados, cuja identidade é preservada denominando-os P1, P2, P3 e P4. No segundo 

círculo temos C1, C2, C3 e C4, que representam a construção da realidade, representada pela 

síntese individual e coletiva das entrevistas realizadas. O terceiro círculo representa a síntese 

final de todas as entrevistas realizadas e discutidas coletivamente para a construção da 

realidade, em seu determinado momento histórico, no qual foi realizada a pesquisa com 

aplicação do CHD12.  

O diálogo é a forma mais espontânea da palavra na comunicação entre os sujeitos. É 

nessa direção que se coloca Domingues (2009, p.5): “Gadamer manifesta a génese da 

comunidade histórica nesta comunidade originária, uma génese no lógos. Ou seja, o diálogo 

depende sempre de uma figuração da palavra, como uma forma de inscrição de um fundo de 

acontecer efectivo”. O diálogo promove a palavra como liberdade de expressão mais eficaz dos 

sujeitos de pesquisa, que se solidifica com a interação. 

Esse instrumento de pesquisa ajuda o trabalho investigativo porque interpreta os 

significados e porque, como sublinha Jacomino (2007, p.11), “no es um processo natural, 

observable, objetivo, independiente y externo a las personas, sino que es una construcción que 

se realiza a través de los significados y los símbolos que las personas comparten 

interactivamente”. Ainda com base no mesmo autor: “Esta concepción es heredera de una larga 

tradición de teorias filosóficas que considera al ser humano como protagonista de su historía, y 

que se inició en la modernidad representada por Kant y Hegel” (Jacomino, 2007, p.11). 

Assim sendo, esse conceito da técnica do CHD facilita a investigação, pois abre 

caminhos para que os investigadores não se prendam apenas à dialética e ao construtivismo, 

mas dá outras opções para que eles possam recorrer ao diálogo como uma grande ferramenta 

nesse processo investigativo, procurando combinar dialética, construtivismo, diálogo e 

                                                           
12 Nas palavras de Oliveira (2013, p.4), a figura que serve de modelo à nossa Figura 2 acima é descrita do seguinte 
modo: “o primeiro círculo pontilhado representa o grupo de entrevistados; o segundo ciclo simboliza a dinâmica 
do vai-e-vem das construções da realidade pesquisada (síntese de cada entrevista). Cada entrevistado é 
representado pela letra E (entrevistado) e a síntese das entrevistas por C (construção da realidade). Assim 
procedendo, temos na figura citada: o resultado (síntese) da primeira entrevista (E1) que é entregue a segunda 
pessoa após ter respondido o mesmo roteiro da entrevista anterior. Depois da leitura da síntese 1 pelo entrevistado 
dois, é realizada a entrevista seguinte e após suas respostas, recebe a síntese das entrevistas anteriores, e faz seus 
comentários, juntando novos elementos. Neste exemplo, é representado por C1, C2 e assim sucessivamente até o 
último entrevistado. O terceiro círculo, em que aparece no centro a palavra REALIDADE, representa o resultado 
do encontro final com todas as pessoas entrevistadas, e/ou a síntese geral das entrevistas realizadas. Nesse encontro 
final com os entrevistados deve ser discutido o resultado global das entrevistas realizadas, para comentários e 
novos aportes, dando-se aí o fechamento da pré-análise dos dados da realidade estudada em seu movimento”. 
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complexidade, segundo Oliveira (2013), pode-se chegar a uma realidade, de acordo com os 

estudos feitos por essa autora e pelo seu grupo de pesquisa, na Metodologia Interativa. 

 

4.6.2 – Questionários 

Para fazer o cruzamento dos dados coletados com as entrevistas e análise de 

documentos, aplicamos questionários (cf. Apêndice 2) aos professores de escolas da zona 

urbana e escolas da zona rural, como já foi mencionado anteriormente, assumindo que o 

questionário, nas palavras de Pardal e Lopes (2011, p.73), “constitui seguramente a técnica de 

recolha de dados mais utilizada no âmbito da investigação sociológica”. Peres (2000, p.300) 

também sublinha a importância do questionário nas pesquisas sociais: 

Apesar de não existirem instrumentos perfeitos de investigação, o inquérito 
por questionário é talvez aquele que goza de maior prestígio nas ciências 
sociais e humanas. É utilizado para colher informações, quer na metodologia 
qualitativa, quer na quantitativa. É uma técnica de fazer perguntas, ordenadas 
de uma forma rígida, dirigida a uma amostra da população que se pretende 
estudar e em que as questões abertas são relativamente limitadas; as perguntas 
são previamente elaboradas, iguais para todos os indivíduos e registadas por 
escrito. 

Dessa maneira, podemos registrar o relevante papel que tem o questionário nas 

pesquisas sociais, pois dá ao pesquisador a oportunidade de atingir seus objetivos e alcançar 

resultados que possam confirmar o seu trabalho investigativo. Ainda Oliveira (2005, p.89) 

comprova a confiabilidade desse instrumento de pesquisa ao definir o questionário:  

como uma técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, 
expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o 
pesquisador(a) deseja registrar para atender os objetivos de seu estudo. Em 
regra geral, os questionários têm como principal objetivo descrever as 
características de uma pessoa ou de determinados grupos sociais. 

É nessa perspectiva que optamos também por esse instrumento de pesquisa, pela sua 

confiabilidade ao analisar os dados referentes às respostas desses professores, os quais 

contribuíram na análise dos dados para o confronto entre os sujeitos que foram entrevistados 

através do CHD. Daí porque escolhemos esse instrumento de pesquisa, pois facilita esse 

processo investigativo. 

O questionário é um instrumento de pesquisa em que as questões poderão ser abertas ou 

fechadas. Optamos por colocar apenas algumas questões fechadas, dando mais ênfase às 
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abertas, a fim de dar mais liberdade de resposta aos sujeitos envolvidos nesse processo. Segundo 

Pardal e Lopes (2011, p.74), as vantagens desse instrumento de pesquisa são relevantes, pois: 

Comparado com outros instrumentos de recolha de dados, o questionário, 
suscetível de ser administrado a uma amostra lata do universo, mesmo quando 
remetido pelo correio, é barato; garante, em princípio, o anonimato, condição 
necessária para a autenticidade das respostas; por fim, não precisa de ser 
respondido de imediato, permitindo ao inquirido a escolha da hora mais 
adequada para o efeito. 

Dessa maneira, o ator social terá mais tempo para pensar e refletir em suas respostas, 

ajudando o pesquisador a rever com clareza esses dados que devem ser fidedignos a sua 

pesquisa. Pode-se também observar que nesse instrumento de pesquisa as questões abertas “são 

perguntas que levam o entrevistado a responder livremente o que queira” (Rodrigues 2011, 

p.25). Tal como nas entrevistas, é importante que as perguntas sejam claras para não confundir 

o inquirido. Por isso, o mesmo autor sublinha que, na preparação do questionário, o investigador 

deve assegurar-se de que o inquirido deve “entender a pergunta; ser capaz de proporcionar a 

informação necessária; estar disposto a fornecer a informação requerida” (Rodrigues, 2011, 

p.23). 

O questionário é um instrumento de pesquisa que facilita o trabalho do pesquisador, na 

medida em que concede mais liberdade para que os inquiridos respondam às perguntas 

sugeridas, com um intervalo de tempo mais flexível, ajudando-os para que suas informações 

sejam mais precisas e sinceras. Pardal e Lopes (2011, p.74) alertam para a necessidade de ter 

em conta o contexto em que éaplicado o questionário: “perante a intenção de construir um 

questionário, há que ter bem presente não apenas as suas vantagens, mas também as suas 

limitações, recorrendo sempre aos meios mais adequados à situação para uma recolha rigorosa 

de informação”. 

Para aplicação dos questionários (cf. Apêndice 2), elaboramos as questões com o mesmo 

roteiro das entrevistas do CHD. Esses questionários foram aplicados aos professores do 1.º ao 

5.º ano do Ensino Fundamental de 10 (dez) escolas da zona urbana e aos professores de 10 (dez) 

escolas da zona rural no município de Vitória de Santo Antão. Também esses questionários 

foram aplicados aos demais professores do 1.º ao 5.º ano das duas escolas em que realizamos 

nossa pesquisa de campo (concretamente, as escolas dos professores entrevistados). A 

finalidade da aplicação desses questionários foi fazer o cruzamento de dados com as entrevistas 

das 4 (quatro) professoras do Colégio Municipal 3 de Agosto (zona urbana) e dos 4 (quatro) 
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professores da Escola Municipal Duque de Caxias (zona rural). Foram também realizadas 16 

observações com os 8 (oito) professores, sendo 4 (quatro) turmas da zona urbana e 4 (quatro) 

turmas da zona rural, com duas observações em cada turma das referidas escolas, a fim de 

investigar as estratégias utilizadas pelos professores no ensino da leitura e da escrita e a eventual 

adaptação da prática docente segundo o contexto sociocultural dos alunos. 

O processo para realização da pesquisa de campo compreendeu duas etapas de 

preparação: contato com a Secretaria de Educação do Município e os gestores das escolas 

selecionadas para autorização da coleta de dados; e uma reunião com os 8 (oito) educadores 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, para a discussão de nossa proposta de estudo, a fim 

de esclarecer o planejamento de pesquisa.  

Iniciamos nossa pesquisa com a aplicação do pré-teste de leitura com os alunos das 8 

(oito) turmas das Séries Iniciais do Ensino Fundamental das escolas da zona urbana e da zona 

rural, no início do ano letivo de 2014, para obter um diagnóstico quanto à competência leitora 

(decifração e compreensão) dos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. No término 

do mesmo ano letivo, estes mesmos alunos realizaram o pós-teste de leitura, a fim de conhecer 

as alterações no domínio da competência leitora e apreciar o progresso dosalunos.  

Foram realizadas, em um segundo momento de nossa pesquisa, as entrevistas 

exploratórias, entre fevereiro a junho de 2015, através do CHD com as 4 (quatro) professoras 

da zona urbana e os 4 (quatro) professores da zona rural das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. Ao término das entrevistas, após a síntese das 4 (quatro) professoras da zona 

urbana e dos 4 (quatro) professores da zona rural, realizamos uma reunião com os respectivos 

professores nas distintas escolas, com a síntese das respostas deles expostas em PowerPoint, 

para através do diálogo eles constatarem se suas respostas realmente estavam de acordo com o 

que colocaram ou se alterariam algumas de suas respostas, na sequência da discussão global 

com os colegas, sobre os dados da pré-análise. Também foram realizadas observações em sala 

de aula, no mesmo período das entrevistas com os professores (fev. a jun./2015), para um 

acompanhamento maior deste estudo junto a professores e alunos. Esses instrumentos serviram 

de caminho para este estudo investigativo e foram importantes nesse processo de pesquisa com 

os atores sociais, a fim de termos uma visão mais holística do estudo de campo.  

Para a construção dos questionários que foram aplicados em um terceiro momento, 

foram elaboradas algumas questões fechadas, mas deu-se primazia às questões abertas. As 
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entrevistas, em conformidade com o CHD, seguiram um roteiro elaborado com base no marco 

teórico e voltado para a identificação do processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita 

em escolas da zona urbana e da zona rural. As perguntas foram formuladas tendo em conta a 

Formação Inicial, a Formação Continuada dos professores, a prática docente com as estratégias 

de ensino-aprendizagem, a alfabetização no ensino da leitura e da escrita e o 

letramento/multiletramento, abordando a questão sociocultural. 

 

4.6.3 Observação de aulas 

Nesse instrumento de pesquisa, o investigador tem mais aproximação com os atores 

sociais, havendo uma maior interação entre os envolvidos e o próprio pesquisador. Por isso 

Oliveira (2005, p.88) afirma: 

Ao optar pela observação participante, em primeiro lugar, o pesquisador(a) 
deve procurar cooperar com o campo pesquisado, participando cada vez mais 
da realidade. Em segundo lugar, devem ter sempre presentes as questões de 
sua pesquisa, de sua problemática. 

Partindo desse contexto, o pesquisador precisa conhecer bem o campo de pesquisa, a 

realidade dos envolvidos nesse processo e não esquecer o essencial, que é não perder de vista 

as suas questões-problema para alcançar dados que venham contribuir para o sucesso dos 

resultados obtidos na pesquisa.  

É relevante também a observação direta no estudo de caso, porque ajuda o pesquisador 

na coleta de dados, possibilitando, como afirma Gil (2009, p.75), “o rápido acesso a dados 

relativos a situações habituais em que as pessoas estão envolvidas”. Assim sendo, há mais 

facilidade de haver um contato maior entre pesquisador e os atores sociais nesse processo 

investigativo. Também de acordo com Oliveira (2005, p.88/89): 

na observação participante, existe uma análise descritiva do fato ou fenômeno 
observado, uma delimitação dos fatos a serem observados segundo o objeto 
de estudo, e, por fim, uma seleção dos dados que serão analisados segundo a 
delimitação feita na etapa anterior. 

Mesmo diante dos benefícios que traz a observação, devido à flexibilidade e ao contato 

natural com os pesquisados, é necessário ter cuidado para não perder de vista o foco essencial 

do objeto de estudo a ser pesquisado, para não correr o risco de os resultados não serem fiéis 

na pesquisa. Por isso Martins (2008, p.26) adverte:  
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A extrema flexibilidade da OP [observação participante] constitui-se em 
oportunidades e ameaças. Fatores de contaminação podem provocar 
distorções sobre as interpretações dos fenômenos em estudo pelo viés 
sociocultural do observador, ou seja, o viés de partilhar seus valores e 
perspectivas da sua cultura, bem como o viés profissional-ideológico, que 
induz à seletividade da observação além dos vieses decorrentes do 
relacionamento interpessoal, viés emocional e também viés normativo acerca 
da natureza do comportamento humano. 

Diante desse pressuposto, pode-se verificar que a observação participante, mesmo sendo 

muito utilizada nas pesquisas qualitativas, requer critérios e cuidados especiais para que o 

investigador não perca o fio condutor de sua pesquisa, ao se envolver com as atividades 

pedagógicas propostas pelos professores aos alunos em sala de aula. Pois, como o pesquisador 

participa do contexto dos atores sociais, fica mais vulnerável a tomar posições e perder a 

essência principal da pesquisa, que é obter dados concretos para a análise. 

É evidente que em uma investigação, o pesquisador deve manter-se neutro para melhor 

identificar o objeto de estudo e procurar identificá-lo de forma prudente, usando meios que 

facilitem o processo investigativo. De acordo com Oliveira (2005, p.87): “as observações visam 

a buscar os fundamentos na análise do meio onde vivem os atores sociais”. Por isso, é 

importante que o pesquisador seja consciente e não fuja do seu objetivo principal na observação 

participante (cf. Apêndice 3 A e B). 

 

4.6.4 Análise de documentos 

Para a realização da nossa pesquisa de campo, analisamos algumas informações nos 

documentos oficiais do Governo Federal, através do Ministério de Educação (MEC), os quais 

tiveram grande importância para efetivação de dados e mereceram destaque no caminhar de 

nosso estudo. Registramos a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Plano Nacional de Educação 

(PNE), Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) e outras informações que foram consultadas através de documentos oficiais no trajeto 

do nosso trabalho investigativo. 

Rever documentos para executar a pesquisa é de fundamental importância para registrar 

dados através de orientações precisas pelos órgãos competentes. Para os professores que 

precisam planejar para executar os conteúdos curriculares, Gil (2009, p.79) informa sobre a 

importância que têm os “parâmetros curriculares correspondentes aos cursos mantidos pela 

instituição”, pois esse é um manual que, apesar de ser antigo, continua atual, porque é um 
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material rico que dá subsídios aos professores para organizarem seus planos bimestrais, 

semestrais e até anuais. Por isso, esse documento torna-se relevante na pesquisa e, tratando-se 

de estudo de caso, é essencial que seja utilizada a documentação adequada para se obter 

melhores informações sobre a questão em estudo. Nessa direção, o mesmo autor nos afirma:  

A consulta a fontes documentais é imprescindível em qualquer estudo de caso. 
Quando, por exemplo, o pesquisador analisa documentos elaborados no 
âmbito de uma organização, passa a ter informações que o auxiliam na coleta 
de dados mediante observação ou entrevista (Gil, 2009, p.6). 

Diante do exposto, pode-se perceber que a análise de documentos é um instrumento de 

pesquisa que consegue fazer com que o investigador se apodere de dados reais, a fim de obter 

resultados de análise que fortaleçam a investigação. Dessa maneira, de acordo com Pardal e 

Lopes (2011, p.103), o investigador poderá utilizar documentos como “fontes históricas, 

arquivos oficiais e privados, documentos pessoais, estudos, imprensa, etc.”. Contextualizando 

o exposto, verifica-se que esse instrumento de pesquisa é mais uma alternativa para colher 

informações que estão registradas em documentos e que podem ser dados pertinentes. Oliveira 

(2005, p.98) explica:  

o pesquisador precisa conhecer em profundidade o contexto em que se insere 
seu objeto de pesquisa. O acesso a documentos escritos – seja em forma de 
relatórios, artigos, jornais, revistas ou mesmo em livros e documentos 
eletrônicos – em muito contribuem para um conhecimento mais aprofundado 
da realidade. 

Assim sendo, o pesquisador poderá, através de documentos, conseguir resultados que 

possam colaborar no seu percurso investigativo e adquirir resultados na análise de dados que 

correspondam à eficácia da sua pesquisa, sabendo que “a identificação de documentos 

pertinentes para a pesquisa não é algo que se defina de imediato. [...] o pesquisador precisa ter 

uma mente aberta ao definir os documentos que poderão ser de interesse para levar a cabo uma 

pesquisa” (Gil 2009, p.79). Isso porque, para se fazer um estudo de documentos, é preciso 

organização e atenção. Em suma,  “Recolher dados através do estudo de documentos segue a 

mesma linha de pensamento que observar ou entrevistar” (Stake, 2012, p.84). 

 

4.6.5 Teste de nível de leitura e aprendizagem 

Para melhor aprofundamento de nosso estudo, realizamos um pré-teste e um pós-teste 

de leitura (cf. Apêndice 4) com os alunos das oito turmas das Séries Iniciais do Ensino 
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Fundamental selecionadas como amostra em nossa pesquisa, objetivando obter dados 

quantitativos sobre o nível dos alunos quanto às competências de leitura (decifração e 

compreensão leitora). O pré-teste de leitura foi aplicado no início do ano letivo de 2014;, para 

se obter dados sobre o domínio da leitura das crianças nesse período da alfabetização; o pós-

teste, no término do mesmo ano letivo, para diagnosticar que progresso(s) os alunos obtiveram 

nos resultados desses testes quanto ao domínio das competências de leitura, após um ano letivo 

de trabalho efetivo do professor no ensino e aprendizagem da leitura em sala de aula. 

A importância da leitura na vida do ser humano traz novos horizontes e novas 

perspectivas de uma vida mais digna, com tomada de decisão e sujeitos mais críticos e 

conhecedores dos seus valores morais de cidadania. É por isso que Freire (2003, p.40-41) 

adverte: “que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por certa 

forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 

consciente”. 

Para dar continuidade à nossa pesquisa, buscamos alternativas com os testes de leitura, 

os quais servem como base de diagnóstico nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, visando 

subsidiar nosso trabalho investigativo, com a aplicação desses testes que avaliam a leitura, 

dando ênfase às unidades linguísticas que “podem ser divididas em dois grandes grupos: 

lexicais e sub-lexicais, sendo o primeiro grupo constituído pelas palavras e o segundo pelos 

constituintes internos da fala” (Sucena e Castro 2009, p.46). 

Ter o domínio da leitura é percorrer caminhos inusitados, que fazem o homem ter uma 

nova consciência e uma nova postura, as quais determinam seu caminhar em um mundo 

competitivo, como vivemos na contemporaneidade. Por isso, é importante que as crianças do 

nosso país sejam alfabetizadas e possam ter meios para fazerem a diferença e conquistarem um 

mundo melhor. Não é preciso ter medo de enfrentar os obstáculos que ocorrem no processo de 

alfabetização, pois conforme Freire (2003c, p.39): 

Há sempre uma relação entre medo e dificuldade, medo e difícil. Mas, nesta 
relação, obviamente, se acha também a figura do sujeito que tem medo do 
difícil ou da dificuldade. Sujeito que teme a tempestade, que teme a solidão 
ou que teme não poder contornar as dificuldades para finalmente entender o 
texto, ou produzir a inteligência do texto. 

Este texto põe em foco o “medo” como o grande empecilho que obstaculiza a progressão 

para a independência leitora. Esse medo é acrescido quando o aluno enfrenta em anos 



217 

sucessivos as mesmas dificuldades no processo de alfabetização. Na contemporaneidade, novos 

rumos têm dado iniciativas a um novo currículo, para aqueles que querem aprender a ler e 

tornar-se autônomos na construção dos seus saberes.  

No teste de nível de leitura e aprendizagem, presenciamos o desenvolvimento das 

crianças que leem e que já têm habilidade leitora para conquistar uma vida mais digna e feliz. 

Mas deparamos também com algumas crianças que ainda não dominam a leitura. Os professores 

das Séries Iniciais têm enorme responsabilidade na promoção de atividades com estratégias de 

leitura adequadas aos níveis em que se encontram essas crianças, para que progridam e 

consigam sua independência leitora. Em um mesmo contexto há crianças que não têm o mesmo 

ritmo de aprendizagem, e é preciso respeitá-las nesse processo – é certo que “a aprendizagem 

não se dá num mesmo ritmo para todos os aprendizes e que eles não percorrem os mesmos 

caminhos” (Morais et al., 2005, p.89).  

 

4.6.6 Análise de conteúdo 

A utilização de diferentes técnicas em pesquisas é muito importante para o processo de 

análise de dados, sobretudo, quanto à sua categorização.  Uma referência para essa finalidade é 

a Análise de Conteúdo, que permite ao investigador analisar a comunicação entre pesquisador 

e sujeitos da pesquisa. Para Martins (2008, p.33): “A Análise de Conteúdo é uma técnica para 

se estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva, sistemática e quantitativa”. Outra 

concepção pertinente sobre a Análise de Conteúdo é referida por Pardal e Lopes (2011, p.95) 

quando escrevem:  

Após um período de questionamento sobre a rigidez imposta pela objetividade 
excessiva e, por isso, impeditiva de “ideias brilhantes” indispensáveis à 
investigação, novas perspectivas vão sendo desenhadas, contrapondo-se, na 
época, duas – vinda uma, das abordagens quantitativas outra, das abordagens 
qualitativas. 

Partindo desse contexto, fica evidente que a Análise de Conteúdo pode ser aplicada nos 

estudos de abordagens quantitativas e qualitativas, conforme Pardal e Lopes (2011), e é 

relevante a aplicação dessa técnica aos estudos de caso, pois, como sublinha Martins (2008, 

p.34), “presta-nos tanto aos fins exploratórios, ou seja, de descoberta, quanto aos de verificação, 

confirmando, ou não, proposições e evidências de um Estudo de Caso”. Isso confirma o valor 

da Análise de Conteúdo nas pesquisas sociais. 
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Como essa técnica ou instrumento de pesquisa, escrita pelos teóricos Pardal e Lopes 

(2011), tem a finalidade de desvendar o que está por trás da linguística, pode-se perceber que a 

Análise de Conteúdo vai além da objetividade em que a hermenêutica do diálogo se faz presente 

através da palavra. É nesta direção que os mesmos autores afirmam: 

Tem à sua disposição um conjunto variado de técnicas/procedimentos 
adaptáveis e aplicáveis a um campo alargado de análise – no âmbito de 
diferentes linguagens, verbal e visual. Ou, ainda, se o estudo o necessitar, o 
analista poderá ir até mais longe – até aos registos sonoros (Pardal e Lopes, 
2011, p.93). 

Constata-se assim que essa técnica, iniciada nas primeiras décadas do século XX, 

conforme Martins (2008), está tendo um grande avanço porque dá oportunidade aos 

pesquisadores de tomar posição em suas categorias teóricas, criando um desenvolvimento 

adequado em suas pesquisas. A respeito das categorias, Gil (2009, p.99) refere: “As categorias 

são obtidas de modelos teóricos. Requerem, pois, uma teoria preexistente capaz de fornecer 

fundamento para a codificação de material empírico, embora as categorias também possam 

surgir da análise de material obtido em campo”. Dessa maneira, a utilização da Análise de 

Conteúdo prioriza a comunicação por meio do uso da palavra, confirmando assim uma 

importante técnica de pesquisa. Como descreve Martins (2008, p.35) são relevantes as seguintes 

etapas no processo da Análise de Conteúdo: 

- pré-análise: coleta e organização do material a ser analisado; 
- descrição analítica: estudo aprofundado do material, orientado pelas 
hipóteses e referencial teórico e escolha das unidades de análises (a palavra, o 
tema, a frase, os símbolos etc.). Essas unidades são juntadas segundo algum 
critério e definem as categorias. Por exemplo, um discurso poderia ser 
classificado como otimista ou pessimista, como liberal ou conservador. As 
categorias devem ser exaustivas e mutuamente excludentes. Das análises de 
freqüências das categorias surgem quadros de referências; 
- interpretação inferencial: com quadros de referência, os conteúdos 
(manifesto e latente) são revelados em função dos propósitos do estudo. 

A Análise de Conteúdo permite ajudar à interpretação dos dados, em uma pesquisa tanto 

qualitativa como quantitativa, e expressa grande confiabilidade para a construção das categorias 

de análise, como sublinha o mesmo autor: 

Assim como qualquer técnica de levantamento de dados e informações – 
questionário, entrevista, observação participante etc. –, a Análise de Conteúdo 
adquire força e valor mediante apoio de um referencial teórico, 
particularmente para a construção das categorias de análises (Martins, 2008, 
p.35). 
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É importante não confundir a Análise de Conteúdo com a Análise do Discurso, pois são 

metodologias distintas que devem ser observadas pelo pesquisador. Por isso, Junior e Carvalho 

(2005, p.1) nos advertem: 

É importante esclarecer que a análise de conteúdo não deve ser confundida 
com a análise do discurso, uma vez que ambas apresentam metodologias 
bastante diferenciadas e normalmente apresentam objetivos distintos. Na 
Análise de Conteúdo o objeto de estudo é o registro em si, presente em um 
texto, um documento, uma fala ou um vídeo.  

Cabe aos pesquisadores ficarem atentos e usufruir dessa técnica de pesquisa, que facilita 

o processo na análise e categorização dos dados. Além de determinar as categorias teóricas e 

manter uma estrutura metodológica, a Análise de Conteúdo “tem como referência principal um 

conjunto de técnicas de análises da comunicação que pode utilizar procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição dos conteúdos apresentados pelas mensagens analisadas” (Junior e 

Carvalho, 2005, p.7). Por isso, essa técnica é bastante usada nas pesquisas sociais, 

compreendendo a sistematização da análise dos dados, nas abordagens qualitativas e 

quantitativas. 
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Quinto Capítulo 

 

CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Tendo como objeto de estudo o processo da leitura e da escrita no contexto educacional 

em escolas situadas nas zonas urbana e rural, nossa investigação tem lugar junto de professores 

e alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, no município de Vitória de Santo Antão-

PE. Procuramos identificar possíveis diferenças na prática docente no ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita entre as escolas da zona urbana e da zona rural, bem como identificar as 

estratégias didático-pedagógicas utilizadas pelos professores e as principais facilidades e 

dificuldades dos alunos na aprendizagem da leitura e da escrita.  

Neste contexto, apresentamos a categorização, a análise e a interpretação dos dados das 

questões investigativas, para identificar  dificuldades dos professores na prática docente do 

ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita e possíveis diferenças existentes entre as 

escolas da zona urbana e da zona rural. 

Tomando como base o marco teórico do nosso estudo e os nossos objetivos de pesquisa, 

identificamos as seguintes categorias teóricas: Formação de Professores, Prática Docente, 

Alfabetização e Letramento. Por sua vez, estas categorias nortearam a construção do roteiro das 

entrevistas e dos questionários. A justificativa para realização de entrevistas e aplicação de 

questionários está fundamentada nos aportes teóricos da Metodologia Interativa (Oliveira, 

2005). Seguindo o modelo da Metodologia Interativa, emergiram categorias empíricas a partir 

das categorias teóricas e as respostas dos atores sociais se configuram como unidades de 

análises.  

No início do ano de 2014, aplicamos um pré-teste de leitura para diagnosticar 

competências de leitura (decifração e compreensão leitora) dos alunos das professoras 

entrevistadas através do CHD, nas zonas urbana e rural. No final do mesmo ano, aplicamos um 

pós-teste de leitura com essas mesmas crianças, para verificar o progresso dos alunos após um 

ano de escolaridade. Com os resultados do pré-teste e pós-teste, verificamos se as práticas 
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docentes desses professores em ambos os contextos contribuíram positivamente e de forma 

similar para o desenvolvimento das competências de leitura de seus alunos, em ambos os 

contextos. 

As quatro secções deste capítulo apresentam e analisam os dados obtidos com a 

aplicação destes três tipos de instrumentos utilizados em nossa pesquisa: 5.1, as entrevistas; 

5.2, os questionários; 5.3, as observações de aulas; 5.4, o teste de nível de leitura e 

aprendizagem. A concluir, a secção 5.5 apresenta a síntese geral com cruzamento de dados. 

 

5.1 Entrevistas 

 As entrevistas foram realizadas a docentes da zona urbana e da zona rural, através da 

aplicação da técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD), que tem como principais 

aportes teóricos, a dialogicidade segundo Freire (2003b, 2014) e a complexidade segundo 

Morin (2003, 2005). A dialogicidade freireana significa o processo de comunicação entre 

diferentes atores sociais para compreensão da realidade, através da ação-reflexão; a 

complexidade de Morin permite-nos analisar a realidade pesquisada como um todo, sem 

dicotomização dos elementos que a constituem. 

Os resultados obtidos pelo CHD foram analisados à luz da fundamentação teórica deste 

estudo. O recorte de nossa pesquisa foi centrado nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental de 

duas Escolas Públicas Municipais de Vitória de Santo Antão, PE-Brasil. Os dados obtidos junto 

dos professores dessas escolas foram categorizados e encontram-se representados mais abaixo, 

numa Matriz Geral para a zona urbana (Quadro n.º 1) e noutra Matriz Geral para a zona rural 

(Quadro n.º 2). 

Em cada escola optamos por trabalhar com os professores que lecionam nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Os critérios foram definidos conforme descrição na parte 

introdutória dessa tese. Importa salientar que foram selecionadas escolas de grande dimensão, 

tanto na zona urbana como na zona rural, que têm o maior número de professores e alunos no 

Ensino Fundamental. 

Dessa forma, o nosso trabalho investigativo foi desenvolvido com oito professores, 

sendo quatro professores da zona urbana e quatro professores da zona rural. Para preservar o 
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anonimato desses professores, em nossa análise, eles são denominados de P1, P2, P3 e P4, tanto 

para a zona urbana como para a zona rural.  

 

5.1.1 Matriz geral das categorias e perfil dos professores 

A caracterização do perfil dos professores dessas escolas, quanto à Formação Inicial, 

Prática Docente e concepção de Alfabetização e Letramento é apresentada infra nos quadros 1 

e 2. 

Além da categorização representada pela construção de uma Matriz Geral para as zonas 

urbana e rural, os dados foram analisados tomando como ponto de partida cada categoria 

empírica, fazendo interfaces com os fundamentos teóricos. Essa análise detalhada por cada 

categoria também compreende os dados obtidos durante a reunião final, que segundo a autora 

do CHD (Oliveira, 2005) compreende o fechamento dessa técnica e elimina ao máximo a 

subjetividade do pesquisador. Esta etapa do processo é muito relevante porque, durante o 

fechamento do CHD, existe um amplo debate, onde cada participante legitima os dados 

coletados, e às vezes acrescenta novos dados ou faz sugestões que retratam com maior 

fidedignidade a realidade em que vive e trabalha. Segundo Oliveira (2005), essa síntese final, 

realizada com todos os atores sociais que participaram da pesquisa, constitui-se uma pré-

análise. 

 No quadro abaixo, apresenta-se o perfil das quatro professoras do Colégio Municipal 3 

de Agosto da zona urbana. 

 
Quadro 1 

Matriz Geral dos Dados 
Perfil dos professores da zona urbana 

Formação de Professores Prática docente Alfabetização Letramento 

1.Formação Inicial 

• P1: Letras 
• P2: Pedagogia 
• P3: Letras 
• P4: Pedagogia 

 

2.Formação Continuada 

• PNAIC (Pacto Nacional 
pela Alfabetização na 

1. Experiências de 
ensino-aprendizagem 

• P1: exerce suas 
funções de professora 
há 8 anos e só tem 
experiência na zona 
urbana; 
• P2: experiência na 

zona rural (8 anos), 
mas já atua na zona 
urbana há vários anos; 

1. Ensino da leitura  

1.1 Facilidades 
• Sondagem/Nivelamento; 
• Leitura individual e 

coletiva; 
• Atividades 

diversificadas; 
• Experiências nas 

oficinas do PNAIC; 
• Leitura de textos 

musicais; 

1. Diferenças entre 
Letrar e Alfabetizar 

• Letrar é fazer o aluno 
ler e alfabetizar é ler 
e compreender; 
• Letrar e alfabetizar é 

saber ler e escrever; 
• Letrar é ler uma 

palavra sem saber 
seu significado e 
alfabetizar é ler um 
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Idade Certa) contempla 
apenas os professores do 
1.º ao 3.º ano das Séries 
Iniciais; 
• Mensais, nas aulas 

atividades; 
• No início do ano letivo 

com palestras; 
• Oficinas pedagógicas 

em áreas diversificadas; 
• Enriquecem o currículo 

do professor e são 
realizadas duas vezes ao 
ano. 
 

• P3: experiência na 
zona urbana e na zona 
rural. É professora há 
mais de 20 anos, mas 
destaca que seus 
primeiros anos na zona 
rural foram melhores 
que os atuais na zona 
urbana; 
• P4: o ensino de 20 

anos atrás era melhor, 
pois os pais eram mais 
presentes na escola. 
Sempre ensinou na 
zona urbana. 

 
2. Estratégias 

• Atividades 
diversificadas; 
Atividades de acordo 
com os níveis dos 
alunos: pré-silábico, 
silábico, silábico-
alfabético e alfabético; 

• Realidade dos alunos; 
• Conhecimentos 

prévios; 
• Pesquisas; 
• Atividades individuais. 

 
3. Diferenças entre 
Prática Docente na Zona 
Urbana e na Zona Rural. 

• P1: acredita que não há 
diferença, mas só tem 
experiência na zona 
urbana; 
• P2: não há diferença; 
• P3: havia diferença há 

anos atrás; 
P4: são diferentes 
realidades. 

• Crianças motivadas; 
• Leitura individual e 

coletiva; 
• Exercícios lúdicos com 

jogos; 
 
• Alfabeto móvel; 
• Formação Inicial 

ajuda na alfabetização. 

1.2.Dificuldades 

• Indisciplina; 
• Falta de atenção; 
• Falta de apoio dos pais; 
• Desinteresse dos alunos; 
• Lares conturbados; 
• Livros didáticos fora do 

contexto dos alunos; 
 

2. Ensino da escrita 

2.1 Facilidades 

• Nivelamento; 
• Crianças que querem 

aprender; 
• Atividades 

diversificadas de acordo 
com as fases da escrita: 
pré-silábica, silábica, 
silábica-alfabética e 
alfabética; 
• Experiências nas 

oficinas do PNAIC. 
• Produção de palavras e 

frases; 
• Conteúdos linguísticos 

que motivam a escrita; 
• Alunos motivados; 
• Escrita do dia a dia. 

 
2.2 Dificuldades 

• Alunos sem 
compromisso; 
• Falta de competência na 

escrita; 
• Alunos fora de 

idade/série; 
• Falta do domínio da 

leitura dificulta à escrita; 
• Não haver reprovação; 
• Desvalorização do 

professor; 
• Individualismo; 

 

pequeno texto como 
um bilhete; 
 
 
 
 
• Letrar é construir um 

cidadão crítico e 
alfabetizar, além de 
ler, entender o que 
está lendo para 
construir a sua 
própria 
aprendizagem. 
 

2. Letramento 

• Ler, mas não está  
alfabetizado; 

Ler, escrever e 
definir um gênero 
textual; 

• Ler, mas não 
entende; 
Desenvolvimento de 
aprendizagem 
interrompido; 

• Constrói e 
desenvolve seu 
próprio 
conhecimento 

 

3. Multiletramento 

• Diversas formas de 
letrar; 
• Saber sua definição; 
• Ler tudo, mas não 

compreende o que 
leu; 
• Constrói 

conhecimentos, a 
base de outros 
conhecimentos 
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3. Contexto sociocultural 

• Distorcido com 
problemas familiares 
• Difícil por falta de afeto 

da família; 
• Falta de estímulo para 

aprender; 
• Sociedade escravizada 

pela falta de emprego 
para os pais; 

• Famílias 
desestruturadas; 
• Pais alcoólatras; 
• Crianças sofridas; 

Contexto bom. 

 

Todos os docentes entrevistados na zona urbana são do sexo feminino, sendo que P1 e 

P3 têm Formação Inicial em Letras, enquanto P2 e P4 têm o curso de Pedagogia.  

Os docentes entrevistados na zona rural são três do sexo feminino e um do sexo 

masculino. P1 e P3 têm Formação Inicial em Pedagogia e P2 e P4 em Magistério (Normal 

Médio). O quadro abaixo caracteriza sumariamente estes professoresquantoàs categorias 

teóricas de nossa pesquisa: 

Quadro 2 
Matriz Geral dos Dados 

Perfil dos professores da zona rural 
Formação de 
Professores 

Prática docente Alfabetização Letramento 

1. Formação Inicial 

• P1: Pedagogia; 
• P2: Magistério 

(Normal Médio); 
• P3: Pedagogia; 
• P4: Magistério 

(Normal Médio). 
 

2. Formação Continuada 

• PNAIC (Plano 
Nacional de Educação 
na Idade Certa), 
porque ajuda o 
trabalho em sala de 
aula, mas não 
contempla todas as 
turmas das Séries 
Iniciais; 
 

1. Experiências de 
ensino-aprendizagem 

• P1: Educação 
Infantil, 2.º e 3.º anos 
do Ensino 
Fundamental. Há 4 
anos exerce suas 
funções na zona rural 
e não tem 
experiência na zona 
urbana; 
• P2: iniciou seu 

trabalho no Ensino 
Fundamental há 3 
anos atrás e só tem 
experiência na zona 
rural; 
• P3 Educação de 

Jovens e Adultos 

1. Ensino da leitura 

1.1 Facilidades  

• Jogos pedagógicos; 
• Alfabeto móvel; 
• Interesse; 
• Respeito; 
• Experiências nas 

oficinas do PNAIC; 
• Apoio de alguns pais; 
• Conhecimentos 

prévios; 
• Leitura individual e 

coletiva; 
• Metodologia 

significativa; 
• Pesquisas na sala de 

informática; 
• Leitura de livros 

paradidáticos; 

1. Diferenças entre 
letrar e alfabetizar 

• Letrar é mais a 
escrita, é produzir 
textos com 
facilidade e 
alfabetizar é fazer 
com que os alunos 
aprendam; 
• Letrar é mostrar as 

letras e alfabetizar 
dedicar-se aos 
alunos; 
• Letrar é escrever e 

ler corretamente, 
comprender e 
interpretar um texto, 
e alfabetizar dedicar-
se aos alunos, 
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• Município promove  
Formações com 
palestras e oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 

(EJA) e Educação 
Infantil. Pouca  
experiência nas 
Séries Iniciais e 
sempre ensinou na 
zona rural; 
P4: professor das 
Séries Iniciais desde 
2010 e sua 
experiência tem sido 
muito boa. Só tem 
experiência na zona 
rural. 

2. Estratégias 

• Jogos pedagógicos; 

•  Diálogos; 
Conscientização dos 
direitos e deveres dos 
alunos; 

• Interpretação e 
produção de textos; 

• Apoio da família; 

• Trabalhos em 
grupos; 

• Metodologias 
motivadoras; 

• Cotidiano dos alunos 
com aprendizagem 
significativa. 
 

3. Diferenças entre 
Prática Docente na 
Zona Urbana e na Zona 
Rural 

• P1: não encontrou 
diferença; 
• P2: não soube 

diferenciar; 
• P3: há diferença 

quanto à estrutura 
familiar; 
• P4: zona urbana e 

zona rural têm 
diferentes realidades 

• Ensino de leitura em 
diversos contextos. 
 

1.2. Dificuldades 

• Desinteresse; 
• Bolsa família; 
• Falta de domínio da 

competência leitora;  
• Meios de 

comunicação; 
• Famílias que 

desconstroem o que é  
ensinado na escola; 

• Lares em conflitos; 
• Alunos fora de faixa 

etária idade/série; 
• Desvalorização do  

professor; 

• Indisponibilidade de 
material didático. 

 
2 Ensino da escrita 

2.1 Facilidades 

• Nivelamento; 
• Som inicial para 

formação de palavras; 
• Alfabeto móvel; 

Experiências nas 
oficinas do PNAIC; 

• Produção de palavras e 
frases; 
Conteúdos linguísticos 
que motivam a escrita; 

• Alunos motivados; 
• Escrita do dia a dia. 
 

2.2 Dificuldades 

• Alunos sem 
compromisso; 
• Falta de competência 

na escrita; 
• Alunos fora de 

idade/série; 
• Falta do domínio da 

leitura dificulta à 
escrita; 
• Não haver reprovação; 
• Desvalorização do 

professor; 
• Individualismo; 

 
 

escrever, ler e 
decodificar; 
• Letrar vem de 

letramento, é prática 
de leitura e escrita, e 
alfabetizar é 
identificar e 
compreender as 
letras, sílabas, etc. 
 

2. Letramento 

• Parte da escrita; 
• Mostrar as letras 

sem ensinar; 
• Alcançar objetivos 

em apenas uma 
disciplina; 
• Práticas sociais de 

leitura e escrita. 
 
3. Multiletramento 

• Não sabe 
diferenciar; 
• Não conhece este 

termo; 
• Letrado em diversas 

áreas do 
conhecimento; 
• Desenvolturas de 

atividades não só de 
leitura e escrita. 
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3.Contexto sociocultural 

• Distorcido com 
problemas familiares  
• Difícil por falta de 

afeto da família; 
• Falta de estímulo para 

aprender; 
• Sociedade escravizada 

pela falta de emprego 
para os pais; 

• Famílias 
desestruturadas; 
• Pais alcoólatras; 
• Crianças sofridas; 

Contexto bom. 

 

As respostas dos atores sociais entevistados revelam que ainda há professores na zona 

rural sem um curso superior, que têm sua Formação Inicial em Magistério (Normal Médio). 

Quanto à Formação Continuada, tanto na zona urbana, como na zona rural os professores 

afirmaram que acontece através do Plano Nacional de Educação na Idade Certa (PNAIC) 

através da realização de oficinas pedagógicas.  

Quanto à prática docente, constatamos que apenas uma professora da zona urbana teve 

experiências nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental na zona rural. As demais só têm 

experiências de sala de aula na zona urbana, como também, todas as quatro professoras 

entrevistadas têm mais tempo de serviço no Magistério do que os professores da zona rural. 

Identificamos em nossa análise que os professores da zona rural não têm experiência docente 

na zona urbana. Mas em sua prática na zona rural têm experiências com turmas de Educação 

Infantil, 1.º , 2.º e 3.º anos em Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Quanto às estratégias de ensino da leitura e da escrita, as respostas dos professores da 

zona urbana e da zona rural foram quase equivalentes, como também na diferença da prática 

docente, pois poucos professores em ambos contextos demonstraram diferenças no processo de 

ensino-aprendizagem entre uma e outra. 

Segundo as respostas dos professores, constatamos que os fatores relevantes que 

dificultam o trabalho deles na alfabetização é a indisciplina e a falta de apoio dos pais. E quanto 

ao contexto sociocultural, identificamos que há diferentes realidades nas quatro turmas da zona 

urbana, mesmo situada no centro da cidade e também nas quatro turmas da zona rural. 
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Quanto à alfabetização, letramento e multiletramento, percebemos que em ambas 

localidades, urbana e rural, não há um conhecimento explícito que distinga esses conceitos: nas 

respostas dos professores às entrevistas realizadas, observamos que há dificuldade em definir 

estes conceitos, e por isso não souberam diferenciá-los. Apenas uma professora da zona urbana 

e um professor da zona rural conseguiram se aproximar desses conceitos. Iremos pontuar essas 

diferenças na análise de cada categoria empírica relacionada com a categoria geral. 

 

5.1.2 Formação Inicial 

No quadro que se segue, foram sistematizadas as duas categorias empíricas em relação 

à categoria geral da Formação Inicial dos professores entrevistados 

 
Quadro 3 

Formação Inicial 
 
 

CATEGORIA 1 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 
 

 
 
1.Formação Inicial 
 

 
1. P1: Letras 
2. P2: Pedagogia 
3. P3: Letras 
4. P4: Pedagogia 

 

• P1: Pedagogia 
• P2: Magistério 
• P3: Pedagogia 
• P4: Magistério 

P1 da zona urbana tem a Formação Inicial em Letras; na entrevista salientou a 

importância dessa formação e disse que sentia mais facilidade de alfabetizar seus alunos por 

conhecer melhor a Língua Portuguesa. P3 também tem sua Formação Inicial em Letras, mas 

quando iniciou suas funções profissionais tinha apenas o Magistério; sobre a sua profissão, P3 

disse: “Ver o interesse dos meus alunos em aprender é gratificante para mim”.  

P2 e P4 da zona urbana têm sua Formação Inicial em Pedagogia. Na entrevista, 

valorizaram essa Formação Inicial, dizendo que tem sido muito importante na prática delas em 

sala de aula. P4 da zona urbana destacou a importância do Curso de pós-graduação em 

Psicopedagogia, pois lhe deu suporte para melhorar sua prática em sala de aula: “Através da 

pós-graduação que fiz em Psicopedagogia, consigo diagnosticar os alunos com dificuldades de 

aprendizagem”. 
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P1 e P3 da zona rural também têm sua Formação Inicial em Pedagogia. Referem que 

essa formação ajudou-as no processo de alfabetização de seus alunos. P2 e P4 da zona rural têm 

sua Formação Inicial em Magistério (Normal Médio), mas já estão cursando Pedagogia e 

esperam que possam crescer em conhecimentos para poderem exercer melhor sua prática em 

sala de aula. Reproduzem-se abaixo as falas mais relevantes dos professores da zona rural a 

respeito da importância da Formação Inicial em sua prática: 

 
Conhecer as diversas maneiras do aluno aprender. (P1) 
Utilizar recursos como livros paradidáticos e jogos para que meus alunos 
tenham um ensino-aprendizagem significativo. (P2) 
Ter segurança para ensinar e compreender o processo de alfabetização. (P3) 
Conseguir ter uma metodologia dinâmica com estratégias significativas. (P4) 

Percebemos que tanto para os professores da zona urbana como os da zona rural, a 

Formação Inicial foi muito importante para que eles pudessem desempenhar suas funções 

profissionais com êxito, contribuindo para um ensino-aprendizagem significativo no processo 

de alfabetização de seus alunos. 

Diante das posições dos professores da zona urbana e da zona rural quanto à Formação 

Inicial, percebemos, em seus depoimentos, a satisfação pelos cursos que escolheram e que esse 

é o ponto de partida para um ensino-aprendizagem significativo, pois todos os docentes 

afirmaram a importância da Formação Inicial que adquiriram. Sobre a construção da identidade 

do professor em relação com sua Formação Inicial, vale a pena lembrar Nóvoa (2013, p.16): 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 
caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor. 

Na concepção de Nóvoa (2013), a Formação Inicial do professor é o início de uma 

profissionalidade que exige esforço, dedicação, conflitos e lutas para se adquirir uma identidade 

que requer aprimoramento e amadurecimento, através de experiências práticas e histórias de 

vida no caminhar da profissão.  

É no cotidiano da vivência em sala de aula que se adquire essa identidade e que, através 

de um acompanhamento contínuo e experiências vividas pelos próprios colegas de profissão, 

novos saberes são incorporados na vida do professor quando ele passa a mediar conhecimento 

com seus alunos. Formosinho (2009, p.89) esclarece a sua concepção quanto à formação de 

professores quando sublinha: “A formação profissional dos professores de crianças (e dos 
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professores em geral) exige um espírito de missão, uma forte coordenação docente em direcção 

aos objetivos profissionais da formação, uma convergência solidária de esforços e uma prática 

interdisciplinar da actuação docente”. É esse conjunto de atuações profissionais que permite ao 

professor ter uma visão estratégica e uma docência que implique uma contínua busca de saberes 

científicos e saberes didático-pedagógicos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.1.3 Formação Continuada 

Quanto à Formação Continuada, o quadro abaixo resume a informação relativa aos 

professores entrevistados. 

Quadro 4 
Formação Continuada 

 
 

CATEGORIA 2 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 
2. Formação Continuada 
 
 

 

 
• Duas vezes por mês pelo 

PNAIC; 
•  Uma vez por mês com aulas 

atividades; 
• Anualmente com oficinas 

pedagógicas; 
•  Duas vezes ao ano e são 

promovidas pelo município. 

 
• Uma ou duas vezes ao mês pelo 

PNAIC; 
• Promovidas pelo município; 
• Várias vezes durante o ano; 
• Duas vezes ao mês em finais de 

semana pelo PNAIC. 

 

Quanto à análise do quadro n.º 4, referente à Formação Continuada, percebemos que há 

uma divergência quanto às informações dos professores, tanto da zona urbana como da zona 

rural. P1 da zona urbana disse que o PNAIC é relevante, porque, além de facilitar seu trabalho, 

mostra as diversas maneiras para trabalhar em sala de aula com jogos e dinâmicas. Já P2 

mencionou que as formações são realizadas uma vez por mês e concordou com P1 quanto às 

formações oferecidas pelo PNAIC, ao falar que “essas formações são muito importantes para 

minha prática em sala de aula”. 

P3 da zona urbana já tinha participado em anos anteriores em formações do PNAIC e 

lembrou que “essas formações só são oferecidas aos professores que trabalham do 1.º ao 3.º ano 

do Ensino Fundamental, deixando de fora os professores do 4.º e 5.º anos”. Por isso, P3 e P4 da 

zona urbana disseram que não participam dessas formações e apenas têm direito às que são 
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realizadas anualmente, no início do ano letivo, que são para todos os docentes dessa modalidade 

de ensino. Para P3 essas formações anuais são boas, porque contribuem para sua prática 

docente, destacando que “há oficinas pedagógicas com estudos em áreas diversificadas, já que 

os alunos chegam à escola com mil e uma informações e nesses estudos os professores se 

atualizam e renovam sua prática”. P3 ainda afirmou: “Os alunos estão bem capacitados e se não 

tiverem professores preparados, fica difícil o domínio em sala de aula”. P4 da zona urbana 

também concordou com P3 quando disse que “é sempre bom ter essas formações”, e considera 

que seria desejável haver mais, pois ajudariam muito em sua prática docente. P3 e P4 

concordaram com P1 e P2 quanto às formações oferecidas pelo PNAIC, mas lamentam não 

serem abrangentes a todos os anos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

P1, P2 e P4 da zona rural participam das formações do PNAIC. P2 não havia citado o 

PNAIC, mas ao ouvir as falas de P1, a respeito dessas formações, concordou de imediato ao 

dizer:  

O PNAIC foi uma luz no fim do túnel porque me ajuda muito. Essas 
formações fazem verdadeiramente os professores aprenderem a não ter nada 
pronto, pois se aprende a fazer a diferença à medida que colocamos as mãos 
na massa, a fim de adquirirmos experiências novas para executar em sala de 
aula com nossos alunos. (P2) 

P2, mesmo sem citar as formações do PNAIC, ao ouvir o depoimento de P1 concordou 

e disse: 

esqueci que realmente são realizadas essas formações e são proveitosas, 
porque há várias atividades propostas pelos formadores, como também 
experiências trazidas pelos próprios colegas que compartilham com o grande 
grupo, interagindo e mostrando o resultado dessas atividades que eles fizeram 
em sala de aula com seus alunos e com os quais obtiveram sucesso. 

P3 da zona rural, mesmo sem participar do PNAIC, disse que “o município promove 

várias formações durante o ano com o objetivo de formar melhor o profissional em educação”. 

Todavia, faz uma advertência quanto a essas formações promovidas pelo município, não 

abrangidas pelo PNAIC, quando sublinha: “Essas formações continuadas deixam muito a 

desejar, mas mesmo assim, são importantes, pois sempre se aprende alguma coisa nova, mesmo 

que não seja o suficiente para nos ajudar em sala de aula”. Para P3, essas formações não são 

totalmente negativas, quando mencionou que “as palestras são produtivas, porém deveriam ter 

oficinas com trocas de experiências”.  
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Mais uma vez em sua fala, P3 da zona rural afirmou: “Mesmo os formadores sendo 

capacitados, deixam muito a desejar, porque eles não trabalham com oficinas, não repassam 

novas experiências, apegando-se apenas à teoria”. P3 afirmou que teoria e prática precisam 

estar juntas para um melhor desempenho do professor em sala e aula. P3 concorda com P1 e P2 

quanto às formações do PNAIC, mesmo sem ter participado, pois é o primeiro ano que está 

trabalhando nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental regular e suas experiências sempre 

foram na Educação Infantil e na EJA.  

P4 da zona rural salienta que valoriza muito as formações do PNAIC e elogia o 

município por essa iniciativa de favorecer, através do Governo Federal, essas formações a seus 

professores das Séries Iniciais, quando afirma que o PNAIC: “É uma prática que tem 

contribuído bastante para o avanço e o melhoramento da metodologia de todos os professores 

que participam dessas formações”.  

Partindo do pressuposto de que a Formação Inicial é a porta de entrada para que o 

professor adquira experiências na profissão através da vivência do dia a dia, é importante que 

esse profissional em educação tenha Formação Continuada, para que possa compartilhar 

saberes e adquirir outros conhecimentos que irão ajudá-lo em sua prática docente. É nessa 

direção que Formosinho (2009, p.147) adverte: “A função docente é uma actividade 

profissional complexa que exige uma formação continuada dos professores, com vista ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e ao desenvolvimento organizacional das escolas”. Por 

isso, a Formação Continuada deve ser prioridade nos sistemas educacionais para um melhor 

desenvolvimento do professor em suas atividades docentes.  

Nos depoimentos dos professores da zona urbana e da zona rural, percebemos que a 

Formação Continuada faz os professores ficarem mais seguros e confiantes em seus saberes, 

pois na troca de conhecimento e de experiências vividas por eles, sentimos que os professores 

em tela colocaram essas formações como muito valiosas para sua prática docente. Apenas P3 

da zona rural disse que “mesmo os formadores sendo capacitados deixam muito a desejar”. No 

entanto, é o primeiro ano que P3 está a exercer suas funções nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. Mesmo assim, P3, sem ainda ter participado das formações do PNAIC, 

concordou com P1 e P2 como sendo relevantes essas formações. Observamos que as formações 

para professores são muito importantes, mesmo não atendendo bem a todos, há sempre bons 

resultados, pois docentes que estudam tornam-se mais experientes e reflexivos, como salienta 

Alarcão: (1996, p.177): “o conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da sua 
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acção docente. Ser professor implica quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e 

consciencializar-me  do lugar que ocupo na sociedade”. 

Constatamos nas falas dos professores da zona urbana e da zona rural que ainda existe 

uma resistência dos que estão à frente dos órgãos educacionais quanto à Formação Continuada 

de professores, visto que não atendem a todos os docentes das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, priorizando apenas do 1.º ao 3.º ano, já que o 3.º ano é que fará avaliação externa. 

Há uma preocupação do Governo Federal, através do MEC, para investir nas turmas dos 1.º e 

2.º anos, o início da alfabetização da criança, e do 3.º ano, que é considerado o término da 

alfabetização, com o propósito de obter um resultado que possa contribuir para um ensino de 

qualidade nas escolas e atingir metas no IDEB que favoreçam a educação do país. 

Participa também da avaliação externa o 5.º ano das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental; todavia, os professores dessas turmas não são contemplados com as formações 

do PNAIC. Dessa maneira, seria importante que todos os professores do 1.° ao 5.° ano das 

Séries Iniciais participassem dessas formações do PNAIC, pois professor que não se capacita 

fica sem atualizar-se e retrocede em sua prática, sem uma orientação que possa contribuir em 

seu fazer pedagógico na sala de aula. Piletti (2009, p.177) confirma a importância do professor 

em “Aperfeiçoar-se constantemente, já que novas idéias, novos métodos de ensino, novas 

experiências educacionais sempre surgem, com possibilidades de melhorar o trabalho 

educativo”. 

É relevante ficar claro que mesmo as turmas que não estão direcionadas para esses 

exames terão que fazê-los em anos posteriores e os professores de uma maneira geral 

necessitam estar em Formação Continuada permanente, para que possam exercer suas funções 

com competência, adquirindo conhecimento e experiências vividas pelos próprios colegas de 

profissão, já que os saberes devem ser compartilhados, como nos afirma Pimenta (2012a, p.22): 

“os saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano 

docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – 

seus colegas de trabalho”. 

Os saberes dos professores são relevantes para um ensino significativo e de tamanha 

importância na Formação Continuada, porque é através dessas trocas de saberes que eles 

formam conceitos que possam construir competências e habilidades no seu cotidiano. É nessa 

direção que Perrenoud (2000, p.162) coloca a escola como um ambiente de formação contínua 
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para os professores quando sublinha: “a cooperação profissional é incipiente, é justamente em 

torno da formação contínua que ela pode começar”. Essa cooperação faz com que os professores 

sintam mais liberdade de expor suas dificuldades e em ambiente agradável construir novos 

saberes, que venham ajudar em sua prática docente através dessas formações. Percebemos que 

tanto os professores da zona urbana como os da zona rural estão necessitando desses momentos 

de trocas de experiências e, mesmo com as formações do PNAIC, ainda há muitas dificuldades 

quanto à Formação Continuada, porque elas não são realizadas com frequência.  

Acreditamos que o melhor local para a realização dessas formações seja a própria escola, 

como nos afirma Perrenoud (2000), disponibilizando tempo e se preciso até uma redução da 

carga horária letiva dos professores, para que eles se reúnam com frequência e possam 

compartilhar seus saberes e atingir suas metas de ver seus alunos alfabetizados e letrados ao 

mesmo tempo. Concordamos com Formosinho (2009, p.149-150) quanto à formação do 

professor ser “concebida numa lógica de formação ao longo da vida”, pois a convivência 

contínua com outros saberes fará a diferença no ensinar e aprender desses profissionais em sala 

de aula. 

5.1.4 Prática Docente 

Na condensação dos dados em relação à categoria geral da Prática Docente, 

identificamos três categorias empíricas: Experiências de ensino-aprendizagem, Estratégias e 

Diferenças entre Prática Docente (zona urbana e zona rural), descritas nos quadros n.º 5, 6 e 7: 

Quadro 5 
Experiências 

 

 

CATEGORIA 3 

 

UNIDADES DE ANÁLISE 

 

Professores da Zona Urbana 

 

Professores da Zona Rural 

 

 

 

Experiências de ensino-

aprendizagem 

 

• P1: turmas do 1.º ao 3.º ano (8 
anos de Magistério). 

• P2: turmas 1.º ao 3.º ano na zona 
rural e na zona urbana (12 anos 
de Magistério). 

• P3: mais produtivo o ensino de 
anos atrás, o tradicional que o 
atual (mais de 20 anos de 
Magistério). 

• P4: Pré-escolar (atualmente 
Educação Infantil) e 1.º ao 5.º ano 
(26 anos).  

• P1: Pré-escolar (atualmente 
Educação Infantil) e 1.º ao 3.º 
ano (5 anos de Magistério). 

• P2: turmas do 1.º ao 3.º ano (4 
anos de magistério). 

• EJA e Educação Infantil. 
Iniciou no Ensino Fundamental 
no ano de 2015 (7 anos de 
Magistério). 

• P4: 1.º ao 3.º ano (5 anos de 
Magistério). 



235 

As informações obtidas nesta categoria mostram que, quanto às experiências 

profissionais, os professores da zona urbana estão há mais tempo exercendo suas funções 

profissionais que os professores da zona rural. Não podemos afirmar que professores com 

menos experiência rendam menos que os que têm mais experiência em sala de aula – isso 

depende de vários fatores, que podem ou não favorecer os que têm mais ou menos experiências 

na vida profissional. Não queremos dizer que as experiências não são valiosas. É evidente que 

elas ajudam muito no caminhar da vida profissional. Porém, não podemos descartar aqueles 

profissionais que ainda estão no início de sua profissão, porque, às vezes, mesmo sem 

experiência, eles são criativos e buscam saberes para inovarem suas aulas e criarem um 

ambiente alfabetizador, que ajuda no desenvolvimento cognitivo das crianças que ainda não 

sabem ler nem escrever. 

Quanto às experiências das professoras da zona urbana, identificamos que P1 até o 

momento só tinha experiências com turmas do 1.º ao 3.º ano, mas antes de ser efetiva no 

município tinha trabalhado com esses anos em outras escolas da cidade e gostava muito de 

alfabetizar com leitura e produção de textos. Constatamos que P2, professora na zona urbana 

há quatro anos, tinha trabalhado oito anos na zona rural, recordando que nesse contexto seus 

alunos eram crianças carentes, revelando não só falta de carinho e afeto da família, mas também 

de aprendizagem: “Gostei muito de trabalhar na zona rural, pois as crianças são carentes, não 

só de carinho, mas também de aprendizagem e de afeto da família, pois os pais saem muito 

cedo para trabalhar e elas ficam sozinhas”.  

A respeito de suas experiências nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, P3 diz: 

“Minhas experiências foram maravilhosas, principalmente quando iniciei minhas atividades 

profissionais, pois os meninos prestavam mais atenção às aulas que os de hoje”. P4 iniciou suas 

funções profissionais no Pré-escolar, atualmente Educação Infantil, e passou sete anos 

trabalhando nessa modalidade de ensino. Após alguns anos quis mudar, como afirma em seu 

depoimento: “Preferi mudar de turma porque queria atingir novos horizontes e experimentar as 

outras séries do Ensino Fundamental”. Ela faz uma comparação do ensino de 20 anos atrás para 

o atual dizendo que  

O ensino de uns 20 anos atrás, em que a família estava mais empenhada para 
que seus filhos viessem aprender, tinha mais a participação dos pais. Nos dias 
atuais, são raros os casos onde as famílias participam, onde realmente ajudam 
o professor a educar e também a passar os conhecimentos, porque a partir do 
momento que não há essa participação, dificulta o trabalho do professor. (P4) 
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Percebemos na fala de P4 da zona urbana que ainda há para ela uma concepção de que 

o professor tem a função de educar junto dos pais, mas considera que há papéis e funções 

distintos, sendo a função da escola ensinar, enquanto educar é função dos pais. A escola e seus 

professores devem fazer com que haja ensino-aprendizagem e os alunos consigam sentir o 

desejo de aprender, para adquirir conhecimentos e mudar suas histórias de vida.  

Quanto às experiências dos professores da zona rural, identificamos que P1 só tem 

experiência na zona rural e tinha iniciado suas atividades profissionais 5 anos antes,com o Pré-

Escolar, atualmente Educação Infantil. Em sua fala, essa professora diferencia o trabalho dela 

anterior com as turmas das Séries Iniciais dizendo: “Ingressei no Ensino Fundamental em uma 

turma de 2.º ano e senti bastante diferença, pois já eram alunos maiores e que deixavam muito 

a desejar quanto à questão da obediência”. Atualmente P1 trabalha com o 3.º ano e se queixa 

de alguns problemas que dificultam seu trabalho, devido a alunos que vêm de casa com 

problemas de estrutura familiar. P2 iniciou suas atividades profissionais 4 anos antes, com uma 

turma de 1.º ano, e sentiu muitas dificuldades, porém com o tempo foi adquirindo experiência 

e conclui: “Atualmente gosto muito do que faço”. P3 exerce suas funções de professora há 7 

anos, mas em todos esses anos trabalhou com a EJA e a Educação Infantil, ingressando apenas 

este ano no Ensino Fundamental e por isso não tem experiência nessa modalidade de ensino. 

Sobre a sua situação presente, P3 diz: “Atualmente estou no Ensino Fundamental e tem sido 

uma experiência boa, pois fazer algo novo deixa-me cismada, com medo, mas não se pode 

desistir dos desafios”. P3 disse que está conseguindo fazer um bom trabalho e mais uma vez 

relata: “Esta experiência está sendo rica, pois estou aprendendo coisas novas com meus alunos 

e tentando fazer o melhor, sabendo que nunca irei atingir 100%”. 

P4 da zona rural iniciou suas funções em 2010, ajudando uma professora da Escola 

Municipal Duque de Caxias (zona rural) quando ainda era estudante do 2.º ano do Normal 

Médio. No entanto, não só a comunidade escolar, mas também alunos, pais, todos aqueles que 

participam da instituição gostaram de seu trabalho e P4 relata o seguinte: “Substituí uma 

professora que tinha tirado licença. Quando terminou a licença, um professor desistiu de sua 

profissão e me colocaram no lugar dele. Desde então, estou ocupando esse cargo até o 

momento”.  

Os professores P1, P2, P3 e P4 da zona rural só têm experiências neste contexto e com 

menos tempo de serviço que as profissionais P1, P2, P3 e P4 da zona urbana. Todavia, não 
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podemos subestimar os professores da zona rural. Sabemos que a prática docente requer 

exercício constante e formação contínua para um melhor desempenho em sala de aula.  

O quadro abaixo sintetiza as estratégias de ensino-aprendizagem elencadas pelos 

professores entrevistados. 

 
Quadro 6 

Estratégias de ensino-aprendizagem 
 
 

CATEGORIA 4 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 
Estratégias de ensino-
aprendizagem 
 

 
• P1: Atividades diversificadas; 

atividades conforme os níveis 
dos alunos: pré-silábico, 
silábico, silábico-alfabético ou 
alfabético. 

• P2: Realidade dos alunos; 
atividades conforme as fases da 
escrita. 

• P3: Pesquisas; conhecimentos 
prévios. 

• P4: Conhecimentos prévios; 
atividades individuais. 
 

 
• P1: Jogos pedagógicos; diálogos. 

• P2: Incentivação e 
conscientização dos direitos e 
deveres dos alunos; interpretação 
e produção de textos. 

• P3: Apoio da família; trabalhos 
em grupo; conhecimentos 
prévios. 

• P4: Metodologias motivadoras; 
cotidiano dos alunos para uma 
aprendizagem significativa. 

Nas estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, P1 da zona urbana 

salienta as atividades diversificadas como sendo fundamentais para que seus alunos aprendam 

a ler e escrever, afirmando: “Faço as atividades de acordo com os níveis da turma, sejam: pré-

silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético”. P2 refere que conhece pelo olhar das 

crianças as que querem aprender. P3 explica que trabalha com os conhecimentos prévios dos 

seus alunos. Em sua fala, ela faz uma comparação do tempo passado para o atual, mostrando 

diferenças que vale a pena serem destacadas:  

Em tempos atrás, mesmo com um ensino tradicional, era mais produtivo do 
que hoje, porque os meninos prestavam mais atenção às aulas. Eu trabalho 
com pesquisas atualmente, mas essas pesquisas não são tão produtivas como 
em anos anteriores, pois eles debatiam sobre o assunto pesquisado tão bem 
que às vezes não necessitava de colocar anotações para eles na lousa. 
Atualmente os meninos entram na internet e imprimem o que pedimos sem 
nem mesmo ler, pois quando fazemos uma pergunta referente à pesquisa eles 
não sabem responder. (P3) 
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No depoimento de P3 da zona urbana, percebemos que para ela os alunos de anos atrás 

eram mais atuantes e dedicados que os atuais, apesar de ser um ensino tradicional. Em sua fala, 

P3 diz que prioriza em suas estratégias os conhecimentos prévios dos seus alunos, pois antes 

de iniciar um conteúdo ela disse que aproveita para dar algumas tarefas em que eles pesquisem, 

leiam no livro de texto um determinado assunto, para que cheguem à sala de aula familiarizados 

com o assunto e compreendendo o que se vai estudar na aula seguinte. Assim, através dessas 

leituras os alunos poderão ter oportunidade de criar suas próprias expectativas de curiosidade a 

respeito do assunto que será estudado. Sobre despertar a curiosidade, preconiza Freire (2003b, 

p.88): “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade 

de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de 

ser”. 

P4 da zona urbana sublinha que aproveita a realidade e os conhecimentos prévios dos 

seus alunos para criar estratégias de ensino-aprendizagem que possam favorecer o ensino da 

leitura e da escrita de forma agradável dentro da vivência deles, do seu cotidiano. Ainda é P4 

que afirma: “Trabalho a realidade dos meus alunos, aproveitando os conhecimentos que eles 

trazem de casa para desenvolver a aprendizagem”, pois “quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender (Freire, 2003b, p.23) 

As professoras P1 e P2 da zona urbana concordaram com o que disseram P3 e P4 quanto 

à importância dos conhecimentos prévios para uma melhor aprendizagem dos alunos na 

alfabetização. Também P3 concordou com P4 quanto a alfabetizar de acordo com a realidade 

dos alunos. P1, P2, P3 e P4 da zona urbana foram unânimes em dizer que, sem o apoio da 

família, é muito difícil fazer um trabalho que tenha êxito, que dignifique e ajude as crianças no 

processo de alfabetização. 

Quanto aos professores da zona rural, P1 disse que utiliza jogos pedagógicos, 

considerando que esses recursos didáticos facilitam o processo de ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita – como ela mesma salienta: “só quadro, só escrita, cansam tanto os 

professores como também os alunos”. Por sua vez, P2 salienta vários aspectos que podem 

contribuir para a aprendizagem dos seus alunos: “Trabalho com interpretação de textos, leitura 

de imagens, em que os alunos expõem suas ideias questionando através do diálogo e do debate, 

como também,  da produção de textos e jogos”. Para P3, o apoio da família é fundamental, 

explicitando: 
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Esse apoio da família é fundamental para mim, porque não adianta quando o 
professor trabalha em sala de aula, constrói um conhecimento e a família 
desconstrói em casa. Gosto de fazer parceria com a família, para que meu 
trabalho em sala de aula continue em casa e o resultado seja produtivo (P3). 

P3 da zona rural expôs também que são feitos muitos trabalhos em grupos, em que há 

cooperação, porque para ela a colaboração em sala de aula é uma estratégia muito boa em que 

um aluno tira a dúvida do outro e quando um aluno não sabe, aquele grupo vai lá e ensina, 

havendo uma socialização entre os grupos. Ainda na fala de P3 se vê uma importante estratégia 

que é a utilização dos conhecimentos que os alunos trazem de casa: “Na maioria das vezes, eu 

mudo o roteiro de minha aula, porque o aluno trouxe uma informação que é importante para ele 

e o aluno só dá importância a uma determinada aula, quando ele a acha significativa. Por isso, 

aproveito o conhecimento que ele traz de casa”. P4 relata em sua fala a importância das 

metodologias motivadoras: “Devem ser aplicadas em sala de aula metodologias motivadoras 

que incentivem os alunos, não atividades repetitivas, mas temas e tarefas voltadas para a 

aprendizagem com metodologias diferenciadas, em que os meninos se sintam empolgados a 

aprender”. No entanto, P4 não especificou a que metodologias se referia. 

Partindo das falas dos professores da zona urbana e da zona rural, percebemos que eles 

usam diferentes estratégias no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita com seus 

alunos em sala de aula, trazendo diversas atividades que contemplam o cotidiano, valorizando 

os conhecimentos prévios para uma aprendizagem significativa. 

P1 e P2 da zona urbana concordaram com P3 quanto à importância dos conhecimentos 

prévios para que a alfabetização se realize com mais facilidade e também quanto à questão do 

apoio da família. Na socialização final das respostas dadas pelos professores da zona rural que 

foram mostradas no PowerPoint, P1, P2 e P3 afirmaram em suas falas que não conseguem fazer 

um bom trabalho sem o apoio da família. P4 concordou com P1, P2 e P3 e disse que não tem 

esse problema atualmente, pois os pais de seus alunos são presentes na escola. 

As respostas dos professores entrevistados lembram-nos uma advertência feita por 

Pimenta (2012a, p.56):  

É nessa particularidade, no cotidiano da ação docente, que encontramos 
evidências do saber e do fazer pedagógico do professor que pode manifestar 
como uma práxis em seus diversos níveis. É dentro desta perspectiva que 
focalizamos a sala e aula, local onde a ação docente manifesta-se de maneira 
mais evidente – no seu cotidiano. Mas o cotidiano, ao mesmo tempo que 
revela, é também capaz de encobrir muito da realidade. 
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Diante do posicionamento de Pimenta (2012a), entendemos que a realidade do dia a dia 

do professor em sala de aula nos revela que na prática docente é preciso cuidado para não 

acontecer um “faz de conta”. A reflexão partilhada sobre a práxis na sala de aula pode ajudar o 

docente a autorregular a sua atuação, no sentido de desenvolver um trabalho que contemple um 

ensino-aprendizagem significativo, com estratégias adequadas, para que possamos ter melhores 

níveis de aprendizagem dos alunos no processo de aprender a ler e escrever.  

Em síntese, todos os professores entrevistados, tanto da zona urbana como da zona rural, 

revelaram estar sempre procurando estratégias de ensino-aprendizagem que contribuam para a 

promoção da construção do conhecimento. Mesmo com os problemas que existem no cotidiano 

deles quanto à Formação Continuada e a falta de um acompanhamento pedagógico periódico, 

eles procuram criar estratégias que façam com que seus alunos aprendam a ler e escrever, apesar 

das dificuldades encontradas no caminhar desse processo de alfabetização. Percebemos que os 

sujeitos da nossa pesquisa estão envolvidos neste processo, já que leitura e escrita são pontos 

essenciais para uma aprendizagem significativa. 

O quadro abaixo sintetiza as intervenções dos entrevistados relativas às práticas 

docentes. 

Quadro 7 
Diferenças entre Prática Docente: zona urbana e zona rural 

 
 

CATEGORIA 5 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 
Diferenças entre Prática 
Docente 
 
 
 

 

 

• P1 Não há diferença (trabalha só 
na Zona Urbana). 

• P2 Não há diferença quanto à 
questão familiar, mas os alunos 
da zona urbana têm a mente mais 
aberta que os da zona rural. 

• P3 Havia diferença há anos atrás. 
• P4 São diferentes realidades. 

 

• P1 Não encontrou diferenças. 
• P2 Não soube diferenciar. 
• P3 Há diferenças na estrutura 

familiar. 
• P4 Realidades diferentes em 

ambos contextos. 
 

Ao analisar esta categoria, percebemos que não são muitas as diferenças que existem 

entre a prática docente dos professores da zona urbana e os da zona rural, pois eles vivem 

realidades que revelam dificuldades similares em ambos contextos. Vejamos as falas das 

professoras da zona urbana: 
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Nunca ensinei na zona rural, mas acredito que não há diferença entre zona 
urbana e zona rural, pois se eu fosse trabalhar na zona rural, trabalharia da 
mesma maneira como trabalho na zona urbana. (P1) 

Na zona urbana a dificuldade é em relação à família, mas também na zona 
rural é maior ainda essa questão familiar. Por isso há diferença, pois os alunos 
da zona rural são mais carentes que os da zona urbana e os alunos da zona 
urbana têm a mente mais aberta. (P2) 

Havia diferença entre a prática docente em escola da zona urbana e da zona 
rural há muitos anos atrás, porque quando iniciei minhas atividades 
profissionais foi na zona rural e os alunos eram mais calmos e também não 
tinham o conhecimento tecnológico que têm hoje. Não sei como está agora, 
mas eles também estão se evoluindo, estão também por dentro das novas 
tecnologias. (P3) 

Mesmo sem ter ensinado na zona rural, passei um bom tempo na periferia, por 
isso dá para fazer uma comparação. Acredito que tanto na zona urbana como 
na zona rural, deve-se trabalhar a realidade dos alunos, pois eles vivem em 
diferentes contextos, por isso são realidades diferentes. (P4) 

Nas falas das professoras da zona urbana, constatamos que P2 e P4 demonstraram que 

há diferenças entre a prática docente da zona urbana e da zona rural. Mas P3 não concordou 

com P2, no que diz respeito aos alunos da zona urbana terem a mente mais aberta que os da 

zona rural, alegando que: “É tanta coisa que a gente vê, os celulares e internet todo mundo tem. 

Como não ter uma mente aberta? Como não ter um desenvolvimento estudantil numa zona rural 

que chegue ao mesmo nível de uma zona urbana? É relativa essa questão hoje em dia”. Nessa 

direção também P4 discordou de P2 a esse respeito, pois em sua fala afirmou: “Mente aberta 

ou mente fechada, acho que cada um tem seu potencial, cabe ao professor saber explorar”. Para 

P4 há diferença na prática docente da zona urbana para a zona rural, pois ela menciona que, 

devido a serem dois contextos, precisam ser trabalhados conforme a realidade de cada um deles, 

por serem diferentes.  

Duas professoras da zona rural, P1 e P2, em suas falas expressaram que não há diferença 

da prática docente dos professores da zona urbana para os da zona rural, mas P3 e P4 encontram 

diferenças. Vejamos as suas falas: 

Não sei distinguir diferenças entre trabalhar em escolas da zona urbana e da 
zona rural, porque nunca trabalhei na zona urbana. (P1) 

Não é fácil trabalhar na zona rural, devido aos pais serem muito carentes, os 
alunos necessitam de mais atenção da professora e da comunidade escolar, 
mas são meninos carinhosos e tratam os professores com muito carinho. Isso 
não quer dizer que os alunos da zona urbana sejam diferentes da zona rural, 
só que nunca trabalhei na zona urbana. (P2) 
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Há diferenças na prática docente da zona urbana para a zona rural, pois mesmo 
sem nunca trabalhar na zona urbana, percebo que nas escolas rurais as famílias 
se preocupam mais com os filhos. Penso que poderá ser pelo fato dos pais da 
zona rural terem mais disponibilidade de participar da vida de seus filhos na 
escola que os da zona urbana. (P3) 

Há uma realidade diferente tanto na zona urbana como na zona rural. (P4) 

Tendo em conta as falas dos professores da zona rural, podemos afirmar que a prática 

docente deles não difere muito das respostas dos professores da zona urbana, pois P1 e P2 da 

zona rural não enunciaram qualquer diferença. No entanto, P1 acredita que todas as escolas têm 

problemas, pois como há alunos que têm vontade de aprender, que vêm de famílias que ensinam 

valores, também há outros cujas famílias são desestruturadas e em que os pais não acompanham 

seus filhos. P3 disse em sua fala que há diferenças de estrutura familiar e para P4 são realidades 

diferentes. 

Na reunião final da nossa pesquisa, realizamos uma discussão com esses professores 

quanto à diferença da prática docente entre zona urbana e zona rural e percebemos em suas 

respostas que eles continuaram com as mesmas posições dadas anteriormente nas entrevistas. 

Constatamos nos depoimentos, tanto dos professores da zona urbana como dos da zona 

rural, que eles realmente se preocupam com o bem-estar dos seus alunos na função de ser 

professor, em linha com o que afirma Formosinho (2009, p.174):  

Ser professor sempre foi muito mais do que dar aulas, sempre implicou 
preocupar-se com o bem-estar e segurança dos alunos, apoiar pessoalmente os 
alunos, respeitar as famílias e procurar os métodos de ensino e de avaliação 
mais eficazes. Ser professor sempre foi tanto educar como instruir.  

No entanto, nas falas dos professores de ambas localidades, sentimos que os 

entrevistados não detalharam os métodos de ensino que usam, nem como eles avaliam em sala 

de aula, se há diferenças nesta prática entre as zonas urbana e rural. 

Percebemos nas falas dos professores que, quanto aos alunos e às famílias, são poucas 

as diferenças que há entre a prática docente da zona urbana para a zona rural e também 

observamos que os professores que trabalham na zona rural só têm prática nessa localidade, o 

que limita a comparação entre os dois contextos, urbano e rural. 
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5.1.4 Alfabetização 

Quanto à alfabetização, identificamos cinco categorias empíricas que têm relação com 

a categoria geral da alfabetização: Ensino da leitura – Facilidades; Ensino da leitura – 

Dificuldades; Ensino da escrita – Facilidades; Ensino da escrita – Dificuldades e o Contexto 

Sociocultural. Os quadros 8, 9, 10, 11 e 12 sintetizam as respostas dos entrevistados sobre estes 

tópicos. 

Quadro 8 
Ensino da Leitura: Facilidades de aprendizagem 

 
 

CATEGORIA 7 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 
 
 

1. Ensino da leitura 
 

1.1 Facilidades de 
aprendizagem 

 
 

 

 
• Sondagem/Nivelamento; 
• Leitura individual e coletiva; 
• Atividades diversificadas; 
• Experiências nas oficinas do 

PNAIC; 
• Leitura de textos musicais; 
• Crianças motivadas; 
• Leitura individual e coletiva; 
• Exercícios lúdicos com jogos; 
• Alfabeto móvel; 
• Formação inicial ajuda na 

alfabetização. 

 
• Jogos pedagógicos; 
• Alfabeto móvel; 
• Interesse; 
• Respeito; 
• Experiências nas oficinas do 

PNAIC; 
• Apoio de alguns pais; 
• Conhecimentos prévios; 
• Leitura individual e coletiva; 
• Metodologia significativa; 
• Pesquisas na sala de informática; 
• Leitura de livros paradidáticos; 
• Ensino de leitura em diversos 

contextos. 

Na análise do quadro n.º 8, observamos que há atividades enriquecedoras no contexto 

urbano e rural que são desenvolvidas pelos professores e que facilitam o ensino-aprendizagem 

da leitura dos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Ao analisar este quadro em que os professores das duas escolas trabalharam leituras 

individuais e coletivas, percebemos que P1 e P4 da zona urbana relataram que procuram fazer 

um diagnóstico dos níveis de literacia dos seus alunos: “Utilizo melhores estratégias de ensino 

da leitura conforme os níveis em que se encontram meus alunos (P1)”; “Procuro fazer uma 

sondagem para trabalhar de forma individual atendendo às necessidades dos meus alunos (P4)”. 

P2 concorda com P1 e P4 quanto ao nivelamento da turma para iniciar o processo do ensino da 

leitura.  

Tanto P1 como P2 da zona urbana salientam que a formação do PNAIC tem uma grande 

contribuição para o processo de ensino da leitura, porque, para elas, há nas oficinas uma troca 
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de experiências entre os professores presentes e isso as ajuda muito na metodologia que usam 

no ensino da leitura. P1 também relatou que motivar os alunos para o processo de alfabetização 

é o que mais facilita o ensino da leitura. 

P3 da zona urbana concordou também com P1 e P4 quanto à sondagem dos alunos antes 

de iniciar o ensino da leitura. Para P3 as atividades diversificadas com gêneros textuais 

diferentes facilitam o ensino da leitura, como constatamos em sua fala: 

Procuro trabalhar com meus alunos os gêneros textuais como: receitas, textos 
musicais, pequenos textos de poetas, trovinhas, poesias e a gente trabalhando 
com os gêneros textuais vai despertando cada vez mais o interesse deles e 
também, emprestamos os livros paradidáticos para que eles desenvolvam o 
gosto pela leitura e tem dado certo. (P3) 

Para P3 da zona urbana, trabalhar diversos textos e livros paradidáticos facilita o 

desenvolvimento do ensino da leitura de seus alunos, porque incentiva o hábito de ler. 

Uma ferramenta muito importante de trabalho para P1 da zona urbana é o alfabeto 

móvel, pois ela relatou que na formação de palavras ajuda o raciocínio dos seus alunos a criar 

novas palavras. P4 da zona urbana utiliza jogos para facilitar o ensino da leitura ao afirmar: 

“Procuro trabalhar atendendo a necessidade de cada um dos meus alunos com jogos, porque 

facilita meu trabalho com leitura em sala de aula”.  

Nas falas de P1, P2, P3 e P4 da zona urbana, tanto a leitura individual como a coletiva 

facilitam muito o ensino-aprendizagem dos seus alunos. Na leitura individual, esses quatro 

entrevistados revelaram que conseguem identificar os alunos que já leem e os que ainda não 

leem; na leitura coletiva, segundo as  professoras da zona urbana, os alunos que ainda não leem 

têm oportunidade de ouvir seus colegas lendo, e isso facilita o aprendizado deles na leitura. 

Quanto aos professores da zona rural, identificamos que, no ensino da leitura, P1 prefere 

fazer leitura individual: “Na hora da leitura prefiro trabalhar individualmente com meus alunos, 

pois nesse momento o trabalho em grupo não funciona, pois os alunos que ainda não sabem ler 

só fazem acompanhar a leitura repetindo apenas o que escutam dos seus colegas”. Mencionou 

ainda que a leitura individual é a mais indicada para identificar os alunos que leem e os que 

ainda não leem, facilitando o processo de alfabetização, pois ao fazer “leitura individual passo 

a saber os nomes dos meus alunos que ainda não leem” (P1). 
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P1 e P4 da zona rural utilizam jogos e o alfabeto móvel no ensino da leitura com seus 

alunos, e para esses atores sociais trabalhar com o lúdico é fundamental, pois para eles é 

relevante a motivação no ato de aprender a ler. Na fala de P4 é visível seu ponto de vista a esse 

respeito: “Eu utilizo o lúdico em sala de aula, tento empolgá-los, instigá-los, para que eles 

possam querer aprender a ler através de brincadeiras e jogos pedagógicos”. 

P2 e P4 da zona rural destacaram que o interesse dos alunos é fundamental no ensino da 

leitura. P3 também afirma que alunos motivados aprendem mais, como constatamos em sua 

fala: “Com vontade de aprender se encaixa mais o conhecimento e facilita o ensino da leitura”. 

P4 ainda faz pesquisas para que seus alunos comecem logo cedo a saberem a importância de 

pesquisar na internet. Em sua fala, P4 refere: “Trabalho também com pesquisas na sala de 

informática para que meus alunos possam logo cedo conhecer os diferentes tipos de textos”.  

Os conhecimentos prévios para P3 da zona rural é outro ponto relevante que ajuda no 

processo de alfabetização, porque “me dá oportunidade de conhecer melhor os alunos que já 

dominam a leitura e aqueles que ainda necessitam de um cuidado maior nesse aspecto” (P3). 

Diante de tudo que foi exposto pelos professores P1, P2, P3 e P4 da zona rural, 

percebemos que eles usam diferentes estratégias para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem da leitura em suas práticas diárias em sala de aula com seus alunos, com o 

objetivo de vê-los alfabetizados e prosseguindo em sua formação com êxito e vontade de 

aprender cada vez mais. 

Quanto às dificuldades de aprendizagem na aquisição da leitura, os entrevistados deram 

as informações sintetizadas no quadro que se segue. 
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Quadro 9 

Ensino da Leitura: Dificuldades de aprendizagem 
 
 

CATEGORIA 6 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona 

Urbana 

 
Professores da Zona Rural 

 

 
 
 
 

1. Ensino da leitura 
 

1.2 Dificuldades de 
aprendizagem 

 
 
 

 

 
• Indisciplina; 
• Falta de atenção nas 

aulas; 
• Falta de apoio dos pais; 
• Falta de estímulo para 

aprender; 
• Falta de interesse dos 

alunos; 
• Lares desestruturados; 
• Livros didáticos fora do 

contexto dos alunos. 
 

. 

 
• Desinteresse; 
• Bolsa família; 
• Falta de domínio da competência 

leitora;  
• Meios de comunicação; 
• Famílias que desconstroem o que é 

ensinado na escola; 
• Lares em conflitos. 
•  Alunos fora de faixa etária idade/série 

; 
• Desvalorização do professor; 
• Ser aprovado sem saber ler; 
• Indisponibilidade de material didático. 

         Nesta categoria empírica, são abordados os pontos em comum, quanto às dificuldades da 

leitura, tanto na escola da zona urbana como na da zona rural, identificando algumas 

dificuldades, em que se destacam a indisciplina e a falta de apoio dos pais na aprendizagem de 

seus filhos. P2 da zona urbana diz: “O que mais dificulta meu trabalho em sala de aula é o mau 

comportamento dos alunos, pois alguns querem aprender e outros não”. São ainda relevantes 

as seguintes respostas: 

Nossas crianças não têm disciplina, e por isso fica difícil ensinar a ler. (P2) 

Toco na mesma tecla quanto à questão de tentar prender a atenção dos alunos, 
que mesmo sendo crianças não têm o mínimo respeito com seus estudos, pois 
além de não prestarem atenção na hora da leitura ainda ficam brincando em 
sala de aula. (P3) 

Os livros didáticos estão fora do contexto dos alunos e também eles são 
vítimas de lares desestruturados, o que dificulta a sua alfabetização. (P4) 

Esses são alguns depoimentos das professoras da zona urbana que externaram suas 

queixas, colocando pontos relevantes que comprometem o processo de ensino da leitura dos 

seus alunos. Apenas P1 não citou nenhuma dificuldade em sua fala. Vejamos o que disse a esse 

respeito: “Minha turma já está quase toda lendo e meus alunos são bem comportados”. Dessa 

maneira, P1 da zona urbana nos relatou que tem uma turma que já alcançou seus objetivos no 

processo do ensino da leitura. No entanto, ela concorda com suas colegas, embora considere 
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que cada caso é um caso e como tal deve ser contextualizado. Para ela o que acontece na sua 

turma que já está alfabetizada, é diferente das turmas de P2, P3 e P4. 

P3 e P4 também fazem uma advertência em suas falas quanto ao livro didático, que é 

adotado fora do contexto escolar de seus alunos e ainda com textos demasiado longos. P3 

sublinha que o utiliza como ferramenta de trabalho: “Não vou deixar de utilizar aquele livro 

porque meus alunos não estão alfabetizados. Mesmo que ele contenha textos grandes e que não 

condizem com minha turma, procuro adaptá-lo e trabalhar a leitura com eles”. Dessa maneira, 

as professoras da zona urbana salientam em suas falas que estão envolvidas no ensino da leitura, 

mesmo diante de tantas dificuldades que surgem no caminhar de suas práticas em sala de aula. 

Os professores da zona rural também explicitaram que suas maiores dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem da leitura decorrem de problemas familiares dos alunos (lares 

em conflito, por exemplo) e ao desinteresse dos alunos. P2 afirma: “O que mais dificulta meu 

trabalho com a leitura é a falta de interesse dos meus alunos”. P3 expõe um problema de outro 

tipo, referindo-se a consequências no ensino-aprendizagem da leitura da utilização 

descontrolada das tecnologias da informação e da comunicação por parte dos alunos: 

De acordo com a sociedade em que se vive o aumento inesperado e repentino 
dos meios de comunicação e da tecnologia vem prejudicando não 100%, 
porque a tecnologia é um instrumento muito favorável no processo de ensino-
aprendizagem, mas o aluno muitas vezes, por ter acesso constantemente, está 
deixando de lado um pouco o valor do professor em sala de aula, dando mais 
valor a esses meios de comunicação. (P3) 

Percebemos na fala de P3 da zona rural que os alunos estão valorizando mais as 

tecnologias de informação e comunicação que o professor, e essa desvalorização é uma causa 

grave para ela, devido à desmotivação dos alunos e desse profissional que tem a leitura como 

parte principal nas suas estratégias em sala de aula. Vivemos novos momentos nas tecnologias 

da informação e da comunicação, e o professor necessita acompanhar seus alunos. Como afirma 

Rojo (2012, p.24), “o computador não é uma mera máquina de escrever, embora muitos 

migrados ainda o usem para tal”. Os alunos atuais estão familiarizados com o computador e o 

celular, não como simples máquinas para escrever ou telefonar, mas como dispositivos que 

permitem a utilização de uma panóplia de aplicações para fins muito diversificados, que muitas 

vezes os próprios professores não conhecem. Para ultrapassar esta dificuldade, é preciso 

conhecer e adaptar esses meios de comunicação, utilizando-os como uma ferramenta didática, 

para motivar os alunos a exercitarem a leitura. 
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P2 da zona rural manifesta que sente grande dificuldade no processo de leitura em sua 

turma, pois está com alunos fora da idade/série; em sua fala faz um desabafo: “Meus alunos são 

desinteressados em aprender a ler e além de ensinar, necessito incentivá-los a participar das 

aulas”. P4 remete indiretamente para a responsabilidade de o professor escolher a metodologia 

mais adequada: “Não existe nada que dificulte os alunos aprenderem a ler, a não ser se o 

professor não souber aplicar uma metodologia significativa”. Percebemos que P4 tem uma 

realidade diferente da dos demais professores da zona rural. Seu ponto de vista a esse respeito 

nos parece generalizar, como se todos os professores tivessem os mesmos contextos em sala de 

aula, mas observamos que a realidade dos outros professores é diferente (turmas com alunos 

com problemas familiares muito sérios, alunos fora de faixa etária idade/série, etc.).  

P2 e P3 da zona rural também destacam em suas falas a falta de material didático para 

suprir a necessidade dos professores, pois o que há na escola não é suficiente para atender a 

todos. P3 refere-se a outra dificuldade bastante relevante: o fato de haver alunos que obtêm 

aprovação apesar de não saberem ler. P1 da zona rural citou a Bolsa Família, Programa do 

Governo Federal, para incentivar as famílias brasileiras de baixa renda a manterem seus filhos 

na escola, dando-lhes um auxílio financeiro por cada criança que frequenta a escola com 

assiduidade. No entanto, P1 afirma em sua fala que isso não funciona, pois “os meninos só vão 

à escola pensando na Bolsa Família e não têm interesse em aprender a ler, porque os pais só os 

colocam na escola para receber no final do mês essa ajuda e não estão se preocupando se eles 

aprendem ou não”. Os entrevistados P2, P3 e P4 também concordaram com P1 a esse respeito. 

Diante desses depoimentos, identificamos que algumas dificuldades no ensino da leitura 

nos contextos urbano e rural são iguais, entre eles a falta de apoio da família, o desinteresse dos 

alunos, a indisciplina, os lares desestruturados e outros fatores que comprometem o ensino da 

leitura dos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental nos dois contextos pesquisados. 

Na reunião final para fechamento do CHD com os professores da zona urbana e da zona 

rural, em que foram mostradas em PowerPoint as respostas de P1, P2, P3 e P4 em ambos 

contextos, não houve acréscimo quanto ao tema abordado. Tanto os professores da zona urbana 

como os da zona rural legitimaram os dados apresentados e validaram as respostas dadas 

anteriormente. 

Quanto às facilidades de aprendizagem na aquisição de competências de escrita, foram 

elencadas as que constam no quadro que se segue. 
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Quadro 10 
Ensino da Escrita: Facilidades de aprendizagem 

 
 

CATEGORIA 9 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 

 

 
 
 
 
 

2.Ensino da Escrita 
 

2.1 Facilidades de 
aprendizagem 

 
 

 

• Sondagem/Nivelamento; 
• Crianças que querem aprender; 
• Atividades diversificadas de 

acordo com as fases da escrita: 
pré-silábica, silábica, silábica-
alfabética e alfabética; 

• Experiências nas oficinas do 
PNAIC; 

• Atividades de caça palavras; 
• Produção de textos; 
• Exercícios lúdicos através de 

jogos; 
• Ditado; 
• Gramática contextualizada. 

 

• Sondagem/Nivelamento; 
• Som inicial para formação da 

escrita através de jogos; 
• Alfabeto móvel; 
• Experiências nas oficinas do 

PNAIC; 
• Produção de palavras e frases; 
• Conteúdos linguísticos que 

motivem a escrita; 
• Alunos motivados; 
• Escrita do dia a dia. 

 
 
 

P1 da zona urbana e P4 da zona rural dizem que sentem mais facilidade em ensinar seus 

alunos a escrever quando fazem um teste diagnóstico no início do ano letivo. Com esse 

instrumento, essas professoras dizem que ficam sabendo como está o nível da turma.  

P2 da zona urbana refere que as crianças só aprendem se realmente quiserem aprender, 

destacando como facilidade os sinais de interesse revelados pelo aluno: “O que facilita meu 

trabalho com a escrita é perceber até pelo olhar das crianças que querem aprender”. P1 da zona 

urbana sublinha que trabalha a escrita com seus alunos conforme os níveis em que eles se 

encontram, propondo atividades diversificadas: “Minhas atividades são diversificadas e de 

acordo com os níveis em que meus alunos se encontram, sejam pré-silábico, silábico, silábico-

alfabético ou alfabético”. 

Ferreiro e Teberosky (1999, p.24) consideram relevante no processo do ensino da escrita 

um acompanhamento do professor em cada uma dessas fases que acontecem através de 

hipóteses, pois quando “aparece uma criança que procura ativamente compreender a natureza 

da linguagem que se fala em sua volta, e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, 

busca regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática”. 

Percebemos através de Ferreiro e Teberosky (1999) que as hipóteses no início do ensino da 

escrita são fundamentais para que o professor compreenda em que fases as crianças se 

encontram nesse processo. 
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Na fala de P1 da zona urbana, identificamos que ao trabalhar as diferentes fases que a 

criança percorre  no processo de aprendizagem da escrita, ela tem mais condições de rever as 

hipóteses e valorizar os desenhos, os rabiscos, que, às vezes, não são valorizados por alguns 

professores, por não terem um conhecimento dessas fases que antecedem a escrita propriamente 

dita, quando as crianças fazem de conta que escrevem. É o início do despertar para a escrita e 

faz parte do início do processo de alfabetização. 

P3 da zona urbana, ao trabalhar a leitura de músicas com seus alunos, sublinha que 

exercita a escrita através do ditado e procura ensinar a gramática contextualizada, para que eles 

tenham um ensino apelativo. É assim que ela relata: “Geralmente copio a música no quadro ou 

em um cartaz e após a leitura, faço ditado com algumas palavras do texto, exercícios de caça-

palavras e ensino o conteúdo de gramática dentro do mesmo texto”. P4 da zona urbana também 

disse que faz atividades diversificadas com seus alunos: “Trabalho a escrita de várias maneiras, 

de forma diversificada para que meus alunos despertem o momento certo dessa aprendizagem”. 

P4 da zona urbana não especificou, no entanto, que tipos de atividades utiliza com seus alunos 

no exercício da escrita. 

Percebemos nas falas de P1 e P2 da zona urbana que o alfabeto móvel oferece muitas 

vantagens também no ensino da escrita, e por isso o utilizam para a prática da formação de 

palavras escritas no caderno e na lousa. P1 considera que é mais fácil identificar os alunos que 

conseguem construir palavras e frases através do alfabeto móvel. P1 e P2 referem, aindam que 

as formações do PNAIC são valiosas nesse processo do ensino da escrita. P3 e P4 da zona 

urbana afirmam que trabalham produção de textos e conseguem identificar alunos que já 

escrevem seus textos com sentido, mesmo com muitos erros de grafia.  

Todos os professores entrevistados da zona urbana mencionaram que utilizam diversos 

recursos didáticos para facilitar sua prática docente no processo de ensino-aprendizagem da 

escrita com seus alunos, propondo atividades lúdicas e diversificadas como jogos, uso do 

alfabeto móvel, música, etc. 

P1, P2 e P4 da zona rural sublinham que encontram mais facilidade no ensino da escrita 

através das formações do PNAIC, pois para eles essas formações são muito importantes no 

desenvolvimento de suas práticas para o ensino da escrita em sala de aula, visto que, segundo 

testemunham, há colegas de outras escolas que trazem experiências e, nessas partilhas de 

saberes, há um grande aprendizado para esses atores sociais, que procuram alimentar essas 
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ideias de seus colegas e melhorar suas práticas, a fim de um melhor desempenho da escrita dos 

seus alunos. 

Para P1 da zona rural, trabalhar a escrita com o alfabeto móvel com aqueles alunos que 

têm dificuldades de escrever é muito importante: “Utilizo quase todos os dias o alfabeto móvel 

com meus alunos que ainda têm dificuldades na leitura e na escrita e peço para que eles 

escrevam as palavras nos seus cadernos que conseguirem formar e depois, alguns deles vão à 

lousa e escrevem”. Refere ainda que gosta de trabalhar o som inicial das palavras utilizando o 

bingo, pois sente facilidade em trabalhar a escrita com esse tipo de jogo, porque através do som 

inicial das palavras treina a escrita com seus alunos, pedindo que escrevam nos seus cadernos 

as palavras, destacando o som inicial. Após esse primeiro momento, P1 afirma que pede a 

alguns alunos para escreverem na “lousa”, porque naqueles que não sabem ainda ler nem 

escrever começa a despertar o interesse para a escrita por meio de seus próprios colegas. 

P3 da zona rural estima que a motivação é o melhor caminho para que seus alunos 

aprendam a escrever e esclarece que, se eles estiverem motivados, têm vontade de aprender e 

torna-se mais fácil para o professor. P4 também concorda com P3 e em sua fala sustenta que a 

motivação vem de uma boa metodologia, que é o ponto de partida para uma aprendizagem 

significativa. P4 da zona rural também concorda com P1 quanto à utilização de jogos como o 

bingo para trabalhar a escrita com os alunos: “Os jogos são os melhores recursos na 

alfabetização com uma metodologia que faça acontecer um exercício da escrita do dia a dia dos 

meus alunos”. Observamos nas falas dos quatro professores da zona rural que eles procuram 

criar estratégias diversificadas para facilitar o processo no ensino-aprendizagem da escrita.  

Em síntese, não podemos separar a leitura da escrita, pois ambas estão interligadas e 

fazem parte das práticas sociais do cotidiano das pessoas e devem ser entendidas como fatores 

principais na alfabetização. Há alunos que escrevem, mas não leem, e vice-versa. No entanto, 

é necessário que haja um trabalho docente articulado dos professores das Séries Iniciais quanto 

ao ensino da leitura e da escrita, pois são essenciais e complementares no processo de 

alfabetização. 

O quadro abaixo elenca sinteticamente as dificuldades de aprendizagem da escrita 

referidas pelos professores entrevistados. 
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Quadro 11 
Ensino da Escrita: Dificuldades de aprendizagem 

 
 

CATEGORIA 8 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 

 

 
 

2. Ensino da Escrita 
 

2.2 Dificuldades de 
aprendizagem 

 
 
 

 

 
• Por não saber ler, tem 

dificuldades na escrita; 
• Falta de acompanhamento nas 

tarefas em casa; 
• Indisciplina; 
• Situação econômica; 
• Falta de zelo pelo material 

escolar; 
• Ausência dos pais na escola; 
• Falta de atenção; 
• Falta de educação doméstica. 

 

• Alunos sem compromisso; 
• Falta da competência na 

escrita; 
• Alunos fora de faixa etária 

idade/série; 
• Falta do domínio da leitura 

dificulta a escrita; 
• Não haver reprovação; 
• Desvalorização do 

professor; 
• Meios de comunicação e 

individualismo; 
• Alunos desmotivados. 

P2 e P3 da zona urbana indicam que sentem dificuldades no ensino da escrita devido à 

indisciplina dos seus alunos. P3 sublinha que a causa dessa indisciplina é a não realização de 

atividades, além da falta de cuidado no material escolar; a maioria dos pais também não orienta 

bem seus filhos. Vejamos o que relata essa professora: 

Não culpo meus alunos pela indisciplina e a falta de cuidado com o material 
escolar, pois acho que é uma questão familiar, pois há pais que não orientam 
seus filhos a terem cuidado com o material escolar, nem acompanham as 
atividades deles. Explico o assunto, dou a tarefinha e eles não têm o devido 
cuidado, pois sujam e até rasgam a folha da atividade. Isso dificulta muito meu 
trabalho no ensino da escrita, que considero junto com a leitura fundamentais 
para que eles sejam alfabetizados. (P3) 

Diante do depoimento de P3, notamos que a situação da indisciplina nas escolas tem 

causado muitos danos que estão prejudicando o processo de alfabetização. As causas dessa 

indisciplina, conforme sustenta P3, vêm da família e isso é preocupante. Na mesma linha, P4 

diz: “Quando o aluno vem de um lar sadio, a aprendizagem dele é mais rápida, mas sentimos 

muito a ausência dos pais na escola”. P2 da zona urbana também afirma que sente dificuldades 

no ensino da escrita, devido à falta de atenção em suas atividades e também a situação 

econômica deles, pois são meninos que têm uma vida difícil e têm dificuldades para aprender. 

P3 e P4 concordam com P2 quanto à situação econômica difícil de muitos alunos e consideram 

que tal é um fator prejudicial no processo de ensino-aprendizagem. Apenas P1 da zona urbana 

sustenta em sua fala que não sente dificuldades no ensino da escrita com seus alunos. 
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Em suas falas, P2, P3 e P4 da zona urbana mencionam os alunos que não leem, sendo 

ainda mais difícil escrever e afirmam que atualmente há uma ausência dos pais na escola e uma 

falta de educação doméstica. Essa ausência dos pais na escola e a falta de educação doméstica 

são, para P2, P3 e P4, fatores que dificultam o processo de alfabetização, pois consideram que 

família e escola precisam estar juntas e que os professores sozinhos, sem o envolvimento dos 

pais de seus alunos, não podem fazer acontecer uma aprendizagem significativa.  

P1 e P2 da zona rural salientam que têm muitas dificuldades no ensino da escrita, porque 

a maioria dos seus alunos não domina a leitura, e por isso fica difícil o ensino da escrita. P1 

lembra que o ensino da escrita tem várias fases e que, para que cada etapa seja contemplada, é 

importante o domínio da leitura; conclui dizendo que “Sem a leitura fica difícil aos alunos 

desenvolverem a competência escritora”. P2 sublinha que suas dificuldades no ensino da escrita 

têm muitas causas, entre elas a questão de alunos fora da idade/série, que não acompanham,  o 

que faz com que eles fiquem desmotivados e percam o interesse em aprender: “O que dificulta 

meu trabalho é que peguei uma turma de alunos fora de faixa que me dá muito trabalho para 

ensinar”. Dessa maneira, observamos que cada professor tem uma situação diferente e que lidar 

com essas diferenças exige um planejamento diferenciado,  um trabalho que não é fácil, 

segundo depoimentos de P1 e P2 da zona rural.  

P3 da zona rural sustenta que existe uma cultura de  individualismo que se reflete na 

dificuldade de alguns alunos mais avançados não quererem compartilhar saberes com colegas. 

P3 sublinha ainda o desinteresse de alguns alunos na aprendizagem da escrita: “Aquele aluno 

que não tem vontade, desinteressado, desmotivado não aprende a escrever” (P3). P2 também 

refere a falta de compromisso dos seus alunos em cumprir suas atividades: “Os meninos não 

têm compromisso com as atividades de escrita, fazem quando querem e quando não querem 

não fazem, pois não têm um acompanhamento dos pais”.  

P1 concordou com P2, considerando que “essa falta de compromisso é um fator negativo 

para uma aprendizagem significativa”, e ressaltou ainda que “além da falta de compromisso 

deles, não há reprovação, o sistema aprova mesmo sem os alunos saberem ler nem escrever” 

(P1). P4 da zona rural não apresentou nenhuma dificuldade em ensinar a seus alunos escrever, 

como também no ensino da leitura. Percebemos que, em uma mesma escola existem diversas 

realidades – concretamente, na zona rural, a situação de P4 é diferente da dos outros três 

professores entrevistados. 
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Diante das dificuldades de P1, P2 e P3 da zona rural quanto ao ensino da escrita, 

constatamos que esses professores em suas falas mencionaram quase todas as mesmas 

dificuldades, como falta de compromisso com as atividades propostas, falta de um 

acompanhamento dos pais, falta de motivação e alunos aprovados sem saberem ler nem 

escrever. P2, que está com uma turma fora da idade/série, destacou que tem tido muitos 

problemas no processo de alfabetização dos seus alunos.  

Perante a posição dos professores da zona urbana e da zona rural, é pertinente lembrar 

Ferreiro (1995, p.60-61) quando se refere à responsabilidade da escola na função social de 

ajudar as crianças a avançarem nesse processo: 

Os estudos comparativos com populações de diversas procedências sociais e 
nacionais nos permitem afirmar que é muito o que a escola pode fazer para 
ajudar as crianças, especialmente aquelas cujos pais, analfabetos ou 
semianalfabetos, não possam transmitir-lhes um conhecimento que eles 
mesmos não possuem. O professor é quem pode minorar esta carência, 
evitando porém ficar prisioneiro de suas próprias convicções: as de um adulto 
já alfabetizado. 

Fica evidente na citação de Ferreiro (1995) que mesmo diante das dificuldades 

encontradas no cotidiano dos professores da zona urbana e da zona rural, é função deles 

encontrar, com os órgãos da escola, alternativas que possam sanar esse mal, que abrange ainda 

um grande número de crianças que estão frequentando as escolas brasileiras e precisam ser 

alfabetizadas. 

Diante dos depoimentos dos professores da zona urbana e da zona rural, percebemos 

que um dos grandes problemas existente nesses dois contextos está relacionado com a questão 

da família, que não está assumindo seu papel de educar os filhos, e a escola fica com essa 

responsabilidade, que não lhe compete, havendo uma troca de valores que prejudica o objetivo 

essencial da escola, que é o ensino. Apenas P1 da zona urbana e P4 da zona rural afirmam que 

não encontram problemas familiares em suas turmas atuais que venham prejudicar a 

alfabetização dos seus alunos. 

Quanto à sessão final com os professores da zona urbana, verificamos nas respostas de 

todos os entrevistados que leitura e escrita são inseparáveis e mantiveram suas posições quanto 

às facilidades e dificuldades que encontram em seu dia a dia, confirmando suas respostas 

anteriores. O mesmo aconteceu com os quatro professores da zona rural, que continuaram 

afirmando as mesmas facilidades e dificuldades, atrás descritas, quanto ao processo de ensino-
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aprendizagem da leitura e da escrita e reconhecendo que leitura e escrita são interdependentes 

para se ter êxito na alfabetização. 

No quadro abaixo, apresenta-se o contexto sociocultural em que atuam os professores 

entrevistados. 

 
Quadro 12 

Contexto Sociocultural 
 
 

CATEGORIA 10 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 

 

 
 
 
 
 
Contexto sociocultural 
 
 
 
 

 

• Bom, a escola é localizada no 
centro da cidade; 

• Difícil, devido a famílias 
desestruturadas; 

• Nível social bom no contexto 
geral; 

• Diferenças de nível social 
entre as diversas turmas na 
escola. 

 

• Distorcido com problemas 
familiares; 

• Difícil, por falta de afeto da 
família; 

• Falta de estímulo para aprender; 
• Sociedade escravizada pela falta de 

emprego para os pais; 
• Família desestruturada; 
• Pais alcoólatras; 
• Crianças sofridas; 
• Contexto bom. 

P1 da zona urbana considera que é bom o contexto sociocultural dos seus alunos, porque 

a escola fica situada no centro da cidade e porque a maioria dos seus alunos chega à escola com 

um bom nível na leitura e na escrita, o que favorece muito seu trabalho de alfabetização em sala 

de aula,. P2 da zona urbana, em contrapartida, esclarece que tem outra realidade: “É muito 

difícil o contexto sociocultural dos meus alunos pelas famílias desestruturadas, com pais 

separados e as crianças ficam muito tristes diante dessa situação”. Percebemos que na mesma 

escola há situações diferentes de uma turma para outra, pois enquanto P1 afirma que tem uma 

realidade boa, P2 refere que se encontra diante de uma situação difícil. Todavia, P2 da zona 

urbana concorda com P1, quanto às crianças que chegam à escola com um bom conhecimento 

na leitura e na escrita, porque como seus alunos vivem na cidade têm oportunidades de ingressar 

na escola mais cedo, na Educação Infantil, e, consequentemente, revelam maiores facilidades 

de aprender a ler e escrever que aqueles que não tiveram este acompanhamento. 

P3 da zona urbana disse que atualmente o contexto sociocultural dos seus alunos é bom, 

pois sua turma é muito boa. Mas isso não quer dizer que em anos anteriores todas as turmas de 
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P3 eram de alunos que tinham famílias bem estruturadas, meninos bem educados, já com um 

bom desenvolvimento leitor e escritor. Lembrando sua experiência em anos anteriores, P3 diz: 

Tenho hoje uma realidade diferente de anos atrás, pois meus alunos têm uma 
estrutura familiar que me ajuda muito, vêm de lares que sabem educá-los, pois 
são respeitosos e só alguns saem um pouco dessa linha, mas procuro conversar 
com eles que terminam se conscientizando que realmente não podem agir 
dessa maneira e se convencem de que precisam mudar. Mas quero que fique 
bem claro que isso está acontecendo com esta turma que estou trabalhando 
este ano, pois já tive turmas em que minhas crianças viviam uma vida muito 
triste, pois alguns alunos eram filhos de presidiários. (P3) 

Diante do exposto por P3 da zona urbana, identificamos que na mesma escola há 

realidades diferentes. P4 da zona urbana disse também que a realidade da sua turma não é boa: 

“O contexto sociocultural da maioria dos meus alunos não é bom, pois alguns moram com 

parentes, outros os pais os abandonaram. Procuro desenvolver suas potencialidades para formar 

cidadãos críticos, porque se depender das famílias nem sempre isso acontece”. 

Para que a alfabetização tenha sentido com um trabalho efetivo da leitura e da escrita de 

acordo com o contexto dos alunos, P1 e P3 da zona urbana sublinham que alfabetizam seus 

alunos com textos que despertam o interesse deles. Referindo-se aos textos usados em aula, P1 

acrescenta: “Não aqueles textos mecânicos, mas os que chamam à atenção dos alunos, como as 

histórias em quadrinhos”.  

P2 da zona urbana relata que explora a vida cotidiana dos seus alunos para alfabetizá-

los e concordou com P1, quanto às histórias que devem ser em relação à vida cotidiana das 

crianças, como se fossem elas que estivessem vivendo aquelas histórias, que sejam de forma 

contextualizada e de acordo com o contexto sociocultural em que elas vivem. P4 também em 

sua fala valoriza o contexto dos seus alunos para que a alfabetização tenha sentido:  

Trabalho na construção de textos, vivenciando a realidade de meus alunos, 
produzindo cartinhas, bilhetes, ensinando a eles os gêneros textuais, para que 
a partir daí eles trabalhem com a própria realidade, contextualizada, não 
apenas conteúdos soltos que não servirão para eles no futuro. Procuro 
trabalhar desta forma, contextualizando e fazendo com que eles desenvolvam 
sua capacidade de entendimento e de construir sua aprendizagem. (P4) 

Em síntese, o contexto sociocultural dos alunos das quatro professoras da zona urbana 

apresenta realidades diferentes, apesar de se tratar da mesma escola, o que leva estes professores 

a procurarem adaptar os conteúdos programáticos de acordo com a realidade em que vivem 

seus alunos.  
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Na análise dos professores da zona rural quanto ao contexto sociocultural dos seus 

alunos, P1, P2 e P3 indicam que convivem em seu dia a dia com crianças que vivem em lares 

desestruturados e com problemas muito difíceis, causando dificuldades no processo de 

alfabetização: 

O contexto sociocultural dos meus alunos é um pouco distorcido, pois alguns 
alunos trazem de casa bons modos, boas maneiras, enquanto outros passam 
por problemas familiares e chegam à escola querendo fazer o que fazem em 
casa. (P1) 

O contexto sociocultural em que vivem meus alunos não é fácil, pois são 
alunos fora da idade/série, de 11 a 15 anos, repetentes e por falta de afeto 
familiar têm um comportamento agressivo. (P2) 

Meus alunos fazem parte de uma sociedade rural, de uma sociedade humilde 
e escravizada pela falta de emprego, pela falta de educação das famílias. 
Dentre meus 35 alunos, a maioria deles tem famílias desestruturadas, são 
criados só com a mãe ou pelas avós e até por algumas famílias que os adotam. 
Os pais são alcoólatras e tudo isso influencia na aprendizagem dessas crianças. 
(P3) 

Diante do exposto por P1, P2 e P3 da zona rural, constatamos que cada uma delas tem 

contextos difíceis, contribuindo para que seus alunos também tenham dificuldades de 

aprendizagem. P2 afirma: “Eles precisam ser trabalhados por mim, porque eles não são o que 

realmente demonstram, falta-lhes amor, eles não são maus, precisam apenas de um incentivo, 

de um estímulo para que aprendam”. A fala de P2 deixa claro que o meio em que vivem seus 

alunos prejudica o desenvolvimento deles no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é 

necessário ajudá-los a percorrer os caminhos da leitura e da escrita de forma mais personalizada, 

para conseguir alfabetizá-los.  

P4 da zona rural refere uma situação diferente da de seus colegas: para esse professor o 

contexto sociocultural dos seus alunos é bom, afirmando que “Meus alunos vivem em um 

contexto bom, são todos da zona rural em que os pais trabalham e têm uma boa educação e uma 

boa condição de vida. Alguns pais trabalham na comunidade local, na roça, e as mães são donas 

de casa”. Assim, conclui-se que, também na zona rural, a escola tem diferentes contextos. 

Para que a alfabetização tenha sentido, conforme o contexto sociocultural das crianças, 

P2 da zona rural sublinha que o contexto dos seus alunos é muito difícil. Mesmo assim, P2 

procura trazer à sala de aula a vivência do dia a dia, pois como são meninos fora da faixa etária 

idade/série, ela precisa ter esse cuidado no processo de ensino-aprendizagem: “Tento ensinar 

meus alunos a ler e escrever trazendo o que eles fazem lá fora e contextualizando para que a 
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alfabetização tenha sentido para eles”. P1 concorda com P2, pois apesar de seus alunos estarem 

na faixa etária adequada, considera que vivem uma realidade difícil, e por isso “não há melhor 

método de ensino do que trazer o contexto deles à sala de aula para alfabetizá-los”. P3 da zona 

rural, que também se refere à realidade difícil dos seus alunos, deixa um desabafo quando diz:  

O meio social dos meus alunos é muito difícil e influencia muito na 
aprendizagem deles, porque são crianças sofridas que pela manhã estão em 
sala de aula, mas à tarde precisam ajudar os pais na lavoura. Por isso, como 
educadora procuro mostrar a eles novas culturas em que com essa vivência do 
cotidiano deles eu possa criar alternativas para alfabetizá-los. 

P3 esclarece que faz um trabalho de alfabetização levando em consideração o contexto 

de seus alunos, pois o cotidiano deles faz parte de sua vida e precisa ser valorizado, para que a 

alfabetização tenha sentido. P4 da zona rural, mesmo tendo uma realidade boa de seus alunos, 

afirma que também traz à sala de aula o contexto social e cultural de seus alunos: “Para que a 

alfabetização tenha sentido trabalho com meus alunos listas de compras, que é algo rotineiro na 

vida deles, como também cartas e bilhetes. Tudo o que eles vivenciam no seu cotidiano, vou 

tentando trazer à sala de aula”. 

Assim, constatamos que os quatro professores entrevistados da zona rural procuram 

trazer à sala de aula conteúdos e materiais que contemplam a realidade de seus alunos, para que 

a alfabetização tenha sentido. Os professores salientam que, mesmo diante de tantas 

dificuldades que eles enfrentam no contexto escolar, tentam pelo menos acolher e conquistar 

esses alunos através de situações didáticas que privilegiem o contexto sociocultural em que 

estão inseridos e que tenham uma educação permanente e problematizadora, como preconiza 

Freire (2014, p.100): “A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente 

através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como está sendo o mundo com quem 

e em que se acham”. 

Podemos constatar que não há muitas diferenças no contexto sociocultural urbano e 

rural nas escolas investigadas, pois uma das maiores causas identificadas nos dois contextos 

está relacionada com as famílias desestruturadas, que desencadeiam uma série de problemas 

nos alunos como: indisciplina, falta de motivação para aprender, agressividade, falta de afeto, 

etc., causando males irrecuperáveis na vida das crianças na fase mais importante de sua 

formação. Os professores referem  que sua responsabilidade é ainda maior porque precisam 

saber lidar com as diferentes situações no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 

escrita, devido aos diversos contextos em que os alunos estão inseridos.  
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Dos professores das duas escolas, apenas P1 e P3 da zona urbana e P4 da zona rural 

trabalham com alunos que têm ambiente mais favorável, referindo uma maior produtividade no 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Os demais professores, tanto da zona urbana como 

da zona rural, referem, em suas falas, que os contextos dos seus alunos são muito difíceis.  

 

5.1.6 Letramento e multiletramentos 

Na sistematização dessa categoria, analisamos as três categorias empíricas que estão 

relacionadas com a categoria geral do letramento: diferenças entre letrar e alfabetizar, 

letramento e multiletramento, apresentadas nos quadros 13, 14 e 15, respetivamente. 

 
Quadro 13 

Diferenças entre Letrar e Alfabetizar 
 
 

CATEGORIA 11 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 
Professores da Zona Rural 

 

 
 
 
 

1. Diferenças entre 
letrar e alfabetizar 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

• P1: letrar é fazer o aluno ler e 
alfabetizar é ler e compreender. 

• P2: letrar e alfabetizar é saber 
ler e escrever. 

• P3: letrar é ler uma palavra sem 
saber seu significado e 
alfabetizar ler um pequeno 
texto como um bilhete. 

• P4: letrar é construir um 
cidadão crítico e alfabetizar 
além de ler, entender o que está 
lendo para construir a sua 
própria aprendizagem. 

 

• P1: letrar é mais a escrita, é 
produzir textos com facilidade e 
alfabetizar é fazer com que os 
alunos aprendam. 

• P2: letrar é mostrar as letras e 
alfabetizar é dedicar-se aos 
alunos. 

• P3: letrar é escrever e ler 
corretamente,compreender e 
interpretar um texto, e alfabetizar 
é escrever e ler, decodificar. 

• P4: letrar vem de letramento, é 
prática de leitura e escrita e 
alfabetizar é identificar e 
compreender as letras, sílabas, 
etc. 

Conforme a análise desse quadro, percebemos que nas falas das professoras da zona 

urbana, ainda há muitas dúvidas quanto às diferenças entre letrar e alfabetizar. Vejamos como 

as suas falas diferenciam estes conceitos: 

Letrar é como fazer o aluno ler. É ver uma caixa de sabão, mas só conhece 
pelo contexto que ele convive, ainda está em processo. Enquanto alfabetizar é 
realmente quando o aluno lê e compreende o que leu. (P1) 

Tanto o alfabetizado como o letrado sabem ler e escrever. Só que o letrado 
sabe produzir textos e conhece o gênero textual. O alfabetizado também sabe 
ler e escrever, mas não sabe produzir um texto como o letrado. (P2) 
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Letrar é quando o menino ler a palavra, mas não sabe o significado dela, não 
sabe o que quer dizer aquele texto. E o alfabetizado é quando o aluno lê um 
texto pequeno como um bilhete. Ele conhece o gênero textual e sabe para que 
serve. Esse é o aluno alfabetizado, pois ele compreendeu o que leu e o sentido 
da leitura. (P3) 

Letrar é construir um cidadão crítico. Não é simplesmente fazer o aluno 
aprender a ler, mas fazê-lo desenvolver seu senso crítico, ler e entender o que 
está lendo e poder construir o seu conhecimento. Alfabetizar não é apenas 
ensinar a ler, mas tem que ser completo, além de ler, a criança deve entender 
o que está lendo para construir a sua aprendizagem. (P4) 

Partindo das diferenças dadas pelas professoras da zona urbana quanto a letrar e 

alfabetizar, percebemos em seus depoimentos que, na explicação de letrar, P1 esclarece que nas 

práticas sociais dos alunos em seu dia a dia, eles conhecem uma variedade de palavras, como o 

exemplo dado por essa professora sobre o estudo das palavras em determinado contexto. De 

acordo com P1 são essas práticas sociais que acontecem no cotidiano dos alunos, independentes 

do fato de não saberem ler, escrever para compreender o sentido de determinadas palavras 

usuais, que estão em sua volta.  

Nessa direção, Viegas nos afirma (2007, p.176): “Letrar é mais que alfabetizar. A 

alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento como início da aprendizagem 

da escrita, como desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas 

sociais”.  

P2 da zona urbana distinguiu alfabetizar e letrar, quando disse que o letrado e o 

alfabetizado sabem ler e escrever, mas o letrado conhece os gêneros textuais. Nesta afirmação, 

constatamos que P2 tem um conhecimento de que alfabetizar e letrar precisam estar juntos para 

que possa haver uma aprendizagem da leitura e da escrita através dos diferentes gêneros 

textuais, que circulam em diferentes esferas sociais do cotidiano dos alunos. P3 e P4 da zona 

urbana têm dúvidas quanto a letrar e alfabetizar,  sentindo dificuldades em clarificar estes 

conceitos. 

Quanto aos professores da zona rural, identificamos que como os da zona urbana 

também eles têm muitas dúvidas quanto às diferenças entre letrar e alfabetizar. P1 estabelece a 

diferença nos seguintes termos: “Letrar é mais a escrita, na qual o aluno vai aprender a escrever, 

é produzir textos com facilidade e alfabetizar acredito que é conseguir ou pelo menos tentar 

fazer com que os alunos aprendam”. Constatamos que P1 não teve segurança quanto à diferença 

entre letrar e alfabetizar, apesar de não estar totalmente desinformado(a), pois mesmo 
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inseguro(a) em suas afirmações, explica o que é letrar. P4 estabelece essa diferença deste modo: 

“Letrar vem de letramento. É quando o aluno vai aprender a prática da leitura e da escrita e 

alfabetizar é quando o aluno vai aprender a identificar as letras, sílabas, etc.”. Identificamos que 

P4 da zona rural tem um conhecimento dessas práticas de leitura e escrita e conseguiu em sua 

fala dizer o que era letrar; nota-se, todavia, a falta de uma explicação mais precisa de como 

alfabetizar letrando, já que essas duas noções não podem ficar isoladas uma da outra. P2 da 

zona rural sente dificuldade em diferenciar letrar de alfabetizar, ao afirmar que ambas são para 

mostrar as letras sem ensinar.  

A maioria dos professores entrevistados da zona rural ainda não compreende a 

importância dessas duas palavras que têm funções diferentes, mas que não podem estar 

dissociadas uma da outra, pois como afirma Soares (2016, p.35):  

embora entendida e tratada como fenômeno multifacetado, deve ser 
desenvolvida em sua inteireza, com um todo, porque essa é a natureza real 
dos atos de ler e de 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 se tem 
denominado alfabetizar letrando. 

P3 da zona rural inicia sua fala dizendo que letrar é quando o aluno lê e compreende, 

mas em seguida entra em contradição ao dizer: “Não é nem compreender, porque compreender 

o que está no texto, compreendemos, mas é interpretar e buscar nas entrelinhas o que o texto 

está dizendo”. Da análise quanto à posição de P3 na diferenciação entre alfabetizar e letrar, 

identificamos que há distorção quanto a sua compreensão do que é letrar. Quanto a alfabetizar 

refere: “Acredito que seja apenas o aluno que lê, que simplesmente decodifica”. Nessa direção 

Viegas (2007 p.175) nos adverte:  

Nos dias de hoje, ser alfabetizado, isto é, ler e escrever, tem se revelado 
condição insuficiente para responder adequadamente às demandas da 
sociedade. Há alguns anos, não muito distantes, bastava que a pessoa soubesse 
assinar o nome, porque dela, só interessava o voto. Hoje, saber ler e escrever 
de forma mecânica não garante a uma pessoa interação plena com os 
diferentes tipos de textos que circulam na sociedade. É preciso ser capaz de 
não apenas decodificar sons e letras, mas entender os significados e usos das 
palavras em diferentes contextos. 

Diante do exposto por Viegas (2007), conclui-se que alfabetizar não é apenas 

decodificar, mas garantir uma vida em sociedade, convivendo com os mais variados tipos de 

textos. Há algum tempo, uma pessoa no Brasil era considerada alfabetizada desde que soubesse 

escrever seu próprio nome. Atualmente é preciso ler e compreender textos. Por isso, para fazer 



262 

um país leitor, é necessário que os professores das Séries Iniciais saibam que letrar e alfabetizar 

são dois verbos que não podem estar separados, como leitura e escrita, formando duplas 

relevantes para que as crianças sejam simultaneamente alfabetizadas e letradas. 

No quadro que se segue, sintetizam-se as ideias dos entrevistados sobre o conceito de 

letramento. 

Quadro 14 
Letramento 

 
 

CATEGORIA 12 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 

 
Professores da Zona Urbana 

 

Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 
 

Letramento 
 
 
 

 

• P1: ler, mas não está alfabetizado. 
• P2: ler, escrever e definir um 

gênero textual. 
• P3: ler, mas não entender; 

desenvolvimento de 
aprendizagem interrompido. 

• P4: constrói e desenvolve seu 
próprio conhecimento. 

 

• P1: parte da escrita. 
• P2: mostrar as letras sem 

ensinar. 
• P3: alcançar objetivos em 

apenas uma disciplina. 
• P4: práticas sociais de leitura e 

escrita. 
 

 

Na análise do quadro n.º 14, torna-se evidente que há também muitas dúvidas dos 

professores da zona urbana e da zona rural a respeito dessa categoria. Apenas P4 da zona rural 

conseguiu conceituar letramento como “as práticas sociais de leitura e escrita”, correspondendo 

ao sentido mais comumente atribuído a este termo – em linha com  Soares (2003, p.14), 

letramento são “atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita”. 

Os conceitos e opiniões de P1, P3 e P4 da zona urbana quanto a letramento necessitam 

de ser repensados – nas suas falas, os entrevistados não revelam conhecimento explícito deste 

termo. P1 em sua fala afirmou que “letramento é ler, mas não estar alfabetizado”. P3 disse: 

“letramento é quando o aluno lê, mas não entende, ficando um desenvolvimento interrompido, 

pois ele lê tudo, mas fica um pouco perdido”. P4 em sua fala acrescenta que “letramento é 

construir seu próprio conhecimento”. Apenas P2 da zona urbana se aproximou do conceito de 

letramento (no sentido de Soares, 2003), ao apresentá-lo como “ler, escrever e definir um 

gênero”.  
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O resultado da análise dessa categoria na interação do grupo de professores da zona 

urbana deixou esses atores sociais um pouco inseguros. Verificaram que não tinham dado 

respostas coerentes para o termo letramento e tinham consciência de que tiveram dificuldades 

em conceituá-lo. 

Os professores da zona rural, como já mencionamos, também não têm conhecimento 

sobre letramento e apenas P4 o definiu com segurança, que são as “práticas sociais de leitura e 

escrita” (P4). P1 da zona rural apenas diz: “letramento é a parte da escrita”. P2 refere que 

“letramento é mostrar as letras” e P3 afirma que “letramento é fazer com que os alunos 

consigam seus objetivos não apenas numa só disciplina, mas em todas”. Dessa maneira, P1, P2 

e P3 da zona rural têm dificuldade em conceituar letramento. Identificamos isso também no dia 

em que fizemos a sessão com os quatro professores e discutimos suas respostas em grupo, tendo 

admitido que realmente não sabiam  clarificar o conceito de letramento e concordaram com P4, 

que foi o único professor da zona rural que conseguiu conceituar letramento. 

Verificamos que a maioria dos professores investigados não sabe conceituar letramento 

e percebemos que não há também conhecimento sólido na distinção entre letrar e alfabetizar 

(quadro anterior, referente à categoria 12: diferenças entre letrar e alfabetizar). Apenas P4 da 

zona rural conseguiu dar respostas com mais segurança quanto à diferença entre letrar e 

alfabetizar e também ao conceito de letramento. 

Das falas dos professores da zona urbana e da zona rural, percebemos que esses 

profissionais necessitam de Formação Continuada, com oficinas que possam trabalhar o 

letramento com trocas de experiências dos professores que tenham esse conhecimento e com 

isso possam colaborar no processo de ensino-aprendizagem, que é fundamental na alfabetização 

com práticas do cotidiano, através dos diversos gêneros textuais que podem e devem ser 

trabalhados em sala de aula, para um melhor desenvolvimento dos alunos na leitura e na escrita. 

As concepções de multiletramento expressas pelos entrevistados estão sintetizadas no 

quadro abaixo. 
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Quadro 15 
Multiletramento 

 
 

CATEGORIA 13 
 

 
UNIDADES DE ANÁLISE 

 
 

Professores da Zona Urbana 
 

Professores da Zona Rural 
 

 
 
 
 

Multiletramento 

 
• P1: diversas formas de letrar. 
• P2: saber sua definição. 
• P3: ler tudo, mas não 

compreende o que leu. 
• P4: constrói conhecimentos a 

base de outros conhecimentos. 

 
• P1: não soube definir. 
• P2: não conhece este termo. 
• P3: letrado em diversas áreas do 

conhecimento; em diversos 
meios sociais. 

• P4: desenvolturas de atividades 
não só de leitura e escrita. 

 

As informações registadas nesse quadro quanto à categoria multiletramento deixam 

claro que tanto P4 da zona urbana como P3 e P4 da zona rural se aproximam mais em suas 

respostas quanto à concepção mais comum de multiletramento. Nessa análise, verificamos que 

P1 da zona urbana afirma que “multiletramento deve ser entendido como as diversas formas de 

letrar”, demonstrando que não tem segurança em sua resposta. P3 da zona urbana também dá 

uma resposta que não condiz com multiletramento ao dizer que é “quando o aluno lê tudo”. P3 

discorda de P1, pois P3 afirma que o multiletramento não é somente as diversas formas de letrar 

como é definido por P1, mas sim, quando o “aluno lê tudo”. Não entendemos o que P3 da zona 

urbana quis dizer em “lê tudo”, pois ficou vaga sua resposta, o que revela, em nossa análise, 

que não tem conhecimento seguro desse termo.  

P2 da zona urbana, ao dizer que “multiletramento é saber a sua definição”, não deu uma 

resposta para definir esse termo. Porém, ao ouvir os comentários de P1 e P3 da zona urbana 

concordou com as colegas, que também não têm conhecimento sobre como trabalhar 

multiletramento com seus alunos. Enfim, há realmente uma falta de informação sobre este 

conceito por parte das professoras da zona urbana, sendo que apenas P4 se aproxima do conceito 

de multiletramento quando diz: “multiletramento é construir os conhecimentos, a base de outros 

conhecimentos”. Por isso na reunião dos quatro professores, em que foram abordadas as suas 

respostas em PowerPoint, P1, P2 e P3 da zona urbana concordaram com P4, reconhecendo que 

P4 tinha apresentado uma resposta mais adequada. 

Quanto aos professores da zona rural, verificamos que P1 e P2 têm dificuldades em 

clarificar o que é multiletramento. P3 e P4 apresentam definições de multiletramento que se 
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aproximam do conceito presente na literatura atual (Rojo e Moura 2012). P3 afirma que o 

multiletramento é quando o aluno está “letrado em todas e diversas áreas de conhecimento, em 

diversos meios sociais, com diversas culturas e que o aluno está capacitado e preparado não só 

em uma ou duas disciplinas, mas em todas, em diversas”. P4 diz que “multiletramento são as 

diversas desenvolturas para todos os tipos de aprendizagem, não só leitura e escrita”. Na fase 

de consenso, todos os entrevistados reconheceram que o termo multiletramento representava 

um conceito novo. 

Em conclusão, importa dizer que, pelo facto de não serem capazes de demonstrar 

conhecimento explícito do conceito de multiletramentos, à semelhança do que observamos 

relativamente à conceituação de letramento, não se pode inferir que os professores entrevistados 

não estejam sensíveis ao que estes termos representam e que não integrem essas noções em suas 

práticas docentes. 

É necessário que os professores da zona urbana e da zona rural tenham presente que a 

multiculturalidade e a multimodalidade nos textos são muito importantes nesta época pós-

moderna, em que as crianças já nasceram na época das multimídias e devemos integrá-las 

naquilo que faz parte do seu mundo. Por isso, em linha com Lorenzi e Pádua (2012, p.39), 

buscamos na pedagogia dos multiletramentos o que é imprescindível como proposta de 

alfabetização:  

precisa levar em conta o caráter multimodal dos textos e a multiplicidade de 
sua significação. Para esse fim, a perspectiva enunciativa da linguagem 
bakhtiniana mostra-se especialmente profícua, porque a leitura de gêneros 
discursivos diversos permite a ampla e rica abordagem das condições de 
produção de enunciados, situações de comunicação e relações dialógicas que 
lhe são constitutivas.  

Face ao exposto, não podemos, em pleno século XXI, em que as novas tecnologias da 

informação e da comunicação estão sempre presentes na vida de nossas crianças, deixar que 

esses veículos tão importantes fiquem de fora no ensino do sistema convencional da escrita, 

ignorando ou menosprezando o potencial que têm para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

O professor das Séries Iniciais poderá utilizar essas ferramentas para promover um processo de 

ensino e aprendizagem mais dinâmico, dialógico e significativo, através de textos multimodais 

ou multissemióticos que circulam em diferentes esferas sociais, com as quais os alunos vão 

convivendo natural e espontaneamente em seu dia a dia. 
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5.2. Questionários 

Visando um melhor aprofundamento para compreender o nosso objeto de estudo, 

realizamos a aplicação de questionários com os professores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental de dez escolas da zona urbana e dez escolas da zona rural no município da Vitória 

de Santo Antão. Incluímos também os demais docentes das Séries Iniciais do Colégio Municipal 

3 de Agosto (zona urbana) e da Escola Municipal Duque de Caxias (zona rural) que não 

participaram de nossa amostra para a aplicação do CHD. Dessa forma, nossa coleta de dados 

teve como principal objetivo obter com maior precisão as informações dos professores, para 

fazer uma análise aprofundada quanto ao cruzamento de dados com os resultados das 

entrevistas de cada um dos contextos, urbano e rural. 

Também para preservar a identidade desses professores, optamos por adotar apenas a 

primeira letra de “professor” seguida das primeiras letras de nosso alfabeto, ou seja, PA, PB, 

PC e assim sucessivamente. No processo de análise e sistematização dos dados obtidos em cada 

escola, construímos quatro quadros, assim denominados: Formação dos professores, Práticas 

Docentes, Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, Leitura / escrita, 

Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento. 

 

5.2.1. Perfil e análise dos dados das professoras da zona urbana 

Para analisar as informações obtidas junto ao corpo docente das escolas situadas na zona 

urbana, fizemos a sistematização dos dados das dez escolas pesquisadas. Para melhor 

compreensão, as informações recolhidas são apresentadas em síntese sob a forma de quadros. 

Nossa análise tem início com a condensação dos dados do Colégio Municipal 3 de 

Agosto (CM3A), descritos nos quadros 16, 17, 18 e 19: 
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Quadro 16 
CM3A – Formação dos professores 

Colégio 
Municipal 3 de 

Agosto 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição 
para a prática 

docente 

PA 31 a 40 anos. Pedagogia Sim, pois abriu 
portas no mercado 
de trabalho. 

Não. 

PB 41 a 50anos. Magistério Entre teoria e 
prática existe uma 
enorme distância. 
O curso não nos 
prepara para a 
prática docente. 

Sim, há duas formações 
por ano. Bastante 
enriquecedoras na prática 
profissional. 

PC 41 a 50 anos. Geografia Sim. Sim, algumas vezes, mas 
nem sempre atinge 
nossas necessidades. 

PD 41 a 50 anos. Magistério Sim, pois é uma 
ferramenta 
importantíssima 
para uma boa 
qualificação 
profissional. 

Sim, embora algumas 
delas tenham sido de 
grande valia, outras 
foram desestimulantes, 
sem atrativos. 

PE 20 a 25 anos. Pedagogia Sim, pois desde o 
início do 
Magistério há a 
prática com as 
séries iniciais. 

Sim, cinco vezes e foi 
muito gratificante, com 
palestras e oficinas. 

PF 41 a 50 anos. Pedagogia Muito. Sim, algumas têm 
contribuído, mas outras 
não. 

No quadro acima, identificamos que PB, PC, PD e PF do Colégio Municipal 3 de Agosto 

se encontram na faixa etária de 41 a 50 anos; PA de 31 a 40 anos e PE de 20 a 25 anos. A 

Formação Inicial de PA, PE e PF é Pedagogia, PC Geografia, PB e PD Magistério (Normal 

Médio). Para essas docentes a Formação Inicial foi muito importante; apenas PB discorda das 

demais ao dizer que “não nos prepara para a prática docente”. 

Quanto à Formação Continuada, constatamos que para PC e PF algumas formações têm 

contribuído, porém outras não. PA disse que essas formações não lhe dão condições para 
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exercer bem sua prática docente. Porém, PB, PC e PF disseram que consideram importante a 

Formação Continuada para sua prática docente. 

A seguir, no quadro 17 podemos verificar como são vivenciadas as experiências das 

professoras dessa escola.  

Quadro 17 
CM3A – Práticas Docentes 

Experiências 
Diferenciação 

Estratégias de Ensino 
Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 5 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: 
Programas de Alfabetização 
de adultos. 

PA: mesmo sem ter experiência em 
zona urbana, acredito que não existe 
diferença na prática docente. Apenas o 
planejamento deve contemplar a 
realidade dos alunos de cada 
localidade. 

PA: procurar sempre inovar a 
prática docente, incluindo a 
afetividade no desenvolvimento 
pedagógico, prestando atenção 
nas potencialidades dos alunos. 

PB: zona urbana: 5 anos /zona 
rural: 7 anos; 

Alfabetização: 4 anos; 

Outras experiências: um ano 
em classe multisseriada. 

PB: a falta de estrutura, a dificuldade 
de acesso e as classes multisseriadas 
na zona rural são as diferenças que 
dificultam o trabalho docente. 

PB: antes de tudo é preciso 
considerar a história, o ambiente 
e trajetória do aluno e a partir 
daí, estabelecer em cada aula as 
condições para se trabalhar. 

PC: zona urbana: 26 anos 
/zona rural: 2 anos; 

Alfabetização: 15 anos. 

Outras experiências: 
Travessia, Ensino 
Fundamental e 2º grau. 

PC: a diferença se encontra nos 
recursos didáticos a que não se tem 
acesso na zona rural. 

 

 

PC: trabalho com projetos, 
teatro, incentivo à redação, etc. 

 

 

PD: zona urbana: 18 anos 
/zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: 5 anos; 

Outras experiências: não citou. 

PD: nas escolas da zona rural, os 
alunos, apesar de trabalharem no 
campo, mostram mais vontade em 
aprender que os alunos da zona 
urbana. 

PD: estimular os alunos no 
sentido de que aprendemos dia a 
dia e que nunca sabemos tudo. 
Aulas mais fixadas na realidade 
de um universo da informática. 

PE: zona urbana: 3 anos; 

Alfabetização:2 anos; 

Outras experiências: Escola 
particular 

PE: na zona rural, muitas vezes as 
crianças não são incentivadas a irem à 
escola e com isso sua aprendizagem 
torna-se lenta, diferente da zona 
urbana. 

PE: estimular os alunos a ler, 
estudar tabuada, fazer ditado e 
trabalhos coletivos. 

PF: zona urbana: 26 anos; 

Alfabetização: 26 anos; 

Outras experiências: Ensino 
Fundamental (6º ao 9º ano). 

PF: mesmo sem ter experiências na 
zona rural, acredito que nos dias atuais 
não há diferenças. 

PF: motivar e desafiar os alunos 
a irem à busca de outros 
conhecimentos e não se 
limitarem nos conteúdos em 
sala. 
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Ao analisar o quadro acima, identificamos que PB, PC e PD têm também experiências 

de ensino na zona rural. PA, PE e PF afirmaram que só trabalharam na zona urbana. 

Constatamos também que todas as professoras dessa instituição já trabalharam na alfabetização 

e em outras modalidades de ensino. 

Quanto às diferenças entre zona urbana e zona rural, PA e PF disseram que não têm 

experiências na zona rural, mas acreditam que não há diferença na prática docente; apenas PA 

adverte: “o planejamento deve contemplar a realidade dos alunos de cada localidade”. PD 

afirmou que os meninos da zona rural têm mais vontade de aprender que os da zona urbana. Já 

PE disse que considera a aprendizagem dos alunos da zona rural mais lenta que os da zona 

urbana. PB citou a falta de estrutura, o difícil acesso e as classes multisseriadas como 

dificuldades de se trabalhar na zona rural, por isso para essa professora é diferente da zona 

urbana. 

São várias as estratégias de ensino que todas as professoras dessa escola mencionaram 

que utilizam para melhorar a prática docente em sala de aula. PA disse que procura inovar sua 

prática, valorizando as potencialidades dos seus alunos, PB e PD disseram que procuram 

conhecer a realidade dos seus alunos, PC afirmou que utiliza o trabalho com projetos, PE disse 

que valoriza a tabuada e o trabalho coletivo e PF relatou que não se limita a conteúdos 

corriqueiros, mas procura estimular seus alunos em busca de outros conhecimentos. 

A seguir, temos o quadro 18, em que constam as facilidades e dificuldades no processo 

de ensino-aprendizagem: 

 
Quadro 18 

CM3A – Facilidades /Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: é preciso analisar o nível de desenvolvimento e 
dos conhecimentos prévios do aluno nesse processo 
para buscar resultados satisfatórios, percebendo que 
não será possível ensinarmos sem nos determos nas 
referências de como os alunos aprendem. 

PA: as dificuldades estão nas salas com grande número 
de alunos. 

 

PB: não respondeu. 

 

PB: alunos que não fizeram a Educação Infantil. 
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PC: não respondeu. 

 

PC: mau comportamento e falta de cuidados dos pais nas 
atividades. 

PD: não respondeu. 

 

 

PD: a ausência da participação dos pais em cobrar de 
seus filhos, em ajudá-los, como também, a falta de 
material didático adequado na escola. 

PE: não respondeu. 

 

PE: a falta de interesse entre eles dificulta bastante a 
aprendizagem e a forma de ensinar. 

PF: não respondeu. 

 

PF: a falta de participação da família na educação dos 
filhos. 

Ao analisar esse quadro, constatamos que apenas PA conseguiu expressar as facilidades 

no processo de ensino-aprendizagem nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ao mencionar 

que “é preciso analisar o nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios do aluno nesse 

processo para buscar resultados satisfatórios”. As demais professoras não responderam a essa 

questão. 

Quanto às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, verificamos que para PC, 

PD e PF a falta de apoio dos pais é o principal fator para que seus alunos não aprendam. PE 

destacou a falta de interesse dos alunos, PA citou o quantitativo de alunos que não permite uma 

boa aprendizagem e PB ressaltou alunos que iniciam o Ensino Fundamental sem ter passado 

pela Educação Infantil. 

No quadro 19, temos as respostas das professoras quanto às facilidades e dificuldades 

no ensino da leitura e da escrita, contexto sociocultural, letramento e multiletramento. 

 
Quadro 19 

CM3A – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento/Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural 

Letramento Multiletramento 
Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: ciclos de 
aprendizagem que dão 
oportunidades para que 
todos consigam atingir 
os objetivos propostos 
em um tempo maior que 
no sistema seriado. 

PA: salas com 
grande número 
de alunos. 

 

 

PA: os planejamentos devem 
ser desenvolvidos a partir da 
realidade dos alunos.  

 

PA: forma inovadora para o docente, 
levando o aluno não apenas a 
decodificar palavras e sim 
compreender a leitura de mundo, 
compreendendo e utilizando esse 
processo para o uso da 
comunicação. 
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PB: não respondeu. 

 

 

 

PB: falta de 
esforço e 
interesse em 
aprender e 
como os pais 
não ajudam, o 
processo de 
aprendizagem 
fica lento. 

PB: construir relações de 
proximidade e empatia no 
processo de aprendizagem, 
dando um sentido social à 
produção do saber. Tornar o 
ambiente alfabetizador para 
provocar no aluno a vontade de 
ler e escrever. 

PB: o conhecimento sobre 
letramento e multiletramento é 
necessário para a construção de uma 
prática docente que dê prioridade ao 
uso adequado e a exploração das 
novas tecnologias de comunicação e 
informação. 

PC: não respondeu. 

 

 

PC: poucos 
recursos 
didáticos. 

PC: valorizar os diferentes 
meios, mostrando a 
importância de tudo no meio 
em que vivemos. 

PC: importância para a prática no 
dia a dia. 

 

PD: não respondeu PD: livros não 
atrativos à 
leitura 
decorrem a 
falta de 
interesse nos 
alunos. 

 

PD: a escola como agente 
transformador e com uma boa 
educação haverá cidadãos 
transformados. 

 

PD: as mudanças atuais ampliam e 
diversificam os meios de 
comunicação. Mas podemos utilizar 
uma conexão entre esses dois 
sistemas no contexto escolar de 

forma positiva, capacitando os 
docentes para ensinar de forma que 
os alunos se tornem multiletrados. 

PE: o trabalho com a 
escrita. 

 

 

PE: na leitura, 
pois a falta de 
concentração 
dos alunos 
torna-se muito 
difícil. 

PE: planejamento de acordo 
com a realidade dos alunos. A 
maneira como cada aluno se 
desenvolve, pois uns aprendem 
com facilidade e outros não. 

PE: letramento é quando o aluno 
está dominando sua leitura e escrita 
e multiletramento, acredito que 
sejam quando o aluno está numa 
fase bastante avançada. 

PF: não existe. PF: a falta da 
participação da 
família 
precedida da 
desmotivação 
do professor. 

 

PF: um desafio dos 
professores, mas com 
compromisso, através de 
pesquisas, debates entre grupos 
poderá haver resultados 
satisfatórios, interagindo e 
socializando os assuntos em 
estudo com os temas atuais. 

PF: apesar de se haver falado em 
algumas formações, há dúvidas 
sobre multiletramento e é preciso me 
informar melhor para ter uma 
opinião bem fundamentada. 

 
Ao analisar o quadro acima quanto às facilidades no ensino da leitura e da escrita, 

verificamos que apenas PA e PE conseguiram detectar as facilidades de aprendizagem – PA 

através do ensino por ciclos e PE no “trabalho com a escrita”. PF relatou que não existe 

facilidade do professor para ensinar leitura e escrita e PC e PD não responderam a essa questão.  

As dificuldades no ensino da leitura e da escrita estão expressas nas respostas dessas 

professoras, quando PA disse que quando a sala de aula é numerosa não existe condição de 
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ensino-aprendizagem bem sucedido. PB expôs a falta de esforço e interesse dos alunos, PC 

argumentou a falta de recursos didáticos, PD livros que não atraem o interesse dos alunos, PE 

alegou a falta de concentração e PF falta de participação da família. 

Quanto ao contexto sociocultural, verificamos que foram expressos diferentes meios 

para que haja aprendizagem, pois PA e PE enfatizaram que o planejamento deve ser conforme 

a realidade dos alunos, PB disse que a aproximação e a empatia são pontos importantes no 

processo de aprendizagem, PC expôs a valorização do meio em que se vive, PD disse que 

considera a escola como agente transformador e PF afirmou que busca a socialização com temas 

atuais, através de debates, pesquisas e trabalhos em grupos. 

Na análise dos docentes desse quadro quanto ao letramento e multiletramento, 

verificamos pelas respostas dessas professoras que não revelaram conhecimento desses termos, 

as respostas dadas não são convincentes, pois mesmo PA e PB ao falarem da comunicação e da 

informação não deixaram claro em suas respostas como devem ser utilizados em sala de aula. 

As demais docentes não conseguiram sequer distinguir letramento de multiletramento. PF 

demonstrou dúvidas quanto ao multiletramento, dizendo que precisava se informar melhor a 

fim de ter uma opinião bem fundamentada. 

Veremos a seguir os quadros 20, 21, 22 e 23, referentes à Escola Municipal Ana Maria 

Alves Gomes (EMAMAG): 

 
Quadro 20 

EMAMAG – Formação dos professores 
Escola 

Municipal Ana 
Maria Alves 

Gomes 

 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação 
Continuada 

Curso Contribuição para 
a prática docente 

 

PA 

 

31 a 40 anos. 

 

Magistério 

Sim, pois dá suporte 
para ensinar. 

Sim, muitas e algumas 
delas foram relevantes 
na prática docente. 

 

PB 

 

31 a 40 anos. 

 

Magistério 

 

Sim. 

Sim, três vezes. 
Contribuiu para a 
prática docente. 

PC 51 a mais anos. Magistério Sim. Sim, sete formações.  
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PD 

 

 

41 a 50 anos. 

 

Magistério 

 

Sim. 

Sim, sete formações. 
Contribuiu para a 
prática docente. 

 

 

PE 

 

 

51 a mais anos. 

 

Magistério 
/Pedagogia 

Sim. Mas o 
Magistério deu 
melhor suporte que a 
licenciatura em 
Pedagogia. 

Sim, é um aprendizado 
para vencer os desafios 
que aparecerá no 
caminho. 

 

 

PF 

 

 

31 a 40 anos. 

 

 

Magistério 

Com certeza. Base 
fundamental para a 
prática docente. 

Sim, quatro vezes. 
Significou bastante, 
pois todo conteúdo 
auxiliou na prática 
docente. 

Ao analisar esse quadro, identificamos que enquanto três professoras estão na faixa 

etária entre 31 a 40 anos (PA, PB e PF), uma está entre 41 a 50 anos (PD) e duas entre 51 a 

mais anos (PC e PE). 

A Formação Inicial de cinco professoras como consta no quadro acima é Magistério 

(PA, PB, PC, PD e PF). Apenas PE tem Formação em Magistério e Pedagogia. Todas as 

professoras dessa Instituição de Ensino disseram que a Formação Inicial tem ajudado muito em 

sua prática docente e PE afirmou que o curso de Magistério (Normal Médio) lhe dá mais suporte 

para exercer suas funções que o curso de Pedagogia. 

Quanto à Formação Continuada, todas as professoras afirmaram que as formações 

realizadas foram muito importantes para a prática docente em sala de aula. 

 
Quadro 21 

EMAMAG – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 9 anos; 

Alfabetização: 9 anos; Outras 
experiências: não citou.  

PA: nunca ensinei na zona rural, mas 
acredito que o comportamento deve 
ser diferente. 

PA: avaliar o aluno em 
diferentes etapas. 

PB: zona urbana: 3 anos;  

Alfabetização: 3 anos; 

PB: na zona urbana os alunos têm 
menos interesse que na zona rural. Os 
alunos da zona rural são também mais 
dedicados que os da zona urbana. 

PB: trabalhar com 
memorização e repetição. 
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Outras experiências: professora de 
artes, dança, teatro, ensino técnico e 
coordenação. 

PC: zona urbana: 2 anos /zona rural: 
9 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: gostou muito 
de alfabetizar, pois foi onde 

começou a ter contato com 
crianças. 

PC: zona urbana: a prática docente 
não se preocupa com o educando; 
zona rural: a prática docente rural se 
entrega de corpo e alma para o bom 
rendimento do aprendizado do 
educando. 

PC: alfabetizar desde os 
anos iniciais. 

PD: zona urbana: 2 anos /zona rural: 
5 anos; 

Alfabetização: 15 anos; 

Outras experiências: Alfabetização 
de Jovense Adultos (EJA) e 
programas de alfabetização. 

PD: na zona rural o ensino é 
diferenciado por se trabalhar o 
regionalismo. A prática pedagógica é 
a mesma da zona urbana, mas é 
melhor aproveitada na zona rural. 

PD: conhecimento prévio 
do aluno. 

PE: zona urbana: 4 anos; 

Alfabetização: 4 anos; 

Outras experiências: capacitadora 
do guia líder da pastoral da criança. 

PE: falta disciplina dos alunos e 
interesse por parte dos pais nas escolas 
da zona urbana. 

PE: meios facilitadores 
para que a criança tenha 
mais facilidade na sua 
aprendizagem. 

PF: zona urbana: 4 anos; 

Alfabetização: 4 anos; 

Outras experiências: 20 anos como 
professora em escola particular das 
Séries Iniciais. 

PF: são situações que se assemelham 
em alguns pontos e outros não, mas o 
que é mais pertinente é a ausência do 
acompanhamento familiar na zona 
urbana. 

PF: jogos, contação de 
histórias, músicas, 
relaxamento e trabalhos 
individuais, sempre 
ouvindo o aluno. 

As informações registadas no quadro acima quanto às experiências das professoras 

nessa escola permitem-nos identificar que PC e PD têm experiências tanto na zona urbana como 

na zona rural na alfabetização de crianças e PD na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As 

demais professoras só têm experiências de ensino na zona urbana. Verificamos que PB 

trabalhou com artes, teatro e dança, PE foi capacitadora, PF trabalhou 20 anos em escola privada 

e apenas PA não tem experiências em outras modalidades de ensino. 

Quanto às diferenças nas práticas docentes, constatamos que mesmo sem ter ensinado 

na zona rural, PA disse que acredita na diferença que há quanto ao comportamento dos alunos. 

PB mencionou que os alunos da zona rural são mais interessados e dedicados que os da zona 
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urbana. PC afirmou que há na prática docente das professoras da zona rural mais preocupação 

com a aprendizagem dos alunos que as da zona urbana. PD afirmou que a prática docente da 

zona rural é mais bem aproveitada que da zona urbana. PE não citou a zona rural, mas faz alusão 

a falta de disciplina e ao desinteresse dos alunos da zona urbana e PF assegurou que é grande a 

ausência e falta de acompanhamento dos pais na zona urbana. 

Nas estratégias de ensino, PA alegou que faz avaliação com seus alunos em diferentes 

etapas, PB disse que trabalha com repetição e memorização, PC assegurou que é muito 

importante um bom desenvolvimento nos anos iniciais, PD disse que procura trazer à sala de 

aula os conhecimentos prévios dos seus alunos, PE afirmou que busca meios facilitadores para 

alfabetizar seus alunos e PF disse que utiliza jogos, contação de histórias, atividades individuais 

e em grupos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. 

 
Quadro 22 

EMAMAG– Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

Dificuldades 

PA: não respondeu 

 

 

PA: falta de atenção e interesse dos alunos e dos 
pais. 

 

PB: não respondeu. 

 

PB: indisciplina e falta de concentração e ainda não 
acompanhar série/ano que o aluno está. 

PC: não respondeu. 

 

PC: falta de interesse dos pais, pois eles não se 
ocupam com seus filhos para que sejam estimulados 
nos estudos. 

PD: não respondeu. 

 

PD: indisciplina e também a criança vem zerada da 
Educação Infantil 

PE: leitura diariamente facilita a escrita.  

 

PE: não respondeu.  

 

PF: não respondeu. PF: a criança chega ao 3.º ano sem competências e 
habilidades, pois não está alfabetizada. 
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Esse quadro nos mostra que apenas PE, ao dizer que “leitura diariamente facilita a 

escrita”, registou uma facilidade no processo de ensino-aprendizagem. As demais professoras 

não responderam a essa questão. 

Quanto às dificuldades, PA e PC expressaram suas angústias ao afirmarem que a falta 

de interesse dos pais dificulta muito o trabalho delas em sala de aula. PA e PB também 

afirmaram que a falta de atenção dos alunos em sala de aula são agravantes. PB e PD colocaram 

a indisciplina como um fator relevante para dificultar o trabalho delas em sala de aula. PF citou 

como uma grande dificuldade no processo de ensino-aprendizagem os alunos chegarem ao 3.º 

ano sem as competências e habilidades necessárias de leitura e escrita. Apenas PE desse grupo 

não respondeu a essa questão. 

 

Quadro 23 
EMAMAG– Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: não 
respondeu. 

PA: sala de aula 
com alunos que 
não estão lendo na 
idade certa. 

PA: desenvolver um trabalho 
que possa retratar a realidade 
dos alunos.  

PA: não respondeu. 

PB: na leitura é o 
reconhecimento 
das letras e do 
aprendizado.  

 

PB: falta de 
acompanhamento 
dos pais. 

 

PB: associar a prática docente 
à realidade do aluno, 
introduzindo temas 
transversais em conjunto com 
as disciplinas do currículo. 

PB: não respondeu. 

 

PC: ler 
diariamente com 
os alunos em sala 
de aula. 

 

PC: quando o 
educando não 
quer nada, os 
esforços são 
desperdiçados e 
não adianta nada. 

PC: quando o educando é 
interessado, tudo é possível, 
desde que haja bom 
entendimento entre professor/ 
aluno e vice-versa. 

PC: não respondeu. 

 

 

PD: não 
respondeu. 

 

PD: o não 
reconhecimento 
das letras. 

PD: adequar à prática docente 
à realidade dos alunos. 

 

PD: não respondeu. 

PE: leitura 
individual para 
desenvolver a 
escrita. 

PE: crianças no 3.º 
ano e não 
conhecem as 
letras do alfabeto. 

PE: mesmo sendo difícil, tento 
viver o possível, trabalhando 
juntos com a comunidade e a 
família. 

PE não respondeu. 
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De acordo com o quadro acima, identificamos que as dificuldades no ensino da leitura 

e da escrita são maiores que as facilidades para as professoras dessa instituição de ensino. 

Quanto às facilidades, PB apontou o ensino da leitura e da escrita com o reconhecimento das 

letras, PC relatou que é ler diariamente e PE afirmou que fazer leitura individual desenvolve a 

aprendizagem da escrita. Porém, três professoras (PA, PD e PF) não responderam a essa 

questão. 

São muitas as dificuldades encontradas pelas professoras no processo de ensino-

aprendizagem, pois PA alegou alunos que não estão lendo na idade certa. PB associou suas 

dificuldades no ensino da leitura e da escrita ao fato dos pais não acompanharem o 

desenvolvimento dos filhos no processo de aprendizagem. PF reforçou a falta de limites dos 

pais para com os filhos e também a falta de educação doméstica, que para essa professora causa 

danos irreparáveis nesse processo de ensino-aprendizagem. Para PC os alunos que não se 

esforçam não conseguem aprender e o que dificulta esse processo para PE é perceber que os 

alunos chegam ao 3.º ano sem conhecer as letras. 

Para trabalhar leitura e escrita conforme o contexto sociocultural, PA, PB e PD 

afirmaram que têm suas práticas docentes voltadas à realidade dos seus alunos, PC disse que 

valoriza o interesse dos seus alunos, PE afirmou que interage com a comunidade e a família e 

PF relatou que consegue ter sua prática cultivando o amor, pois os alunos são carentes e 

necessitam de atenção. 

Quanto ao letramento e multiletramento, as professoras não responderam a essa questão, 

e deixam-nos com dúvidas em nossa análise, pois não sabemos por que se omitiram a responder. 

A seguir temos os quadros 24, 25, 26 e 27 que nos remetem os resultados dos 

questionários da Escola Municipal Pedro Ribeiro (EMPR): 

  

PF: não 
respondeu 

PF: a falta de 
limite das crianças 
imposta por seus 
familiares, 
chegando à escola 
sem educação 
doméstica. 

PF: de amor, conquista e 
realização, pois eles são 
carentes de afeto e atenção. 

PF não respondeu. 
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Quadro 24 
EMPR – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 

Pedro 
Ribeiro 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

 

41 a 50 anos. Pedagogia Sim, pois as práticas 
condicionadas ajudam 
a ser um profissional 
melhor. 

Sim, foi de suma 
importância essa formação 
continuada, pois contribuiu 
em muito na minha prática 
docente. 

PB 41 a 50anos. Pedagogia Sim, mostrando 
caminhos para 
aprender como lidar 
com as dificuldades de 
aprendizagem do 
aluno. 

Sim, inúmeras vezes, 
adquirindo diversos 
conhecimentos para o 
cotidiano em sala de aula. 

PC 41 a 50 anos. Magistério Sim. Sim, durante todo o ano 
letivo em aulas atividades e 
PNAIC. 

PD 41 a 50 anos. Magistério/ 
Graduação em 
História 

Sim. Sim, foram de grande 
importância. 

PE 51 a mais 
anos. 

Magistério  Sim, onde abriu 
caminhos para ser uma 
boa profissional, 
buscando novos 
horizontes 
significativos para a 
prática em sala de 
aula. 

Sim, várias vezes. Teve 
grande importância, pois 
contribuiu para minha 
prática docente, onde posso 
buscar outras maneiras de 
aprendizagem, através das 
palestras, oficinas, etc. 

PF 

 

 

31 a 40 anos. Magistério Sim. Sim, muitas vezes. Teve 
um grande significado, pois 
são tiradas as dúvidas em 
relação a nossa prática em 
sala de aula. 

PG 41 a 50 anos. Magistério 
/Letras 

Não. O que deu 
condições foi a 
formação em 
Magistério. 

Sim, mas o processo de 
formação continuada não 
condiz com a realidade em 
sala de aula. Não gosto. 
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PH 41 a 50 anos. Pedagogia Sim, pois me deu 
condições de ser uma 
professora melhor. 

Sim, esqueci quantas vezes, 
mas foi de suma 
importância essa formação 
continuada, pois 
contribuíram e contribuem 
muito para nossa prática 
docente. 

PI 41 a 50 anos. Pedagogia De certa forma sim, 
através dos estágios de 
observação e estágios 
de regência, onde tive 
contato diretamente 
com o público alvo, os 
alunos. 

Sim, todos os anos temos 
formação continuada e 
essas formações 
enriquecem os 
conhecimentos e 
contribuem para a prática 
docente. 

As professoras citadas no quadro acima apresentam faixa etária equivalente, pois sete 

delas estão entre 41 e 50 anos (PA, PB, PC, PD, PG, PH e PI), apenas duas estão em faixa etária 

diferente, uma está entre 31 a 40 anos (PF) e uma entre 51 a mais anos (PE). 

Quanto à Formação Inicial, PA, PB e PI têm Pedagogia. PC, PD, PE e PF Magistério, 

só que PD além do Magistério, possui graduação em História e PG em Letras. Das professoras 

investigadas, apenas PG afirmou que sua graduação em Letras não lhe deu condições para ser 

professora das Séries Iniciais. Essa professora destacou que o Magistério foi que deu esse 

suporte para exercer suas funções nas Séries Iniciais. 

Na Formação Continuada, as docentes responderam que este tipo de formação é muito 

importante para elas e, que são realizadas várias vezes durante o ano. PA disse que essa 

formação contribui para sua prática docente, PB afirmou que são conhecimentos para seu dia a 

dia, PC relatou que são nas aulas atividades e nas formações do PNAIC, PD só citou a 

importância dessas formações, mas não explicou as atividades que são sugeridas para melhorar 

sua prática docente, PE disse que busca nessas formações outras maneiras de aprendizagem 

através de palestras, debates, etc., PF esclareceu que tira suas dúvidas, PG afirmou que há 

formações durante o ano, mas que não contribuem para sua prática docente o que diferem de 

PH e PI que consideram muito importantes essas formações para sua prática docente. 
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Quadro 25 
EMPR – Práticas Docentes 

Experiências 
Diferenciação 

Estratégias de Ensino 
Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 9 anos; 

Alfabetização: 9 anos; 

Outras experiências: EJA  

PA: só lecionou na zona urbana, por 
isso não soube responder. 

PA: seguem as habilidades que 
são mandadas pela Prefeitura. 

PB: zona urbana: 10 anos;  

Alfabetização: 10 anos; 

Outras experiências: apoio 
pedagógico e Ensino 
Fundamental do 6.º ao 9.º ano. 

PB: mesmo sem ter trabalhado na 
zona rural, ver as dificuldades das 
pessoas do campo por causa do 
trabalho. 

PB: diversas, procurando meios 
para que haja uma aprendizagem 
significativa. 

PC: zona urbana: 7 anos; 
Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: programas 
de alfabetização: Se Liga e 
Acelera (jovens entre 13 e 17 
anos). 

PC: não existe muita diferença. Só 
há uma carência maior na zona 
urbana. Essa pode ser a diferença. 

PC: jogos didáticos, roda de 
conversas, oralidade, atividades 
diversificadas (xerox, livro 
didático, caderno, cartazes), 
muita leitura e interpretação do 
que é lido em sala de aula. 

PD: zona urbana: 26 anos /zona 
rural: 4 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: classes 
multisseriadas na zona rural. 

PD: atualmente ambas estão se 
igualando, mas existe uma carência 
maior na zona rural. 

PD: vários gêneros textuais, 
trabalhando com jogos, músicas, 
poemas, trava língua, trabalhos 
em grupos. 

PE: zona urbana: 10 anos; 

Alfabetização: 10 anos; 

Outras experiências: escola 
privada. 

PE: não tem experiência na zona 
rural. 

PE: estratégias de organização 
do processo de ensino para que 
os métodos utilizados cumpram 
com o objetivo que se propõe. 

PF: zona urbana: 27 anos; 

Alfabetização:27 anos; 

Outras experiências: 3 anos em 
escolas particulares. 

PF: nunca ensinei na zona rural. PF: trabalhar com texto e 
interpretação facilita muito a 
leitura. 
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PG: zona urbana: 15 anos /zona 
rural: 6 anos; 

Alfabetização: 12 anos; 

Outras experiências: EJA 
durante 5 anos. 

PG: a simplicidade dos alunos, o 
modo de ver as coisas do mundo. A 
diferença é enorme, pois nas escolas 
da zona urbana tudo é maldade, 
tecnologias, etc. 

PG: conversas, conhecimento de 
mundo, da realidade, do futuro 
que espera os alunos, além das 
obrigações didáticas 
(conteúdos). 

PH: zona urbana: 28 anos; 

Alfabetização: 28 anos; 

Outras experiências: turmas 
multisseriadas. 

PH: não respondeu, pois sempre 
ensinou na zona urbana. 

PH: seguem as habilidades que 
são mandadas pela Secretaria de 
Educação e outras desenvolvidas 
corriqueiramente. 

PI: zona urbana: 5 anos /zona 
rural: 20 anos; 

Alfabetização: 20 anos; 

Outras experiências: salas 
multisseriadas durante 7 anos. 

PI: na zona rural os recursos eram 
bastante limitados, a clientela mais 
carente, porém, muito mais 
reciprocidade nas atividades 
propostas, pois os pais estavam 
mais atentos a seus filhos. Enquanto 
na zona urbana a clientela é 
totalmente diversificada, os alunos 
têm mais acesso aos recursos 
disponibilizados, porém falta mais 
participação e responsabilidade dos 
pais sobre os filhos, prejudicando 
assim, o processo de ensino-
aprendizagem. 

PI: adequa o ensino 
direcionando estratégias 
diversas que contemplem as 
necessidades dos alunos, tais 
como: escolhas de temas e 
conteúdos que tornem os alunos 
mais reflexivos, participativos e 
motivados a aprender o que está 
sendo ensinado. 

Quanto às experiências das professoras desse quadro, constatamos que PD, PG e PI já 

exerceram suas funções profissionais na zona rural, enquanto as demais só trabalharam na zona 

urbana, mas todas as professoras afirmaram que já tiveram outras experiências anteriores com 

programas de alfabetização. 

Para diferenciar zona urbana de zona rural PD, PG e PI tiveram mais condições de fazer 

tais diferenças entre uma e outra porque já trabalharam na zona rural. Para PD a zona urbana e 

a zona rural não há diferenças quanto à prática docente, são iguais, apenas PD afirmou que 

existe uma carência maior na zona rural e por isso talvez, essa seja a diferença entre elas. Para 

PG a diferença é grande, pois para ela os alunos da zona rural, com simplicidade, têm uma 

maneira diferente de ver o mundo. Também PI em sua resposta declarou que, mesmo com 

recursos limitados na zona rural, os alunos são mais recíprocos às atividades e os pais são mais 

presentes na escola que os da zona urbana. PB apesar de não ter trabalhado na zona rural, disse 

que vê como diferença a questão das dificuldades das pessoas do campo para o trabalho. No 
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entanto, PC, PE, PF e PH não conseguiram diferenciar a prática docente entre zona urbana e 

zona rural, pois só têm experiências na zona urbana. 

Nas estratégias de ensino, verificamos que PB disse que procura meios para uma 

aprendizagem significativa, mas não especificou que atividades ela utiliza. PC disse que utiliza 

jogos didáticos, roda de conversas e atividades diversificadas para ter um empenho melhor em 

sua prática. PD afirmou que trabalha com gêneros textuais e atividades em grupos, PE relatou 

que usa métodos com objetivos propostos para enriquecer sua prática, PF disse que utiliza 

leitura de texto com interpretação, PG mencionou que trabalha com a realidade dos alunos e o 

conhecimento de mundo. PI afirmou que faz seleção de conteúdos para que os alunos se tornem 

mais reflexivos, participativos e motivados a aprenderem. Apenas PA e PH disseram que 

seguem as habilidades sugeridas pela Secretaria de Educação do município, mas não citaram 

que tipos de habilidades são essas, pois acreditamos que esse Órgão só faz enviar às escolas as 

competências curriculares que devem nortear o planejamento dos professores nas escolas 

públicas municipais. 

 
Quadro 26 

EMPR – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

Dificuldades 

PA: não respondeu. 

 

 

PA: a falta de material didático, espaço adequado e 
sem dúvida falta de compromisso dos pais. 

PB: não respondeu. 

 

PB: falta de interesse dos pais, achando que toda 
responsabilidade é do docente. 

PC: a presença dos pais na vida dos filhos. PC: a ausência dos pais. 

PD: não respondeu. 

 

PD: a ausência dos pais na escola. Há crianças muito 
carentes que precisam de muita atenção, crianças 
violentas, sem apoio da família. 

PE: não respondeu. PE: a falta de recursos para desenvolver uma prática 
ensino-aprendizagem quando o aluno não está 
alfabetizado nem letrado. 

PF: não respondeu. PF: falta de colaboração dos pais. 
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PG: livros. PG: desinteresse dos alunos em aprender. 

PH: não respondeu. PH: a falta de material e sem dúvida o não 
acompanhamento dos pais no processo de 
aprendizagem de seus filhos. 

PI: não respondeu. PI: falta de participação dos pais na aprendizagem 
dos filhos. 

Ao analisar esse quadro, verificamos que quanto às facilidades no processo de ensino-

aprendizagem, apenas PC disse que a presença dos pais na vida dos seus alunos facilita seu 

trabalho no processo de ensino-aprendizagem. As demais professoras não responderam e não 

sabemos se realmente não quiseram expressar as facilidades ou se não há facilidades nesse 

processo de ensino-aprendizagem. 

As maiores dificuldades expressas pelas professoras dessa escola no processo de ensino-

aprendizagem são referentes ao desinteresse e falta da participação dos pais com seus filhos na 

escola. Está evidente em suas respostas que demonstraram angústia quando se referiram à 

ausência dos pais na escola. Apenas PE alegou a falta de recursos e PG afirmou o desinteresse 

do aluno como dificuldade.  

 
Quadro 27 

EMPR – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA:.nenhuma. PA: muitas, como 
ter uma sala com 
25 crianças para 
alfabetizar. 

PA: articular sempre à 
aula aos conhecimentos 
prévios dos alunos e 
sempre organizar roda de 
conversas, contando 
histórias de vida do dia a 
dia de cada aluno. 

PA: o letramento é inerente ao ser 
humano, pois vivemos em uma 
sociedade letrada, porque em todos os 
cantos encontramos letras. O 
multiletramento é uma forma de a 
criança expressar suas ideias, usando 
os principais meios de elementos 
visuais dentro e fora da escola. 

PB: não 
respondeu. 

 

PB: existem 
diversas 
dificuldades, 
principalmente 
entre a família, 
pois se faz 
necessário criar 
um elo entre 
família e escola. 

PB: bastante dificultoso e 
lutando para que se 
chegue ao mesmo 
patamar. 

PB: o letramento é quando o professor 
se dedica e chega a facilitar o 
aprendizado. Ele se torna norteador do 
saber adquirido e se torna um 
multiletrado. 
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PC: acesso a 
livros didáticos, 
paradidáticos, 
biblioteca na 
escola, cantinho 
da leitura. 

PC: não 
respondeu. 

PC: procurando vivenciar 
dia a dia os 
conhecimentos, 
capacidades e atitudes 
vividas pelos alunos 
dentro de sala de aula. 

PC: o letramento é reconhecer até que 
ponto o aluno se encontra alfabetizado 
e apto a escrever qualquer tipo de 
texto. 

PD: acesso a 
livros didáticos, 
paradidáticos, 
biblioteca e 
cantinho da 
leitura. 

PD: não 
respondeu 

PD: vivenciar no dia a dia 
os conhecimentos, 
capacidades e atitudes 
vividas pelos alunos 
dentro da sala de aula. 

PD: o letramento é reconhecer até que 
ponto o aluno se encontra alfabetizado 
e apto a escrever qualquer tipo de 
texto; 

multiletramento é uma forma de a 
criança expressar suas ideias, usando 
os meios visuais dentro e fora da 
escola. 

PE: sala 
alfabetizada 
possibilita o 
letramento. 

PE: não 
respondeu. 

PE. através de aulas 
diferenciadas e lúdicas, 
para que os alunos 
aprendam brincando, 
descobrindo o prazer em 
fazer atividades. 

PE: é um processo de aprendizagem 
de uso tecnológico. Utiliza recursos 
tecnológicos da mídia para facilitar à 
aprendizagem e desenvolver as 
habilidades e competências para viver 
num mundo globalizado. 

PF: não 
respondeu. 

PF: alunos que são 
lentos no 
aprendizado e 
precisam de uma 
ajuda específica. 

PF: vivenciar a realidade 
dos alunos e incentivá-los 
a sempre procurar fazer 
as coisas corretas para 
que obtenham um futuro 
promissor. 

PF: é de grande validade na educação 
quando se fica na prática e não na 
teoria. 

PG: livros 
didáticos e 
paradidáticos. 

 

PG: o desinteresse 
dos pais em 
ensinar os filhos 
as tarefas de casa. 

PG: associar a aula à 
realidade dos alunos, à 
medida do possível. 

 

PG: tudo é válido para alfabetizar o 
aluno, pois eles estão muito 
desinteressados e no futuro vão sentir 
falta de não terem prestado atenção às 
aulas. 

PH: ensinar a ler 
através de um 
processo de 
montagem da 
expressão 
escrita e oral. 

 

PH: falta de ajuda 
da família ou 
apresenta algum 
problema no 
processo de 
aprendizagem. 

PH: vivenciar dia a dia os 
conhecimentos, 
capacidades e atitudes 
vividas pelos alunos 
dentro e fora da escola. 

PH: sobre letramento é reconhecer até 
que ponto o aluno se encontra 
alfabetizado e apto a escrever 
qualquer tipo de texto indicado pelo 
professor. Quanto ao multiletramento 
é uma forma da criança expressar suas 
ideias, usando os principais meios de 
elementos visuais dentro e fora da 
escola. 

PI: despertar o 
interesse dos 
alunos na leitura 
dos livros 
paradidáticos e 
em seguida, 

PI: não respondeu. PI: valorizar os 
conhecimentos prévios 
organizados, pertinentes 
e relevantes com os quais 
conecta a nova 
informação ao objeto de 

PI: letramento é a ação de ensinar ou 
de aprender a ler e escrever em 
práticas sociais; multiletramento é 
aprendizagem por meio do uso de 
recursos digitais de múltiplos saberes. 
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desenvolver o 
poder de 
síntese, a partir 
da leitura e 
organização de 
ideias. 

aprendizagem, 
trabalhando com os 
alunos a interação, 
deixando os mesmos 
explorarem suas ideias, 
respeitando as opiniões 
entre si. 

A tecnologia está fortemente inserida 
no cotidiano dos alunos. 

Diante do quadro acima, identificamos que as facilidades no ensino da leitura e da 

escrita de acordo com PC, PD e PG é o acesso a livros didáticos e paradidáticos, como também 

PC e PD disseram que o acesso à biblioteca e ao cantinho da leitura na sala de aula facilita o 

trabalho dessas professoras. Já PE afirmou que ter uma sala alfabetizada facilita esse processo, 

PH disse que trabalha a escrita e a oralidade para ensinar leitura, enquanto PI mencionou que 

além de despertar o interesse dos seus alunos para ler livros paradidáticos, desenvolve o poder 

de síntese na organização das ideias. Porém, PA afirmou que não há nenhuma facilidade para 

ensinar leitura e escrita e PF não respondeu a essa questão. 

Quanto às dificuldades no ensino da leitura e da escrita, PB, PG e PH apontaram a falta 

de interesse e do apoio da família, PA situou o número de alunos e PF citou os alunos que têm 

dificuldades de aprendizagem e precisam de ajuda. As demais professoras (PC, PD, PE e PI) 

não responderam a essa questão.  

No ensino da leitura e da escrita de acordo com o contexto sociocultural, PA disse que 

articula a aula aos conhecimentos prévios dos alunos com as histórias de vida, PB relatou que 

sente muitas dificuldades em ministrar suas aulas de acordo com o contexto dos alunos, PC e 

PD disseram que procuram vivenciar o dia a dia dos alunos, PE disse que tenta levar o lúdico à 

sala de aula para que os alunos sintam prazer em fazer as atividades brincando, PF, PG e PH 

afirmaram que vivenciam em sala de aula a realidade dos alunos e PI afirmou que valoriza os 

conhecimentos prévios, trabalha a interação em que seus alunos expõem suas ideias, 

respeitando as opiniões dos seus colegas. 

Quanto ao letramento, PA afirmou que é inerente à vida em comunidade, pois vivemos 

em uma sociedade letrada, e quanto ao multiletramento para essa professora “é uma forma da 

criança expressar suas idéias”. PD e PH também têm o mesmo conceito que PA sobre 

multiletramento quando disseram que “é quando as crianças expressam suas ideias, usando os 

meios visuais dentro e fora da escola”. Para PC, PD e PH ao conceituar letramento disseram 

que é escrever qualquer tipo de texto. PB afirmou que o letramento é quando o professor torna-
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se norteador do saber para atingir o multiletramento. PE não especificou cada um dos termos, 

letramento e multiletramento, apenas disse que “é um processo de ensino e aprendizagem de 

uso tecnológico”, mas não os especificou. PF e PG também não especificaram letramento nem 

multiletramento em seus conceitos. Dentre as respostas das professoras dessa escola, apenas PI 

conseguiu conceituar letramento e multiletramento, como veremos a seguir: 

Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever 
bem como resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais; 
multiletramento é o processo de aprendizagem por meio do uso de recursos 
digitais, auxiliando na aquisição de múltiplos saberes. A tecnologia está 
fortemente inserida no cotidiano dos alunos. Portanto, a escola precisa estar 
preparada para essa inserção no âmbito escolar, fazendo uso da tecnologia 
como uma importante ferramenta no apoio pedagógico. 

Diante do exposto por PI, constatamos que os conceitos de letramento e multiletramento 

segundo essa professora difere das demais que não revelaram um conhecimento claro desses 

termos, que já estão inseridos nas diversas esferas sociais do cotidiano e que certamente estão 

presentes nas práticas diárias dos professores com seus alunos, mas a maioria dessas 

profissionais pesquisadas desconhece os seus conceitos. 

Os quadros 28, 29, 30 e 31, a seguir, referem-se às respostas das professoras da Escola 

Municipal Manoel de Holanda Cavalcanti (EMMHC): 

Quadro 28 
EMMHC – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 
Manoel de 
Holanda 

 
Faixa etária 

Formação Inicial  
Formação 
Continuada Curso Contribuição para a 

prática docente 

PA 

 

31 a 40 anos. Magistério Sim. Sim, duas vezes ao ano. 
É importante para nosso 
desenvolvimento e 
renovação de 
conhecimentos. 

PB 41 a 50 anos. Magistério Sim. Sim, é significativo, 
pois temos 
conhecimentos de 
novos métodos para 
melhorar odesempenho 
na aprendizagem. 

PC 31 a 40 anos. Magistério Plena certeza, pois vejo 
tipos de professores 
com Pedagogia que 
Deus me livre. 

Sim, mas não 
justificou. 
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PD 20 a 25 anos Pedagogia Sim. Sim, por várias vezes e 
significou muito.  

PE 20 a 25 anos. Pedagogia Sim. Sim, às vezes. Algumas 
significaram bastante e 
outras muitas vezes 
abstratas, fora da 
realidade. 

PF 41 a 50 anos. Magistério Em parte sim, mas com 
o avanço dos tempos e 
da tecnologia é preciso 
correr atrás e se 
atualizar. 

Sim, como faço parte de 
duas redes municipais, 
participo oito vezes ao 
ano. Têm ajudado na 
prática, não só com os 
alunos, mas no próprio 
convívio com os 
colegas. 

A faixa etária das professoras dessa instituição de ensino é variada, pois duas estão entre 

20 a 25 anos (PD e PE), duas entre 31 a 40 anos (PA e PC) e duas entre 41 a 50 anos (PB e PF). 

Quanto à Formação Inicial, apenas PD e PE têm Pedagogia e as demais professoras 

Magistério. PA, PB, PC, PD e PE afirmaram que a Formação Inicial contribuiu para suas 

práticas docentes. No entanto, PF disse que a ajudou em parte, pois com a evolução das 

tecnologias da informação e da comunicação “é preciso correr atrás para se atualizar”. 

Todas as docentes afirmaram que participam de Formação Continuada, tendo PA, PB, 

PC, PD e PF dito que esta é bastante significativa para melhoria da prática docente. No entanto, 

PE fez uma observação quanto a essa formação, dizendo que algumas desse tipo de formação 

foram significativas, enquanto outras estão fora da realidade: “Algumas significaram bastante 

e outras muitas vezes abstratas, fora da realidade” (PE). 

 
Quadro 29 

EMMHC – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 7 anos / 
zona rural: 1 ano; 

Alfabetização: 5 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: a única diferença foi o desgaste pelo 
difícil acesso, mas em termos de 
alfabetização, não há diferença. 

PA: focar na necessidade atual 
do aluno, ou seja, no que ele tem 
mais dificuldade. 
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PB: zona urbana: 26 anos 
/zona rural: 3 anos;  

Alfabetização: 4 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: não tem muita diferença da zona 
urbana para a zona rural, pois a 
alfabetização vai até o 4.º e o 5.º ano. 

PB: o interesse do aluno em 
querer aprender e focar na 
necessidade atual, onde ele tem 
mais dificuldade de 
aprendizagem. 

PC: zona urbana: 6 anos; 

Alfabetização: 3 anos; 

Outras experiências: 
projetos de alfabetização 
com idades e séries 
diversas. 

PC: existem duas: o meio de transporte e 
a diferença do comportamento dos 
alunos. 

PC: ler textos, produzi-los e 
interpretá-los. 

PD: zona urbana: 3 anos 
Alfabetização: 3 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: hoje não há quase diferença, pois em 
todas as escolas têm professores 
qualificados e merenda escolar para todos 
os alunos. 

PD: hoje temos várias 
estratégias, pois estamos em sala 
de aula para ensinar e também 
aprender uns com os outros. Um 
aluno que sabe mais poderá se 
aproximar de outro que sabe 
menos e ajudá-lo no que for 
possível. 

PE: zona urbana: 10 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: não 
citou.  

PE: hoje em dia as diferenças são poucas, 
pois todos se beneficiam de transporte 
escolar, merenda, etc. Mas o livro 
didático é incompatível à realidade dos 
alunos da zona rural. 

PE: a estratégia de um ajudar o 
outro. Alunos que se saem 
melhor em matemática ajudam 
quem não se saiu bem e assim 
sucessivamente com português e 
as outras disciplinas. 

PF: zona urbana: 26 anos; 

Alfabetização:2 anos; 

Outras experiências: 
Ensino Médio (7 anos). 

PF: como nunca lecionei na zona rural, 
não poderia opinar com conhecimento. 

PF: focar sempre às necessidades 
do aluno, mas sem deixar de 
utilizar os recursos didáticos 
como os livros. 

Esse quadro mostra, além das experiências das professoras, as diferenças da prática 

docente entre zona urbana e zona rural e as estratégias de ensino.  

Nas experiências das professoras investigadas, verificamos que PB e PF já têm 26 anos 

de vida profissional e mesmo trabalhando na zona urbana, já tiveram experiências na zona rural. 

As demais professoras só têm experiências na zona urbana. Todas as professoras também têm 

experiências na alfabetização. Das professoras investigadas, apenas PC e PF disseram que 

tiveram outras experiências, pois PC trabalhou em projetos de alfabetização e PF no Ensino 

Médio. 
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Quanto às diferenças entre zona urbana e zona rural, PA salientou que apenas o desgaste 

do difícil acesso da zona rural faz diferença à zona urbana e PC refere-se ao meio de transporte, 

que em ambos os comentários, evidenciamos que isso não faz referência à prática docente. PB, 

PD e PE quase não encontram diferenças na prática docente em ambas as localidades. Quando 

PC citou como diferença o comportamento dos alunos, não fica claro de qual localidade está se 

referindo se é zona urbana ou zona rural. Apenas PF não conseguiu identificar diferenças, pois 

não quis opinar por não ter tido experiências na zona rural. 

Duas professoras dessa escola (PA e PB) disseram que utilizam estratégias de ensino 

onde seus alunos têm mais dificuldades, PC relatou que suas estratégias de ensino com seus 

alunos são em leitura, interpretação e produção de textos, PD e PE tentam aproximar seus 

alunos para que aprendam uns com os outros como constatamos em seus depoimentos: “Um 

aluno que sabe mais poderá se aproximar de outro que sabe menos e ajudá-lo no que for possível 

(PD); “Alunos que se saem melhor em matemática ajudam quem não se saiu bem e assim 

sucessivamente com português e as outras disciplinas” (PE). PF destacou as necessidades dos 

alunos, sem descartar recursos didáticos como os livros. 

 
Quadro 30 

EMMHC – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 
 

Dificuldades 
 

PA: o aluno não ser faltoso e ter um 
acompanhamento por parte dos pais. 

PA: o aluno ser aprovado para a série seguinte sem 
saber ler nem escrever. 

PB: o aluno ser acompanhado pelos pais e não ser 
faltoso. 

PB: o aluno não poder ser reprovado e passar para a 
série seguinte sem saber ler nem escrever direito. 

PC: não respondeu. PC: a falta de apoio dos pais. 

PD: não respondeu. 

 

 

PD: precisamos muito mais de auxílio com material 
didático na escola para os alunos e que os pais ou 
responsáveis participem mais para poder ajudar, 
porque somos um conjunto e os pais fazem parte desse 
conjunto. 

PE: não respondeu. PE: a falta de apoio familiar e a falta de material 
didático. 

PF: não respondeu. 

 

PF: a falta da participação da família, a desmotivação 
que temos observado nos alunos e a falta de material 
adequado aos tempos modernos. 
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Na análise desse quadro, verificamos que PA e PB têm facilidades no processo de 

ensino-aprendizagem, pois disseram que seus alunos têm ajuda dos pais e freqüentam as aulas 

com assiduidade. As demais professoras não especificaram as facilidades que encontram em 

sua prática docente, omitindo-se a responderem.  

Para as professoras dessa escola as dificuldades se apresentam mais visíveis que as 

facilidades. PA e PB disseram que é uma grande dificuldade o aluno ser aprovado para a série 

seguinte sem saber ler nem escrever. PF alegou a falta de recursos didáticos e desmotivação 

dos alunos. PD citou que precisa de material didático e da ajuda dos pais e PC, PD, PE e PF 

também alegaram a falta de apoio da família, pois como sublinha PF: “somos um conjunto e os 

pais fazem parte desse conjunto” 

 
Quadro 31 

EMMHC – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletrame

nto 
Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: o aluno ser 
assíduo e gostar de 
fazer as atividades. 

PA: alunos faltosos e 
preguiçosos e falta de 
material pedagógico. 

PA: através de textos com 
gravuras. 

PA: não respondeu. 

PB: quando o aluno 
se interessa pelo 
que está fazendo em 
sala de aula, sejam 
elas, atividades 
escritas ou leitura. 

PB: quando o aluno é 
preguiçoso e não quer 
fazer as tarefas 
propostas pela 
professora e a falta de 
interesse dos pais. 

PB: textos onde apareçam 
gravuras e pequenas palavras 
que associem a gravura 
mostrada. 

PB: não respondeu. 

PC: a facilidade 
principal é quando 
os alunos ajudam. 

PC: quando os alunos 
não querem nada. 

PC: não respondeu. PC: quase a mesma coisa. 

PD: não respondeu. PD: falta de atenção e 
interesse dos pais de 
verificarem as tarefas 
de seus filhos, jogando 
toda responsabilidade 
aos professores. 

PD: mostrar aos alunos que 
eles são capazes e devem ter 
seu espaço, em busca de suas 
conquistas. 

PD: letramento é toda ação de 
ensinar a ler e escrever; 
multiletramento é a 
continuidade do ensino 
moderno utilizado por toda 
sociedade, por uma geração 
preparada. 
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PE: Na escrita, os 
pais que apoiam 
seus filhos fazem a 
diferença. 

PE: pais 
desinteressados que 
dificultam bastante o 
progresso dos seus 
filhos na escola. 

PE. vencendo os obstáculos e 
incentivando os alunos a 
conquistar o seu espaço.  

PE: letramento é o resultado da 
ação de ensinar a ler e escrever, 
algo primordial para o processo 
de desenvolvimento dos 
alunos; multiletramento é o 
complemento do ensino 
moderno com o mundo digital 
tão falado e utilizado por toda 
sociedade atual, resultando 
assim, em gerações bem 
preparadas. 

PF: a literatura 

infantil. 

PF: a falta de interesse 
dos alunos que estão 
antenados em celulares. 

PF: utilizando textos que 
evidenciem o dia a dia dos 
alunos, valorizando o 
contexto em que eles estão 
inseridos, mas sempre 
mostrando outros contextos. 

PF não respondeu. 

As facilidades na leitura e na escrita para PA e PB estão no interesse de seus alunos em 

fazerem suas tarefas. PC disse que a “facilidade principal é quando os alunos ajudam”, PE 

afirmou que tem facilidade de ensinar a seus alunos no exercício da escrita quando os pais 

apoiam seus filhos. A facilidade no ensino da leitura e da escrita para PF é na literatura infantil, 

com rodas de leituras periódicas. Apenas PD não respondeu. 

Nas dificuldades no ensino da leitura e da escrita duas professoras, PA e PB, destacaram 

os alunos preguiçosos e sem assiduidade às aulas. PD e PE alegaram o desinteresse dos pais, 

PF situou o desinteresse dos alunos porque vivem mais ligados em celulares e PC citou como 

dificuldade aqueles alunos que não querem nada. 

Quanto à aprendizagem da leitura e da escrita de acordo com o contexto sociocultural 

dos alunos, verificamos que PA e PB só responderam que trabalham com textos mostrando 

gravuras, PD e PE relataram que os alunos devem ir à busca de suas conquistas, PC não 

respondeu e apenas PF relatou que utiliza textos que sejam vivenciados no dia a dia dos alunos, 

valorizando seu contexto. 

Na questão referente a letramento e multiletramento, identificamos que PA, PB, PE e 

PF não conseguiram dar sua opinião nem conceituar esses termos. PC, ao dizer que letramento 

e multiletramento é “quase a mesma coisa”, deixou confusa sua resposta. PD e PE não deram 

respostas claras, mas conseguiram pelo menos dizerem que letramento é a ação de ler e 

escrever, mas faltaram completar esse conceito. E quanto ao multiletramento, não houve 
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segurança nem revelaram conhecimento sobre esse termo já evidenciado por muitos professores 

em suas práticas docentes nas diversas esferas sociais. Apenas PF conseguiu falar sobre o 

mundo digital, mas não explicou como utilizamos o multiletramento em sala e aula. 

Os quadros 32, 33, 34 e 35 constam as respostas dos questionários das professoras da 

Escola Municipal Santo Yves (EMSY): 

 
Quadro 32 

EMSY – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 

Santo 
Yves 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

20 a 25 anos. Magistério/ 
Letras 

Sim, pois essa 
formação facilita 
como trabalhar no 
cotidiano. 

Sim. 

PB 20 a 25anos. Pedagogia Sim, pois através dessa 
formação adquiri 
vários conhecimentos. 

Sim, três vezes. 
Significou muito na 
minha profissão e é muito 
importante desenvolver 
as várias práticas em sala 
de aula. 

PC 31 a 40 anos. Não 
respondeu 

Sim, pois faço o que 
gosto. 

Sim, todo ano participo. 
São muito proveitosas, 
pois aprendemos novas 
práticas de ensino. 

PD 41 a 50 anos. Magistério Sim. Sim, de grande 
aprendizagem para a 
prática. 

PE 20 a 25 anos. Magistério/ 
Licenciatura 
em 
Matemática 

Sim, pois nessa 
formação já temos 
uma noção de como 
trabalhar à prática 
docente. 

Sim. 

A faixa etária de três professoras está entre 20 a 25 anos (PA, PB e PE), uma entre 31 a 

40 anos (PC) e uma entre 41 a 50 anos (PD).  

Quanto à Formação Inicial, PA é em Letras, PB Pedagogia, PC não respondeu, PD 

Magistério e PE Matemática. Todavia, percebemos que PA e PE, além de curso superior, têm 
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também formação em Magistério. Todas as professoras afirmaram que a Formação Inicial 

contribuiu para suas práticas docentes. 

Quanto à Formação Continuada, todas as professoras afirmaram que são muito 

importantes para as práticas docentes. Vale ressaltar a relevância dessas formações para PA 

quando disse que “essa formação facilita como trabalhar no cotidiano”, PB alegou que “através 

dessa formação adquiriu vários conhecimentos” e PE afirmou que “nessa formação já temos 

uma noção de como trabalhar a prática docente”.  

 
Quadro 33  

EMSY – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 2 anos 
/zona rural: 3 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: as diferenças dependem da prática 
pedagógica de cada professor. 

PA: utilização de jogos. 

PB: zona urbana: 4 anos 
/zona rural: 1 ano;  

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: 
Educação Infantil. 

PB: as principais diferenças estão nas 
práticas de letramento. 

PB: utilização de métodos 
lúdicos para que a criança se 
interesse pelas aulas. 

 

PC: zona urbana: 5 anos; 

Alfabetização: 1 ano; 

Outras experiências: 3.º e 5.º 
anos do Ensino 
Fundamental. 

PC: na zona rural o professor tem 
melhores meios para trabalhar a 
realidade das crianças em todas as 
disciplinas e na zona urbana a realidade 
é outra. 

PC: meios que facilitem à 
aprendizagem dos alunos. 

PD: zona urbana: 5 meses 
/zona rural: 6 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: acredito que não tenha grandes 
diferenças, cabe a cada docente 
procurar desempenhar melhor suas 
tarefas. 

PD: ensino através de jogos, 
dinâmicas e incentivo à leitura. 

PE: zona urbana: 2 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: Ensino 
Fundamental (6.º ao 9.º ano).  

PE: nenhuma, pois vai depender da 
prática de cada professor. 

PE: utilização de jogos. 
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No quadro acima, constatamos que esse grupo pesquisado tem experiências na zona 

urbana e na zona rural, mesmo com poucos anos em exercício. Verificamos que PD tem 5 meses 

de exercício na zona urbana, mas tem 6 anos de exercício na zona rural. Apenas PE não tem 

experiência na zona rural. 

Para diferenciar a prática docente entre zona urbana e zona rural, verificamos cada 

docente do quadro acima e confirmamos como elas veem essas diferenças: PA, PB e PC 

disseram que acreditam que há diferenças, pois para PA depende da prática do professor, para 

PB as diferenças estão nas práticas de letramento e PC faz referência à realidade de cada 

contexto. Porém, PD não conseguiu ver muitas diferenças e PE também afirmou que não há 

diferenças, mesmo assegurando que dependerá da prática do professor. 

Podemos rever nas estratégias de ensino como se situaram essas professoras. Para PA, 

PD e PE a utilização de jogos em sala de aula faz os alunos aprenderem. PC assegurou que há 

meios que facilitam à aprendizagem, mas não identificou que meios são esses e PD afirmou que 

os métodos lúdicos facilitam a aprendizagem de seus alunos. Dessa maneira, as professoras 

analisadas, afirmaram que recorrem às estratégias de ensino em que os alunos tenham mais 

interesse para aprender. 

Quadro 34 
EMSY – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: não respondeu. PA: a falta de colaboração dos pais em casa e na 
escola, pois a família deve trabalhar junto à escola. 

PB: não respondeu. PB: a falta da presença dos pais nas tarefas de casa. 

PC: não respondeu. PC: a falta de interesse dos alunos e a ausência dos 
pais, que não acompanham o desenvolvimento 
escolar dos filhos. 

PD: não respondeu. PD: desinteresse dos alunos e também a não 
colaboração da família. 

PE: não respondeu. PE: a falta de colaboração dos pais em casa e na 
escola. 

Ao analisar esse quadro, verificamos que as cinco professoras não responderam as 

facilidades no processo de ensino-aprendizagem, ou não encontram facilidades para ensinar 
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seus alunos. No entanto, as dificuldades imperam na prática docente de todas as professoras 

dessa escola, como situaram em suas respostas na falta de apoio da família na escola, pois os 

pais não se fazem presentes, não colaboram com essas professoras que foram unânimes em 

dizer que os pais não acompanham o desenvolvimento dos filhos em casa nem na escola, como 

podemos constatar em PA quando disse que “a família deve trabalhar junto à escola”, PB e PC 

alegaram a ausência dos pais na escola. PD e PE expressaram a falta de colaboração da família. 

Ainda duas docentes, PC e PD alegaram também como um agravante no processo de ensino-

aprendizagem, além da ausência dos pais, o desinteresse dos alunos que compromete o 

desempenho de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

 
Quadro 35 

EMSY – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Na análise desse quadro, identificamos que são poucas as facilidades no processo da 

leitura e da escrita descritas pelas professoras nessa instituição de ensino. PA e PE 

demonstraram ter facilidade quando seus alunos juntam as letras para iniciar a leitura; PB 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: quando o 
aluno começa a 
ler, tendo noção 
de juntar as letras. 

PA: falta de 
colaboração dos 
pais. 

PA: abordar assuntos do 
dia a dia dos alunos. 

PA:é uma forma de alfabetizar. 

PB: alunos ser 
letrados com 
jogos educativos. 

PB: ausência dos 
pais. 

PB: cada dia o letramento 
vem ajudando na 
caminhada da minha 
prática docente. 

PB: letramento é uma maneira de 
mostrar aos alunos que a leitura 
pode ser através de brincadeiras. 

PC: muitas 
crianças 
desenvolvem a 
escrita. 

PC: dificuldade de 
se expressarem na 
leitura. 

PC: hoje é muito difícil 
lidar com os alunos, pois a 
indisciplina está presente 
constantemente e a 
aprendizagem se 
desenvolve lentamente. 

PC: no letramento o aluno lê e 
compreende o texto e o 
multiletramento se encontra em 
crianças superdotadas, em que o 
desenvolvimento está muito além 
da sua faixa etária. 

PD: interesse de 
alguns alunos. 

PD: desinteresse de 
muitos alunos. 

PD: respeitando e 
valorizando o 
conhecimento empírico do 
aluno. 

PD: não respondeu. 

PE: quando o 
aluno começa a 
juntar as letrinhas 
e iniciar a leitura. 

PE: não respondeu. PE. abordar os assuntos 
dentro do cotidiano dos 
alunos. 

PE: letramento é uma forma de 
alfabetizar. 
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afirmou que através de jogos educativos consegue fazer com que seus alunos fiquem letrados; 

PC alegou que considera a escrita uma facilidade de ensino-aprendizagem e PD assegurou que 

o interesse de alguns alunos é fundamental para que haja aprendizagem na leitura e na escrita. 

Quanto às dificuldades PA e PB afirmaram que a falta de colaboração dos pais dificulta 

muito o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, pois para essas professoras a ausência 

da família é prejudicial para o desenvolvimento dos filhos na escola. PC disse que encontra 

dificuldade de seus alunos se expressarem na leitura, mas não especificou as causas dessa 

dificuldade. PD citou como dificuldades no ensino da leitura e da escrita a falta de interesse dos 

alunos e PE não respondeu a essa questão. 

Para trabalhar leitura e escrita conforme o contexto sociocultural dos alunos, PA disse 

que trabalha com conteúdos do dia a dia dos seus alunos; PB mencionou que trabalha com o 

letramento; PC citou que é difícil trabalhar atualmente, porque os alunos são indisciplinados, 

mas não pontuou como trabalha dentro do contexto dos alunos; PD disse que respeita os 

conhecimentos que os alunos trazem de casa e PE alegou que ensina conteúdos de acordo com 

o dia a dia dos seus alunos. 

Constatamos que todas as professoras dessa instituição de ensino ao responderem a 

questão referente a letramento e multiletramento revelaram não terem conhecimento desses 

termos, como podemos verificar no quadro nº 35.  

Os quadros 36, 37, 38 e 39 referem às respostas dos questionários realizados com as 

professoras da Escola Municipal Madre Tarcísia (EMMT): 

 
Quadro 36 

EMMT – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 

Madre 
Tarcísia 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para 
a prática docente 

PA 

 

41 a 50 anos. Pedagogia Sim. Sim, várias vezes. Foram 
bastante significativas para 
minha prática docente, pois 
aprimorou meus 
conhecimentos.  

PB 31 a 40anos. Pedagogia Sim.  Sim, elas ajudam o professor 
a se atualizar e acrescentam 
sempre informações novas. 
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PC 41 a 50 anos. Magistério Sim. Sim, pois a facilitadora 
realmente realizou atividades 
de melhoria para a prática 
pedagógica. 

PD 31 a 40 anos. Pedagogia Não, pois na 
realidade é só a 
habilitação, mas 
para a prática só o 
dia a dia. 

Sim, sempre que tem. 

PE 51 a mais 
anos. 

Magistério  Sim, pois se não me 
qualificasse, seria 
impossível exercer a 
função. 

Sim, São em média duas 
formações anuais. Elas são 
importantes, porque 
atualizam a didática 
profissional. 

PF 31 a 40 anos. Magistério Claro que sim. Sim, há 6 anos, desde que 
iniciei minhas atividades no 
município da Vitória. É 
muito importante para minha 
prática em sala de aula 

PG 20 a 25 anos. Magistério / Sim, pois os 
conteúdos 
trabalhados e as 
discussões foram no 
geral muito 
significativos. 

Sim, sempre contribuem para 
a formação do professor. As 
temáticas foram boas. 
Participo também de 
palestras e congressos pela 
UFPE. 

 

Responderam ao questionário na Escola Municipal Madre Tarcísia sete professoras, 

sendo que uma docente está na faixa etária entre 20 a 25 anos (PG); três estão situadas na faixa 

etária entre 31 a 40 anos (PB, PD e PF), duas estão situadas entre 41 a 50 anos (PA e PC) e uma 

entre 51 anos a mais (PE). 

A Formação Inicial de PA, PB e PD é Pedagogia e a das demais é Magistério. Seis 

professoras dessa escola consideraram essa Formação muito importante; apenas PD não 

considerou importante, pois para ela a realidade é outra em sala de aula e só a prática do 

cotidiano faz a diferença de ser professor. 

Quanto à Formação Continuada, todas as professoras responderam que essas formações 

contribuíram e contribuem para sua prática docente. 
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Quadro 37  
EMMT – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 24 anos / zona 
rural: 1 ano; 

Alfabetização: 10 anos; 

Outras experiências: Educação 
Especial e a EJA. 

PA: os recursos na zona rural 
são mais escassos que na zona 
urbana, como também a questão 
da distância e estrutura física. 

PA: diversas. 

PB: zona urbana: 10 anos /zona 
rural: 10 anos;  

Alfabetização: 4 anos; 

Outras experiências: Educação em 
creche. 

PB: a realidade dos alunos da 
zona rural é diferente da zona 
urbana. 

PB: uso de materiais que são 
disponibilizados. 

PC: zona urbana: 22 anos; 

Alfabetização: 15 anos; 

Outras experiências: Ensino 
Fundamental (6.º ao 9.º ano) 
professora de Língua Portuguesa. 

PC: a diferença é que os alunos 
da zona urbana têm mais acesso 
ao ensino e há mais facilidade 
no uso dos meios tecnológicos. 

PC: montagem do ambiente 
alfabetizador, leitura coletiva e 
individual. 

PD: zona urbana: não respondeu; 

Alfabetização: não respondeu; 

Outras experiências: não citou. 

PD: a única diferença é o 
contexto social entre zona 
urbana e zona rural. 

PD: leitura, sempre trabalhando o 
ouvir e compreensão do que se 
ouve, interpretação, jogos lógicos 
e de palavras, cartazes, alfabeto 
de rótulos,etc. 

PE: zona urbana: 10 anos/ zona 
rural: 10 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: biblioteca e  

Ensino Fundamental (6.º ao 9.º 
ano).  

PE: a diferença é a clientela, 
pois os alunos da zona rural são 
mais calmos que os da zona 
urbana. 

PE: projeto de leitura, dinâmica, 
jogos educativos, aula expositiva. 

PF: zona urbana: 15 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: não citou. 

PF: não existem diferenças. PF: passar aos alunos segurança e 
confiança na realização do 
ensino-aprendizagem. 

PG: zona urbana: 3 anos; 

Alfabetização: não tem 
experiência; 

Outras experiências: não citou. 

PG: não existem grandes 
diferenças. Deve-se apenas 
levar em consideração o 
contexto social no processo de 
ensino trabalhado com suas 
especificidades e a história 
local. 

PG: produção textual, leitura de 
diversos gêneros, uso de jogos 
educativos, experimentos, 
discussão, etc. 
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A maioria das professoras dessa escola tem experiências acima de 10 anos em sala de 

aula. Apenas PG tem 3 anos em exercício. Sete docentes (PA, PB, PC, PD e PE) têm 

experiências na alfabetização e em outras modalidades de ensino. Apenas PG não citou outras 

experiências. 

Quanto à diferença entre a prática docente da zona urbana e da zona rural, PD e PG 

alegaram em suas respostas que a diferença está no contexto social, como também PB situou 

como diferença a realidade em ambos os contextos. PA disse que considera diferença no acesso 

aos recursos didáticos, pois na zona rural são mais escassos, PC situou como a facilidade dos 

alunos da zona urbana ter mais acesso aos meios tecnológicos e PE afirmou que os meninos da 

zona rural são mais calmos que os da zona urbana. 

Como estratégias de ensino, evidenciamos nas respostas dessas docentes que elas 

utilizam diferentes recursos que possam dinamizar e oferecer condições em sua prática 

cotidiana. Dessa maneira, quatro professoras (PC, PD, PE e PG) disseram que priorizam leitura, 

interpretação e produção de textos, duas (PA e PB) não especificaram que tipos de atividades 

são realizados como estratégias de ensino e uma (PF) relatou apenas confiança ao ensinar, mas 

também não especificou quais estratégias utiliza em sala de aula. 

Quadro 38 
EMMT – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: não respondeu. PA: as condições sociais dos alunos. 

PB: não respondeu. PB: salas superlotadas e falta de materiais para trabalhar. 

PC: a presença dos pais na vida dos filhos. PC: falta de acompanhamento e interesse dos pais. 

PD: não respondeu. 

 

PD: família e idade/série, pois quando há distorção e também 
problemas no contexto familiar, as dificuldades no processo 
de ensino-aprendizagem são maiores. 

PE: não respondeu. PE: ausência de apoio familiar, falta de material didático e 
acompanhamento didático pedagógico. 

PF: não respondeu. PF: faltam livros e materiais adequados a determinadas séries. 

PG: não respondeu. 

 

PG: falta de formação continuada para muitos professores, 
como também, apoio da família e um trabalho conjunto entre 
professor-gestão e coordenação. 
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Constatamos nesse quadro que apenas PB disse que “a presença dos pais na vida dos 

filhos” facilita o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. As demais docentes dessa 

escola só citaram as dificuldades, não tendo especificado qualquer facilidade no processo de 

ensino-aprendizagem nas turmas que trabalham das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Quatro professoras (PC, PD, PE e PG) dessa escola pontuaram como uma das dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos a falta de apoio da família, uma (PA) citou 

as condições sociais, uma (PB), salas superlotadas e duas (PB e PF), falta de materiais didáticos. 

Vale ressaltar nessa análise a resposta de PG, que referiu a falta de interação entre professor, 

gestor e coordenação. 

 
Quadro 39 

EMMT – Leitura/Escrita, Contexto sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: pais 
alfabetizados 
facilita a 
aprendizagem dos 
filhos. 

PA: recursos 
necessários. 

PA: adaptando a 
metodologia ao meio em 
que as crianças 
convivem, tentando 
transformá-las, levando-
as a interagirem no seu 
meio. 

PA: letramento é quando o indivíduo 
é capaz de ler e interpretar; 
multiletramento são as diversas 
leituras e diversas interpretações no 
mundo textual. 

PB: interesse, 
esforço do aluno e 
da família. 

PB: ausência da 
família e falta de 
interesse e esforço 
do aluno, bem como 
dificuldades 
cognitivas. 

PB: procurando adaptar 
sempre a realidade é a 
melhor forma dos alunos 
aprenderem. 

PB: letramento é quando a criança 
não só decodifica como a 
alfabetização, ela se apropria do que 
ler e escreve, reconhecendo vários 
gêneros e tipos textuais; 
multiletramento é quando inserimos 
a cibercultura, presumindo que ela 
também faz parte do cotidiano dos 
nossos alunos. 

PC: quando os pais 
são parceiros e 
acompanham as 
atividades diárias 
de seus filhos. 

PC: quando os pais 
não são parceiros e 
não acompanham as 
atividades dos seus 
filhos retardam o 
processo de 
aprendizagem deles. 

PC: através de conversa 
informal. 

PC: não respondeu. 
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PD: ter 
comunicação com 
os alunos, através 
de músicas e a 
convivência social 
mostra a 
necessidade de se 
relacionar com as 
multiformas de 
comunicação. 

PD: não respondeu. 

 

PD: trabalhar 
determinados temas ou 
situações de acordo com 
a realidade dos alunos. 

PD: quando compreendida, facilita o 
contexto sobre alfabetizar e 
demonstra a importância de cada 
etapa no processo de alfabetização, 
contextualizando a realidade e 
dando sentido ao processo 

PE: interação 
social. 

PE: falta de 
incentivo para o 
aluno continuar o 
processo de 
aprendizagem em 
casa. 

PE. ao fazer a interação 
social, discutir as 
diversas realidades, 
associando-as ao 
universo maior que é a 
vida em sociedade e o 
livre acesso, dependendo 
de onde cada um deve 
chegar. 

PE: tem seus pontos positivos e 
negativos, podendo extrair as 
experiências que facilitam à 
aprendizagem dos alunos. 

PF: conhecendo os 
níveis dos alunos. 

 PF: conhecendo os 
níveis dos alunos. 

PF: considerar as 
respostas dos alunos, 
levando em conta o seu 
meio social. 

PF: é muito importante, pois é uma 
meta que deve ser trabalhada para 
posteriores sucessos dentro e fora da 
escola. 

PG: jogos que 
podem ser usados, 
os acervos do 
Programa Nacional 
do Livro Didático 
(PNLD) são 
enviados às escolas. 

PG: falta de 
interesse da família 
no acompanhamento 
dos filhos. 

PG: através das 
discussões levantadas em 
sala de aula, sobretudo 
nas aulas de história, na 
qual há um trabalho 
voltado para o resgate da 
história local. 

PG: são perspectivas importantes a 
serem levadas em conta durante o 
processo de ensino-aprendizagem, 
pois os alunos devem ser inseridos 
nas práticas sociais de leitura e 
escrita. Portanto, devem conhecer as 
especificidades dos diversos gêneros 
textuais que circulam na sociedade. 

Ao analisar o quadro acima, constatamos que as facilidades apresentadas por PA, PB e 

PC dizem respeito à família como sendo de grande relevância na vida escolar dos filhos. PD 

relatou que a comunicação “através de músicas e a convivência” é essencial nesse processo, 

como também PE, quando citou a interação social. Já PF disse que encontra facilidade em 

ensinar seus alunos a ler e escrever conhecendo os níveis em que eles se encontram e PG disse 

que utiliza jogos e os acervos do Programa Nacional de Livros Didáticos – PNLD. 

Quanto às dificuldades no ensino da leitura e da escrita, PB, PC e PG pontuaram a falta 

de apoio da família e o desinteresse dos alunos, PA afirmou a falta de recursos, PE expôs a falta 

de incentivo para o aluno, PF citou como dificuldades o mesmo que disse nas facilidades de 
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ensinar a ler e escrever, que para ela é “conhecendo os níveis dos alunos”. Apenas PD não 

respondeu a essa questão. 

Verificamos que na questão do contexto sociocultural, apenas PC disse que trabalha 

leitura e escrita “através de conversa informal”. As demais docentes relataram que trabalham 

leitura e escrita conforme a realidade do meio social em que estão inseridos seus alunos.  

A respeito de letramento e multiletramento, verificamos que quatro professoras (PA, 

PD, PE e PF) revelaram em suas respostas que não têm conhecimento dos conceitos desses 

termos. PB aproximou-se desses conceitos quando disse que letramento é quando a criança “se 

apropria do que ler e escreve, reconhecendo vários gêneros e tipos textuais” e quanto à 

multiletramento, PB disse que é “quando inserimos a cibercultura, presumindo que ela também 

faz parte do cotidiano dos nossos alunos”. PG não especificou esses conceitos, pois respondeu 

de uma maneira geral que “os alunos devem ser inseridos nas práticas sociais de leitura e escrita 

nos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade”. Em análise das respostas de PB e 

PG, constatamos que essas professoras revelaram conhecimento sobre essas práticas em sala de 

aula, apenas não ficaram claras suas respostas.  

Nos quadros 40 41, 42 e 43 estão as respostas dos questionários referentes à Escola 

Municipal Professora Gilvanete Vieira Guedes (EMPGVG): 

 
Quadro 40 

EMGVG – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 
Professora 
Gilvanete 

Vieira Guedes 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

20 a 25 anos. Pedagogia Sim, favoreceu um 
melhor aprendizado 
na área. 

Sim, participei de muitas 
formações. 

PB 41 a 50anos. Pedagogia Não respondeu. Sim, mais de cinco 
vezes. Contribuiu 
bastante para minha 
prática. 

PC 41 a 50 anos. Letras Sim. Sim, três vezes. Muito 
proveitosas, pois ajudou 
a ampliar minha prática 
de ensino. 
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PD 26 a 30 anos. Magistério Sim, procuro 
desenvolver o que 
aprendi em sala de 
aula. 

Sim, pois as capacitações 
ajudam um pouco a 
desenvolver as propostas 
de ensino em sala de 
aula. 

PE 41 a 50 anos. Pedagogia Sim Sim, sempre que o 
município oferece, pois 
significa reciclar as 
estratégias de ensino. 

PF 41 a 50 anos. Pedagogia Sim. Sim, cinco vezes. 
Importante, porque 
abordam assuntos sobre 
a prática docente. 

PG 26 a 30 anos. Magistério Sim, a partir da 
Formação Inicial me 
identifiquei como 
educadora. 

Sim, foram vários 
encontros. Muito 
lucrativos e gratificantes 
que ajudaram muito em 
minha profissão. 

Nessa escola responderam aos questionários sete professoras, dentre as quais quatro 

delas estão na faixa etária entre 41 a 50 anos (PB, PC, PE e PF), duas entre 26 a 30 anos (PD e 

PG) e uma entre 20 a 25 anos (PA).  

A Formação Inicial de quatro professoras (PA, PB, PE e PF) é Pedagogia, duas (PD e 

PG) Magistério e uma (PC) Letras. Quanto à contribuição dessa Formação para a prática 

docente, PB não respondeu a essa questão e as demais responderam que contribuiu muito para 

a prática docente delas.  

Constatamos que as professoras dessa escola participam de Formação Continuada, pois 

em suas respostas aos questionários, revelaram ser de grande importância, pois para elas 

ampliam seus conhecimentos e melhora a prática docente em sala de aula, como podemos 

conferir no quadro nº 40 em que consta as respostas dessas docentes. 

  



304 

Quadro 41  
EMGVG – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 4 anos / 
zona rural: 1 ano; 

Alfabetização: 1 ano; 

Outras experiências: 
escola privada. 

PA: a principal diferença é o 
aperfeiçoamento dos conteúdos para que 
esteja ligado à realidade do educando. 

PA: atividades orais e escritas, 
trabalhos em grupo e 
individuais, jogos, etc. 

PB: zona urbana: 7 anos; 
Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: deve-se trabalhar de acordo com o 
cotidiano do aluno, sua realidade, pois 
ambas são diferentes. 

PB: o ponto de partida é 
aproveitar o conhecimento 
prévio dos alunos, podendo 
desenvolver uma aula 
interessante. 

PC: zona urbana: 6 anos 
/zona rural: 2 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: 
Projetos: Paulo Freire e 
Mova Brasil. 

PC: na zona rural, os alunos se interessam 
mais que os da zona urbana, talvez por 
causa do trabalho na roça. Também na 
zona urbana existem muitas brincadeiras e 
falta de atenção dos alunos. 

PC: vídeos educativos, filmes, 
jogos e quebra-cabeça, além de 
conteúdos e atividades 
realizadas em sala de aula. 

PD: zona urbana: 7 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: nas escolas de zona rural, deve-se 
trabalhar de acordo com a realidade, o dia 
a dia deles. A principal diferença é a 
realidade de cada uma delas que é 
diferente. 

PD: trabalhar de acordo com que 
o aluno traz, isto é, seus 
conhecimentos prévios e a partir 
daí desenvolver uma aula 
proveitosa. 

PE: zona urbana: 7 anos; 

Alfabetização:  

não respondeu; 

Outras experiências: 
Educação Especial 

PE: a realidade da zona urbana é diferente 
da zona rural. 

PE: trabalhar com o lúdico, pois 
poderemos explorar a 
aprendizagem brincando, o 
contar historinhas, estimulando o 
aluno a interpretar a história e 
reinventar, etc. 

PF: zona urbana: 5 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PF: a diferença é porque os alunos da zona 
rural são mais esforçados que os da zona 
urbana. 

PF: trabalhar a realidade do 
aluno. 

PG: zona urbana: 8 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
tem. 

PG: a zona urbana é diferente da zona 
rural, pois os alunos de sítio têm muitas 
dificuldades para ir à escola. 

PG: trabalhar com atividades 
lúdicas, ter aulas onde haja 
aprendizagem. 
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Ao analisar o quadro acima, constatamos que todas as professoras dessa escola têm 

menos de 10 anos de experiências nas Séries Iniciais e na alfabetização. Quanto às outras 

experiências, PA já trabalhou em escola privada, PC nos Projetos Paulo Freire e Mova Brasil e 

PE na Educação Especial. PF não citou e PG não tem experiências como consta no quadro 

acima. 

Nas diferenças da prática docente entre zona urbana e zona rural, ficou evidenciado nas 

respostas de quatro professoras, (PA, PB, PD e PE) que se deve trabalhar conforme a realidade 

dos alunos, pois para essas professoras os contextos urbano e rural têm realidades diferentes. 

PC disse que os alunos da zona rural são mais interessados que os da zona urbana, PF situou 

que os alunos da zona rural são mais esforçados que os da zona urbana e PG expôs como 

diferenças as dificuldades que os alunos de sítios têm para ir à escola. Em análise das diferenças 

entre a prática docente da zona urbana e da zona rural, verificamos que para essas professoras 

há diferentes contextos, diferentes realidades. 

Nas estratégias de ensino, temos variadas respostas dadas pelas professoras em análise. 

PA disse que utiliza “atividades orais e escritas em grupo”, PB e PD revelaram que aproveitam 

“o conhecimento prévio dos alunos”, PC disse que “utiliza vídeos educativos, filmes e jogos”, 

PE e PG disseram que trabalham com atividades lúdicas e PF mencionou que “trabalha a 

realidade dos alunos” sem especificar que atividades são executadas em sala de aula. Diante da 

análise desse quadro, podemos verificar que os professores dessa escola utilizam várias 

estratégias de ensino como o conhecimento prévio dos alunos, atividades lúdicas explorando as 

histórias infantis, jogos e brincadeiras. 

 
Quadro 42 

EMGVG – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: quando os pais são presentes facilita o trabalho 
do professor. 

PA: o que mais dificulta é a base familiar, pois 
alguns pais se comprometem em ajudar o educador 
e outros não. 

PB: quando o aluno e a família demonstram 
interesse na aprendizagem. 

PB: quando o aluno e a família não demonstram 
interesse na aprendizagem fica muito difícil para o 
professor. 
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PC: não respondeu. PC: falta apoio pedagógico e materiais didáticos 
para se trabalhar. 

PD: o que mais facilita nesse processo é quando a 
criança e a família têm interesse na aprendizagem. 

PD: fica bastante difícil quando o aluno e a família 
não demonstram interesse na aprendizagem. 

PE: o que mais facilita é quando tem materiais 
adequados. 

PE: o que mais dificulta é a desmotivação do aluno 
e a desestrutura familiar. 

PF: não respondeu. PF: o nível de ensino e a falta de material 
pedagógico concreto. 

PG: não respondeu. PG: há dificuldades na diferença de idades. 

Conforme as respostas das professoras nesse quadro, constatamos que PA, PB e PD 

colocaram que se houver interesse dos alunos e apoio da família há facilidade no processo 

ensino-aprendizagem. Só PE colocou que com materiais adequados sente facilidade para 

ensinar, enquanto PC, PF e PG não responderam a essa questão.  

Três professoras (PA, PB e PD) dessa escola afirmaram que sentem facilidade de ensinar 

a seus alunos quando há interesse deles e dos pais. Essas mesmas professoras afirmaram 

também que as dificuldades encontradas por elas para ensinar seus alunos dizem respeito às 

famílias quando não demonstram interesse em acompanhar seus filhos no seu cotidiano escolar. 

PE disse que no processo de ensino e aprendizagem o que facilita seu trabalho é “quando tem 

materiais adequados” e como dificuldades “a desmotivação dos alunos e a desestrutura 

familiar”. Três professoras (PC, PF e PG) não responderam a questão quanto à facilidade de 

ensino-aprendizagem. Porém nas dificuldades, PC disse que “falta apoio pedagógico e materiais 

didáticos”, PF expressou suas dificuldades quanto ao nível da turma e a falta de material 

concreto e para PG sua dificuldade é a questão da diferença de idade de seus alunos. 

Ao concluir à análise desse quadro, verificamos que há mais dificuldades dos 

professores no processo de ensino-aprendizagem que facilidades, visto que as professoras em 

tela expõem em suas respostas ao questionário que a família quando acompanha o 

desenvolvimento escolar do seu filho facilita esse processo de aprendizagem, porém quando 

isso não acontece é a causa maior das suas dificuldades. 
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Quadro 43 
EMGVG – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: o reconhe-
cimento das letras 
por meio de 
atividades 
lúdicas. 

PA: a maior 
dificuldade é a 
associação entre 
grafemas e fonemas. 

PA: utilizando materiais e 
atividades que se 
relacionem com a vida dos 
alunos e uma alfabetização 
que trate de um contexto 
atrativo e real. 

PA: o letramento adota apenas 
uma prática; já o multiletramento 
várias práticas, o que favorece uma 
aprendizagem rica. 

PB: quando o 
aluno tem acesso 
à leitura em seu 
cotidiano. 

PB: não respondeu. PB: atividades envolvendo 
embalagens do dia a dia dos 
alunos. 

PB: não respondeu. 

PC: textos 
importantes que 
chamem à atenção 
do aluno. 

PC: o hábito de não 
ler. 

PC: relatos do dia a dia dos 
alunos que podem ser 
escritos, mas vivemos 
camuflados, porque a 
realidade é bem diferente 
do que é proposto a fazer 
em sala de aula. 

PC: letramento é aquele que 
aprende através de rótulos, 
cartazes, folder, enfim, aprende-se 
ao ver algo que desperte atenção; 
quanto à multiletramento não sei 
muito sobre seu conceito. 

PD: quando o 
aluno tem acesso 
ao mundo da 
leitura, torna-se 
mais acessível.  

PD: quando o aluno 
não tem acesso ao 
mundo da leitura, 
fica muito difícil. 

PD: produções de cartas e 
bilhetes. 

PD: não respondeu. 

PE: a facilidade é 
quando a turma 
está num mesmo 
ritmo de leitura e 
escrita. 

PE: é complexo, 
pois varia de aluno 
ou de turmas. Há 
alunos que não 
conseguem alcançar 
a turma, fica difícil 
para o professor 
atender esses alunos 
com uma sala 
superlotada. 

PE: trabalhar os alunos não 
só o saber ler e escrever, 
mas desenvolver 
habilidades para formar 
cidadãos críticos e 
pensantes. 

PE: desenvolve não só o 
alfabetizar, mas que o aluno venha 
a ser letrado, conhecendo diversas 
formas de ver o mundo, não de 
forma mecânica, mas que aprender 
possa ser prazeroso, pois quando 
aprendemos com prazer, abre-se 
um leque de aprendizagens e 
adquirimos conhecimentos. 

PF: trabalhar 
conteúdos 
atrativos e de fácil 
assimilação. 

PF: não respondeu. PF: trabalhar leitura e 
escrita de acordo com a 
realidade dos alunos. 

PF: é importante, porque podemos 
alfabetizar de forma que os alunos 
associem as figuras e os cartazes. 
É estimular os alunos a 
curiosidade de ler em qualquer 
outro recurso, sem ser no livro. 

PG: interação dos 
alunos. 

PG: quando alguns 
alunos interagem e 
outros não. 

PG: trabalhar muitas 
culturas. 

PG: não respondeu. 
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Quanto à análise das respostas das professoras nesse quadro, constatamos que as 

facilidades na leitura e na escrita para PA é reconhecer as letras com atividades lúdicas, PB 

exercitar leitura do cotidiano dos alunos, PC e PF citaram os conteúdos atrativos e de fácil 

assimilação, PD citou o acesso à leitura, PE disse que sente facilidade quando a turma está num 

mesmo nível de leitura e PG alegou que a interação entre os alunos faz com que ela tenha mais 

facilidade em ensinar seus alunos a ler e escrever.  

Constatamos que duas professoras (PC e PD) dessa escola pontuaram que a falta de 

hábito de leitura e o não acesso ao mundo da leitura causam muitas dificuldades nesse processo 

de ensino-aprendizagem. Para PE, alunos com dificuldades de aprendizagem ficam sem uma 

assistência do professor, pois segundo PE as salas de aula são superlotadas de alunos e por isso 

não dá condições da professora fazer uma atividade diferenciada para esses alunos. PG relatou 

a falta de interação e PA citou como dificuldade no processo de ensino-aprendizagem a 

associação entre grafemas e fonemas. PB e PF não responderam a essa questão. 

Ao analisar as facilidades e dificuldades dos professores dessa escola quanto ao 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, verificamos que as facilidades desses 

professores só acontecem quando os alunos têm mais contato com a leitura, quando estão 

interagindo uns com os outros e num mesmo ritmo. No entanto, quando os alunos não têm o 

hábito de ler, não há interação e ainda turmas numerosas, torna-se difícil para essas docentes 

ensinar seus alunos a ler e a escrever. 

Quanto ao ensino da leitura e da escrita levando em consideração o contexto 

sociocultural dos alunos, verificamos que quatro professoras (PA, PB, PC e PF) responderam 

que trabalham de acordo com a realidade dos seus alunos. PD disse que procura trabalhar cartas 

e bilhetes e PB atividades envolvendo embalagens do dia a dia dos alunos, porém não 

especificou que tipos de embalagens. Como também, PG ao trabalhar muitas culturas, não 

sabemos que culturas são essas que ela trabalha, são respostas dadas por essas professoras que 

não ficaram claras para nossa análise. Todavia, constatamos que a maioria das professoras 

pesquisadas dessa escola trabalha a leitura e a escrita com seus alunos conforme a realidade 

deles.  

Identificamos em nossa análise que as professoras das Séries Iniciais dessa escola que 

responderam a esse questionário não revelaram terem conhecimento sobre letramento e 

multiletramento, pois suas respostas não estão de acordo com os conceitos dados a esses termos. 
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Mesmo PC e PE abordando o trabalho com gêneros textuais não conseguiram organizar suas 

ideias, ficando sem sentido suas colocações sobre o assunto em tela. 

A seguir, nos quadros 44, 45, 46 e 47 estão as respostas das professoras da Escola 

Municipal Professora Aglaires Silva da Cruz Moura (EMPASCM): 

Quadro 44 
EMPASCM – Formação dos professores 

Escola 
Municipal 
Professora 

Aglaires Silva da 
Cruz Moura 

 

Faixa 
etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

31 a 40 
anos. 

Licenciatura 
em História 

Sim.  Sim, contribuiu para 
nossa prática 
pedagógica. 

PB 20 a 25 
anos. 

Pedagogia Sim, foi de suma 
importância. 

Sim, foi de suma 
importância 

PC 41 a 50 
anos. 

Letras Não, a faculdade 
apresenta uma realidade 
muito distante do nosso 
dia a dia. 

Não. 

PD 41 a 50 
anos. 

Magistério Sim. Sim, foram inúmeras 
vezes e ajudando no 
processo de 
desenvolvimento de 
atividades. 

PE 41 a 50 
anos. 

Letras Sim. Sim, contribuiu para 
nossa prática do dia a 
dia. 

Na Escola Professora Aglaires Silva da Cruz Moura responderam ao questionário cinco 

professoras: uma docente se encontra na faixa etária entre 20 a 25 anos (PB), uma entre 31 a 40 

anos (PA) e as demais se encontram entre 41 a 50 anos (PC, PD e PE). Dessas docentes, duas 

(PC e PE) têm sua Formação Inicial em Letras, uma (PB) em Pedagogia, uma (PA) em História 

e uma (PD) em Magistério. A Formação Inicial para quatro dessas professoras (PA, PB, PD e 

PE) foi de grande importância. Apenas uma professora (PC) respondeu que não contribuiu, pois 

o curso é uma realidade diferente da prática. 
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Quanto à Formação Continuada, apenas uma professora (PC) respondeu que não 

contribuiu. No entanto, para as demais, ajuda muita na prática do dia a dia, no desenvolvimento 

das atividades em sala de aula. 

Quadro 45  
EMPASCM – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 6 anos; 
Alfabetização: 1 ano; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: falta de acesso à informação na zona 
rural. 

PA: exposição dos conteúdos 
com a participação dos alunos, 
levando em consideração os 
conhecimentos prévios que 
servem como ponto de partida. 

PB: zona urbana: não 
respondeu; 

Alfabetização: 1 ano; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: a vivência familiar e os conteúdos 
que são os mesmos para zona urbana e 
zona rural. 

PB: trazer o dinamismo 
pedagógico para a sala de aula, 
chamando à atenção dos alunos e 
valorizando o conhecimento 
dentro do conteúdo oferecido. 

PC: zona urbana: 25 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PC: nunca ensinei na zona rural, portanto 
não conheço as diferentes práticas 
pedagógicas desta zona. 

PC: as práticas pedagógicas são 
diversificadas na medida do 
possível em que os alunos 
participam e interagem. 

PD: zona urbana: 12 anos; 

Alfabetização: 8 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: falta de acesso à informação na zona 
rural. 

PD: variadas, de acordo com o 
desenvolvimento dos alunos. 

PE: zona urbana: 14 anos 
/zona rural: 10 anos; 

Alfabetização: 24 anos 

Outras experiências: não 
citou. 

PE: falta de acesso à informação na zona 
rural. 

PE: variadas, de acordo com a 
realidade dos alunos. 

Nesse quadro n.º 45, podemos verificar que nas respostas das professoras, suas 

experiências nas Séries Iniciais e na alfabetização são bem variadas quanto ao tempo de serviço 

no magistério. Quanto à alfabetização PE é a que tem mais experiência em tempo efetivo, pois 

é alfabetizadora há 24 anos. As professoras analisadas nesse quadro não responderam quanto 

as suas experiências anteriores. 
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Quanto às diferenças entre ensinar na zona urbana e na zona rural, uma das professoras 

(PC) não diferenciou, pois não tem nenhuma experiência na zona rural. Três (PA, PD e PE) 

responderam que é a falta de acesso à informação. Em análise referente a essa resposta, não fica 

claro que tipo de informação essas professoras estão a se referir. Para PB as diferenças estão 

nos conteúdos curriculares que são iguais em ambos os contextos e a questão familiar, mas 

também não explicou em que sentido faz diferença a família entre zona urbana e zona rural. 

Verificamos que as professoras dessa escola utilizam diversas estratégias de ensino para 

que seus alunos aprendam, pois PA disse que valoriza os conhecimentos prévios, PB citou que 

valoriza o conhecimento dentro do conteúdo oferecido, PC, PD e PE disseram que utilizam 

práticas diversificadas e PE acrescentou que essas práticas são conforme à realidade dos seus 

alunos. 

Quadro 46 
EMPASCM – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: participação dos pais. PA: quando os pais não participam do desenvolvimento 
escolar dos seus filhos. 

PB: não respondeu. PB: não respondeu. 

PC: recursos disponíveis na escola. PC: escolas que não estão preparadas para atender os 
professores e alunos. 

PD: não respondeu. PD: falta de empenho dos pais. 

PE: não respondeu. PE: falta de uma boa relação entre escola e pais e também 
a falta de material didático. 

Nesse quadro, podemos verificar que aparecem mais as dificuldades que as facilidades, 

pois apenas duas dessas professoras (PA e PC) colocaram suas posições quanto às facilidades: 

PA “a participação dos pais” e PC “os recursos disponíveis na escola” e as demais (PB, PD e 

PE) não responderam.  

Quanto às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, verificamos através das 

respostas das professoras (PA, PD e PE) a questão familiar e a falta de material didático. PC 

alegou suas dificuldades dizendo que as escolas não estão preparadas para atender alunos e 
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professores. Apenas PB não respondeu a essa questão. Dessa maneira, é visível nesse quadro 

que as professoras têm mais dificuldades que facilidades no processo de ensino-aprendizagem. 

 
Quadro 47 

EMPASCM – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: quando há 
acompanhamento 
da família. 

PA: quando não há 
acompanhamento da 
família. 

PA: independente do método 
adotado, o professor deve 
cuidar de oferecer um 
ambiente propício aos 
interesses e necessidades dos 
alunos, para que ocorra 
ensino-aprendizagem. 

PA: não respondeu. 

PB: recursos que 
encontramos hoje 
para trabalhar a 
leitura e a escrita. 

PB: muitas escolas 
não se encontram 
capacitadas. 

PB: respeitando o contexto 
dos alunos, valorizando a 
cultura na sociedade em que 
vivem.  

PB: letramento é o processo que se 
apropria de métodos e recursos de 
fazer o aluno ler e escrever; 
multiletramento é a diversificação 
no processo de leitura e escrita, 
utilizando recursos didáticos 
pedagógicos. 

PC: os acessos 
que os alunos têm 
hoje em dia a 
leitura. 

PC: desinteresse por 
parte dos alunos e de 
suas famílias que só os 
mandam à escola 
visando os auxílios 
sociais. 

 

PC: participação de assuntos 
relativos à comunidade em 
que os alunos vivem. 

PC: letramento é a maneira 
tradicional de alfabetização, 
enquanto multiletramento utiliza 
as várias tecnologias disponíveis 
para despertar o interesse do aluno, 
e por isso acredito ser mais eficaz. 

PD: quando há 
apoio e incentivo 
dos pais. 

PD: quando não há 
apoio e incentivo dos 
pais e uma grande 
quantidade de 
atividades que 
devemos desenvolver. 

PD: procurando associar 
fatos do cotidiano à 
comunidade. 

PD: não respondeu. 

PE: o apoio e 
incentivo dos 
pais. 

PE: quando falta esse 
apoio dos pais. 

PE: não respondeu. PE: não respondeu. 

No quadro acima, verificamos que as facilidades de ensinar leitura e escrita para três 

dessas professoras (PA, PD e PE) são quando há apoio da família. Para PB as facilidades são 

os recursos utilizados atualmente, pois para ela ajuda muito o professor nesse processo, 

enquanto para PC são os alunos terem acesso à leitura.  
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Nas dificuldades, PA, PC, PD e PE relataram que sem o apoio da família fica muito 

difícil ensinar seus alunos a ler e escrever. Apenas PB colocou como dificuldade nesse processo 

de ensino-aprendizagem que as escolas não são capacitadas.  

Em nossa análise quanto às facilidades e dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem desses professores pesquisados, verificamos em seus depoimentos que sem a 

família na escola acompanhando o desenvolvimento escolar de seus filhos, torna-se difícil para 

esses professores sentir facilidade em ensinar seus alunos a ler e escrever. 

Quanto ao contexto sociocultural, verificamos em nossa análise que PA, PB, PC e PD 

trabalham leitura e escrita conforme a realidade, isto é, o contexto sociocultural de seus alunos, 

pois PA disse que procura sentir as necessidades e interesses dos seus alunos, PB, PC e PD 

afirmaram que valorizam a realidade em que eles vivem e apenas PE não respondeu a essa 

questão. 

Constatamos que na questão de letramento e multiletramento, as professoras dessa 

escola não revelaram conhecimento sobre o assunto em tela, pois apenas duas professoras (PB 

e PC) conseguiram dar sua opinião, mesmo sem segurança, porque revelaram falta de 

conhecimento sobre esses termos. As demais professoras não responderam a essa questão. 

A seguir temos os quadros 48, 49, 50 e 51 com as respostas dos questionários referentes 

as professoras da Escola Municipal Júlio Augusto Siqueira (EMJAS). 

Quadro 48 
EMJAS – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Júlio Augusto 
Siqueira 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 41 a 50 anos. Magistério Sim.  Sim, duas vezes. Foi de 
grande valia para minha 
prática pedagógica. 

PB 41 a 50 anos. Magistério Sim. Sim, todo processo de 
formação só faz beneficiar o 
professor, pois buscamos 
novas experiências para 
nossa prática docente.  

PC 41 a 50 anos. Magistério Muito. Sim, duas vezes. Significou 
muito, pois contribuiu para o 
exercício da minha prática 
docente. 
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PD 31 a 40 anos. Magistério Sim. Sim, duas vezes. Foi de 
grande valia para a minha 
prática docente.  

PE 51 a mais anos. Magistério  Sim.  Sim, renova sempre os meus 
conhecimentos. 

PF 41 a 50 anos. Magistério Sempre contribui. É de 
máxima importância 
para o exercício de 
minha prática docente. 

Sim. 

PG 41 a 50 anos. Magistério Sim.  Sim, continuamente. 

PH Não respondeu. Magistério Sim. Sim, duas vezes. O professor 
aperfeiçoa sua prática 
docente. 

Responderam ao questionário na Escola Municipal Júlio Augusto Siqueira oito 

professoras, das quais, seis delas se encontram na faixa etária entre 41 a 50 anos (PA, PB, PC, 

PF e PG), uma entre 31 a 40 anos (PD), uma entre 51 a mais anos (PE) e apenas uma (PH) 

omitiu sua faixa etária.  

Quanto à Formação Inicial, todas as professoras dessa instituição de ensino têm o 

Magistério e quanto à Formação Continuada, também todas as professoras responderam que 

essas formações são significativas e contribuem no exercício docente e na renovação de seus 

conhecimentos. 

Quadro 49  
EMJAS – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 11 anos; 
Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: EJA 

PA: não tenho experiências na zona 
rural. 

PA: trabalhar com o lúdico e a 
realidade do meio em que a 
criança está inserida. 

PB: zona urbana: 26 anos; 

Alfabetização: 20 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PB: apesar de não ter experiências 
na prática docente em escolas na 
zona rural, a função da escola é 
ensinar, seja na zona urbana ou zona 
rural. 

PB: a escola é um ambiente 
diversificado onde as práticas 
variam de acordo com os 
professores que as realizam. No 
decorrer das atividades o aluno 
consegue aprender o que está 
sendo trabalhado. 
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PC: zona urbana: 3 anos /zona 
rural: 4 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: EJA, 
Chapéu de Palha. 

PC: as diferenças estão na cultura 
social, familiar, financeira e 
religiosa de cada área. 

PC: trabalhando sempre a 
realidade dos alunos. 

PD: zona urbana: 11 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PD: não tenho experiências na zona 
rural. 

PD: trabalhar com o lúdico e a 
realidade do meio em que a 
criança está inserida. 

PE: zona urbana: 23 anos 
/zona rural: 2 anos; 

Alfabetização: 25 anos. 

Outras experiências: 
Programas: Se Liga, Acelera e 
Mais Educação. 

PE: a professora da zona rural é 
polivalente, faz tudo. A da zona 
urbana tem ajuda do corpo docente. 

PE: trabalhar com o lúdico e a 
realidade dos alunos. 

PF: zona urbana: 13 anos /zona 
rural: 6 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: 
atendimento pedagógico em 
clinica de reabilitação infantil; 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) e na Sala 
de Recursos Multifuncionais 
(SEM). 

PF: a prática docente deve envolver 
o contexto e a realidade vivenciada 
pelos alunos. A zona urbana e a zona 
rural têm suas peculiaridades 
diferenciadas uma da outra.  

PF: conhecimentos prévios, 
atividades lúdicas, atividades em 
grupo, conversa informal, leitura 
deleite de imagem e texto. 

PG: zona urbana: 9 anos/ zona 
rural: 2 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
respondeu. 

PG: A prática é a mesma, mas a 
criatividade é de cada docente. 

PG: criar e produzir textos. 

PH: zona urbana: não 
respondeu; 

Alfabetização: não respondeu. 

Outras experiências: não 
respondeu. 

PH: é a mesma prática docente, mas 
a criatividade é de cada docente. 

PH: fazer com que os alunos 
sejam alfabetizados. 

Nas respostas obtidas no quadro acima, verificamos que algumas das professoras nessa 

unidade de ensino afirmaram que já tiveram experiências na zona rural, como é o caso de PC, 
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PD, PE e PF. Nesse contexto escolar PB e PE já têm mais de 20 anos em exercício e cinco 

professoras (PA, PC, PD, PF e PG) variam entre três a treze anos. Apenas uma professora (PH) 

não respondeu a questão. 

Encontramos respostas diversificadas das professoras, quanto às diferenças na prática 

docente entre zona urbana e zona rural. Por isso, elencamos cada uma delas, parafraseando o 

que as professoras diferenciaram: PB mesmo sem ter experiências na zona rural disse que a 

função da escola é ensinar, sejam na zona urbana ou na zona rural; PC afirmou que as diferenças 

estão nas situações familiares, financeira, etc.; PE situou a professora de zona rural como a que 

faz tudo sozinha, enquanto a da zona urbana tem ajuda de outros docentes; PF mencionou a 

realidade de cada contexto com suas peculiaridades; PG e PH mostraram em suas respostas que 

os dois contextos têm a mesma prática docente, mas o professor ao usar sua criatividade faz a 

diferença. No entanto, PA e PD não têm experiências na zona rural e por isso não se 

pronunciaram a esse respeito. 

Verificamos que as estratégias de ensino de quatro professoras (PA, PC, PD, PE) como 

estão em suas respostas no quadro nº 49 são atividades lúdicas de acordo com a realidade dos 

alunos, PF disse que também valoriza os conhecimentos prévios, além de leitura e produção de 

textos, atividades em grupos, etc. PH não especificou quais estratégias utiliza, disse apenas 

“fazer com que os alunos sejam alfabetizados”.  

Quadro 50 
EMJAS – Facilidades / Dificuldades no processo de Ensino-aprendizagem 

 
Facilidades 

 
Dificuldades 

PA: trabalhar os gêneros textuais. PA: falta de apoio da família. 

PB: planejar antes de executar. PB: transformações atuais nas instituições fazem com 
que o fracasso escolar seja um dos maiores problemas. 

PC: não respondeu. PC: falta de materiais didáticos, espaço físico 
adequado, profissionais habilitados para desenvolver 
esportes. 

PD: trabalhar os gêneros textuais. PD: falta de apoio da família. 

PE: pais com conhecimento para ajudar os filhos 
nas tarefas. 

PE: o aluno não poder ser reprovado no 1.º e 2.º ano do 
Ensino Fundamental 

PF: não respondeu. PF: salas de aulas numerosas, grupos heterogêneos, 
livros inadequados, ausência e irresponsabilidade na 
vida escolar dos filhos pela família.  
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PG: não respondeu. PG: quantidade numerosa de alunos em sala de aula. 

PH: não respondeu. PH: quantidade numerosa de alunos em sala de aula. 

Constatamos nesse quadro que apenas três professoras (PA, PD e PE) dessa instituição 

de ensino expressaram suas posições quanto às facilidades no processo de ensino aprendizagem. 

PA e PD disseram que suas facilidades estão no trabalho com gêneros textuais e para PE o que 

facilita esse processo são os “pais com conhecimento para ajudar os filhos nas tarefas”. Quanto 

às demais docentes não responderam a essa questão. 

Quanto às dificuldades constatamos que três professoras (PA, PD e PF) posicionaram 

com a falta de apoio da família, PC alegou falta de materiais didáticos, PF, PG e PH afirmaram 

que salas numerosas dificultam o processo de ensino-aprendizagem e para PE é não haver 

reprovação nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Podemos constatar através de nossa 

análise que as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos professores dessa unidade 

de ensino são muitas, mas a questão familiar é um dos fatores principais que dificulta esse 

processo.  

Quadro 51 
EMJAS – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletra
mento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: trabalhar com 
textos de acordo 
com a realidade.  

PA: não respondeu. PA: de acordo com a 
realidade em que a criança 
está inserida. 

PA: letramento é 
alfabetizar letrando; 
multiletramento são os 
letrados. 

PB: não respondeu. PB: falta uma equipe 
multidisciplinar para 
se trabalhar no 
coletivo. 

PB: trabalhar a realidade dos 
alunos de acordo com o meio 
(sociedade), pois não adianta 
trabalhar de forma lúdica se 
não buscarmos à realidade 
deles. 

PB: não respondeu. 

PC: trabalhar textos 
com interpretação. 

PC: livros que não 
ajudam o professor 
nem os alunos. 

PC: inserindo a criança à 
realidade dela. 

PC: letramento é 
alfabetizar letrando; 
multiletramento são 
pessoas letradas. 

PD: trabalhar com 
textos de acordo 
com a realidade dos 
alunos. 

PD: não respondeu. PD: sempre trabalhando com 
a realidade em que a criança 
está inserida. 

PD: letramento é 
alfabetizar letrando; 
multiletramento são 
pessoas letradas. 
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PE: não respondeu. PE: não respondeu. PE: trabalhar de acordo com 
a realidade dos alunos. 

PE: letramento é 
alfabetizar; 
multiletramento são 
pessoas letradas. 

PF: trabalhar em um 
único texto, leitura e 
interpretação, 
incluindo outras 
disciplinas. 

PF: falta de materiais 
de apoio como xerox, 
e por diversas vezes 
água para beber e o 
próprio lanche. 

PF: reconheço os alunos 
como seres pensantes que 
trazem consigo saberes e 
aprendem até mudar o 
indesejável.  

PF: o letramento valoriza o 
contexto social, facilitando 
a leitura e interpretação das 
relações construídas e 
desenvolvidas; 
multiletramento reconhece 
a diversidade cultural. 

PG: o interesse dos 
alunos. 

PG: a quantidade de 
alunos na sala de 
aula. 

PG: roda de conversas, 
mostrando que são todos 
iguais. 

PG: esse negócio de projeto 
não dá certo, pois o 
tradicional funciona 
melhor do que o 
construtivismo. 

PH: o interesse dos 
alunos. 

PH: não respondeu. PH: conversas com os 
alunos, mostrando que são 
todos iguais.  

PH: não respondeu. 

Ao analisar as respostas das professoras dessa escola quanto às facilidades e 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, constatamos que as 

facilidades de PA e PD estão em trabalhar textos conforme a realidade dos alunos, PC e PF 

citaram leitura e interpretação de textos e PG e PH responderam que é quando há interesse dos 

alunos. Duas professoras (PB e PE) não responderam a essa questão.  

Quanto às dificuldades, quatro professoras (PA, PD, PE e PH) não responderam a essa 

questão, mas as demais disseram algumas dificuldades como: livros inadequados (PC), falta de 

materiais de apoio (PF) e quantitativo de alunos fora do limite em sala de aula (PG). PF ainda 

acrescentou que diversas vezes seus alunos ficaram sem lanche e sem água para beber. Foi a 

única escola que as professoras não mencionaram a falta de apoio dos pais, o que nos leva a 

crer nessa análise que há um boa relação entre escola e família.  

No processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, identificamos pelas 

respostas das cinco professoras (PA, PB, PC, PD e PE) que na prática, as atividades são 

realizadas conforme à realidade de seus alunos. PF disse que valoriza os saberes de seus alunos, 

ensinando-os a pensar, enquanto PG e PH pontuaram que as rodas de conversas são muito 

importantes para mostrar a seus alunos que todos são iguais. 
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Constatamos com referência a letramento que PA, PC e PD deram respostas similares 

ao dizerem que “letramento é alfabetizar letrando” e PE, PF e PG deram respostas que não 

condizem a letramento. Na questão sobre multiletramento não houve respostas das professoras 

pesquisadas que fossem convincentes a esse termo. Quanto a PB e PH não responderam a essa 

questão.  

Nos quadros 52, 53, 54 e 55 estão as respostas dos questionários referentes às 

professoras da Escola Municipal CAIC Diogo de Braga (EMCDB): 

 
Quadro 52 

EMCDB – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

CAIC Diogo de 
Braga 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

 

PA 

 

41 a 50 anos. 

 

Magistério 

Sim.  Sim, várias. Significou 
muito pela troca de 
experiências com os outros 
participantes. 

PB 41 a 50 anos. 

 

Magistério Não respondeu. Não respondeu. 

 

PC 

 

41 a 50 anos. 

Não 
respondeu. 

Sim. É indispensável 
para a prática 
pedagógica. 

Sim, pois é uma experiência 
com o ensino em rede. 

 

PD 

 

41 a 50 anos 

Não 
respondeu. 

Sim. Sim, facilita a prática 
docente no dia a dia, 
trazendo conhecimentos e 
esclarecimentos. 

 

PE 

 

26 a 30 anos. 

 

Pedagogia 

Sim. Sim, duas vezes. O 
professor adquire 
conhecimento de métodos 
necessários para atuação em 
sala de aula. 

 

PF 

 

31 a 40 anos. 

 

Magistério 

Um pouco, pois a 
realidade em sala de 
aula é diferente da que 
estudamos durante 
nossa formação. 

Sim, uma vez por mês e 
infelizmente são poucas 
essas formações. 
Contribuem para a prática 
docente, mas na maioria das 
vezes foge da realidade dos 
alunos.  
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Na Escola Municipal CAIC Diogo de Braga responderam aos questionários seis 

professoras, apenas uma está na faixa etária entre 26 a 30 anos (PE), uma entre 31 a 40 anos(PF) 

e quatro entre 41 a 50 anos(PA, PB, PC e PD). 

Quanto a Formação Inicial três professoras (PA, PB e PF) dessa unidade de ensino têm 

Magistério, uma (PE) Pedagogia e duas (PC e PD) não responderam a essa questão. Quanto à 

Formação Continuada, todas as professoras afirmaram que participam de formações e que 

sempre contribuíram para a prática docente delas. Apenas PF, mesmo afirmando que tem 

contribuído na sua prática docente, ressaltou que muitas delas deixam a desejar. 

 
Quadro 53 

EMCDB – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 25 anos; 
Alfabetização: 25 anos; 

Outras experiências: Ensino 
Fundamental (6.º ao 9.º ano). 

PA: a diferença da zona urbana para a 
zona rural é que a educação rural é 
condutora de uma compreensão 
econômica social rural. 

PA: a relação professor/aluno, 
contendo objetivos e avaliação, 
entre outras atividades. 

PB: zona urbana: 25 anos; 

Alfabetização: 25 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PB: não respondeu. PB: não respondeu. 

PC: zona urbana: 20 anos 
/zona rural: 20 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PC: a educação rural é um dos 
elementos condutores de uma 
compreensão econômica social rural. 

PC: importante para a 
transformação da prática 
docente, em particular da relação 
professor/aluno, conteúdos, 
objetivos, avaliação, entre 
outros. 

PD: zona urbana: 2 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não teve 
experiências anteriores. 

PD: nunca atuei na zona rural, mas se 
atuar adequarei a minha prática 
docente à realidade do aluno. 

PD: utilizando estratégias que 
despertem a motivação dos 
alunos. 

PE: zona urbana: 3 anos 
/zona rural: 11 anos; 

Alfabetização: 2 anos 

Outras experiências: não 
citou. 

PE: não há diferença, cabe apenas ao 
educador adequar a sua prática à 
realidade dos alunos da zona rural. 

PE: utilizar maneiras que 
envolvam os alunos na proposta 
pedagógica selecionada, ou seja, 
motivá-los. 
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PF: zona urbana: 8 anos /zona 
rural: 11 anos; 

Alfabetização: 14 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PF: a principal diferença é que na zona 
rural ainda há salas multisseriadas que 
acabam dificultando a prática docente, 
como também, a falta de apoio da 
Secretaria de Educação, sejam com 
materiais didáticos, capacitações, etc. 

PF: trabalhar com a realidade do 
aluno, diversificando as aulas 
sempre que possível, fazendo 
com que eles busquem 
informações, resultados por meio 
de pesquisas, etc. 

Ao analisar o quadro acima, verificamos que PA e PB já têm 25 anos de exercício no 

Magistério e experiências na alfabetização. PC tem 20 anos com experiências na zona rural e 

na alfabetização As demais professoras (PD, PE e PF) têm menos de 15 anos de exercício em 

suas funções e com experiências na alfabetização.  

Verificamos em nossa análise que foram poucas as diferenças da prática docente da zona 

urbana para a zona rural que essas professoras situaram, as mais relevantes foram as salas 

multisseriadas e a falta de apoio da Secretaria de Educação do município em suprir as 

necessidades com materiais e capacitações para os professores da zona rural.  

 
Quadro 54 

EMCDB – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: não respondeu. PA: vem desde a Pré-Escola, hoje, Educação 
Infantil e seguem em anos posteriores e podem 
estar relacionadas a vários fatores. 

PB: não respondeu. PB: não respondeu. 

PC: não respondeu. PC: estão relacionadas a uma série de fatores, 
como falta de materiais em sala de aula para o 
professor trabalhar. 

PD: a curiosidade, concentração, motivação e o interesse 
dos alunos. 

PD: falta de concentração, de motivação e de 
interesse dos alunos. 

PE: não respondeu. PE: o que mais dificulta é a desmotivação dos 
alunos e a falta de participação dos pais. 

PF: não respondeu. PF: o analfabetismo com a não compreensão da 
leitura e da escrita. 

Analisando esse quadro, verificamos que apenas PD conseguiu citar algumas facilidades 

no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, pois as demais não responderam a essa 
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questão. No entanto, foram muitas as dificuldades apresentadas pelas professoras, como: 

desmotivação, desinteresse dos alunos, falta de participação dos pais, alunos que vêm desde a 

Educação Infantil com dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita e vão passando 

adiante sem aprender, como também, a falta de materiais para o professor trabalhar em sala de 

aula. Apenas PB, omitiu-se de responder a essa questão. 

 
Quadro 55 

EMCDB – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletra

mento 
Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: propor 
prática de leitura e 
escrita. 

PA: alunos que não sabem 
ler nem escrever. 

PA: aplicar a experiência de 
vida do aluno na vida social, 
democrática e cultural no 
desenvolvimento de sua 
prática e associar à 
aprendizagem ao contexto do 
aluno. 

PA: tanto letramento como 
multiletramento são muito 
importantes para as Séries 
Iniciais, pois um leva os 
alunos a codificarem e 
escreverem corretamente e 
o outro leva os mesmos a 
pensarem e a entender o 
que vê. 

PB: não 
respondeu. 

PB: não respondeu PB: não respondeu. PB: não respondeu. 

PC: propor 
práticas 
discursivas de 
leitura e escrita. 

PC: alunos que não leem 
nem escrevem. 

PC: integrar a sua experiência 
de vida de modo coerente no 
contexto social, democrático e 
culturas contemporâneas no 
desenvolvimento de sua 
prática, associando ao seu 
contexto. 

PC: novos estudos de 
letramento e 
multiletramento mostram 
confluências e 
divergências. O foco 
desses estudos tem 
mudado a mente do 
indivíduo para a prática 
social na qual os 
indivíduos participam. 

PD: ensinar os 
alunos a ler e 
escrever. 

PD: desmotivação do 
aluno. 

PD: ter como base a prática 
docente no contexto da 
realidade social do aluno, 
levando em conta o meio em 
que ele vive. 

PD: letramento é o uso das 
práticas de leitura e escrita; 
multiletramento é a 
possibilidade de aprender 
através da tecnologia. 

PE: não 
respondeu. 

PE: atualmente no âmbito 
educacional, a maioria 
dos alunos passa de série 
sem saber ler nem 
escrever, devido ao 
sistema implantado. Com 
isso, dificulta bastante seu 
desempenho em sala de 
aula. 

PE: analisar o contexto de cada 
aluno para compreender com 
mais clareza o meio social 
deles e adequar a sua realidade. 

PE: letramento é quando o 
indivíduo faz uso da leitura 
e da escrita no seu 
cotidiano; multiletramento 
é quando o cidadão precisa 
estar aberto à diversidade 
cultural, étnica e 
linguística. 
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PF: o ensino da 
leitura e da escrita 
não apresentam 
facilidades. 

PF: são muitas as 
dificuldades, pois os 
alunos chegam as nossas 
mãos sem nenhuma 
compreensão de leitura e 
escrita, totalmente 
inexperientes, sem 
nenhum apoio familiar e 
com níveis de 
aprendizagem diferentes. 

PF: misturar a prática 
(conteúdos/metodologia) com 
elementos da cultura dos 
alunos para facilitar e motivá-
los a aprender. 

PF: é a melhor forma para 
desenvolver a leitura e a 
escrita do alunado de 
forma concreta, efetiva, 
tornando-os cidadãos 
conhecedores e 
influenciadores do seu 
meio, por meio das novas 
tecnologias que invadem a 
educação na escola e fora 
dela com o uso de vídeos, 
fotos, sons, textos, etc. 

Nesse quadro, verificamos as posições das professoras dessa escola quanto às 

facilidades e dificuldades no processo da leitura e da escrita, e se a prática docente em sala de 

aula é de acordo com o contexto sociocultural dos alunos. Como também, a opinião dessas 

professoras sobre letramento e multiletramento. 

Nas facilidades no ensino da leitura e da escrita, três professoras (PA, PC e PD) disseram 

que as atividades de leitura e escrita favorecem a aprendizagem de seus alunos. No entanto, 

uma professora (PF) respondeu que não há facilidades para ensinar leitura e escrita e duas (PB 

e PE) não responderam a essa questão.  

Nesse processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, PA, PC, e PF 

expressaram suas dificuldades com os alunos que não leem nem escrevem, PE alegou que os 

alunos não sabem ler nem escrever e são aprovados pelo sistema educacional e PD afirmou a 

falta de motivação dos alunos. Apenas PB não respondeu a essa questão. 

Em nossa análise, identificamos que as dificuldades das professores quanto ao processo 

de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita estão focados nos alunos não saberem ler nem 

escrever e também como PE mencionou que os alunos são aprovados devido ao sistema 

educacional, pois não os retém nos três primeiros anos das Séries Iniciais. Essa questão dos 

alunos não serem retidos nos três primeiros anos de escolaridade, podemos conferir no Parecer 

CNE/CEB nº 4/2008, documento Ensino Fundamental de nove anos: passo a passo do processo 

de implantação (2009, p.17) em que está descrito que “os três anos iniciais constituam-se em 

um período destinado à construção de conhecimentos que solidifiquem o processo de 

alfabetização e de letramento”  
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Quanto ao ensino da leitura e da escrita levando em consideração o contexto 

sociocultural dos alunos, verificamos que seis professoras (PA, PB, PC, PD e PE) desenvolvem 

suas práticas conforme a realidade de seus alunos, respeitando o contexto em que eles vivem. 

Quanto à PF identificamos em seu depoimento que ela traz à sala de aula a cultura dos alunos 

para desenvolver suas atividades e facilitar o ensino-aprendizagem deles. 

Quanto a letramento e multiletramento, constatamos que as respostas de PE e PD se 

aproximaram do conceito de letramento ao dizer que é o uso das práticas de leitura e escrita no 

cotidiano. As respostas das demais professoras (PA, PB, PC e PF) não condizem com esse 

termo. Quanto ao multiletramento, não houve respostas que pudessem conceituá-lo, ou dar uma 

opinião com segurança. Portanto, em nossa análise concluímos que as professoras pesquisadas 

nessa escola não revelam conhecimento de como trabalhar letramento e multiletramento em 

sala de aula. 

 

5.2.2 Perfil e análise dos dados das professoras da zona rural 

Na análise referente as categorias empíricas dos quadros seguintes, constam as respostas 

dos questionários pelas professoras da zona rural nas dez escolas: Escola Municipal Duque de 

Caxias, Escola Municipal Padre Felix Barreto, Escola Municipal Cônego Pedro de Souza Leão, 

Escola Municipal Jaime Vasconcelos Beltrão, Escola Municipal Luzia Virtuosa de Queiroz, 

Escola Municipal Açude Grande, Escola Municipal Prefeito Gabriel Mesquita de Freitas, 

Escola Municipal Manoel Domingos de Melo, Escola Municipal Dona Natércia Carneiro e 

Escola Municipal Ubiratan Carneiro da Cunha. 

Nos quadros 56, 57, 58 e 59 estão à condensação dos dados das respostas dos 

questionários das professoras da Escola Municipal Duque de Caxias (EMDC): 
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Quadro 56 
EMDC – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Duque de 
Caxias 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

20 a 25 anos. Pedagogia Sim, através dessa 
formação sou 
motivada para minha 
prática docente.  

Sim, participei dos processos de 
formação continuada três vezes e 
significou muito para minha 
prática docente. A relação da 
minha prática tem sido ótima, 
pois procuro contribuir sempre 
de forma geral. 

PB 51 a mais 
anos. 

Pedagogia Sim, além da base que 
trouxe do Magistério, 
Pedagogia me deu 
bastante suporte. 

Sim, todos os anos participo 
desse processo. Foram várias 
vezes e têm contribuído para 
minha prática em sala de aula, 
pois os conteúdos trabalhados 
são sempre voltados para 
práticas atuais. 

PC 51 a mais 
anos. 

Pedagogia Sim.  Sim, várias. Contribui cada vez 
mais para o meu 
aperfeiçoamento na sala de aula. 

PD 20 a 25 anos. Pedagogia Sim. Sim, este ano foi a primeira vez, 
pois antes ocupava outro cargo. 
Foi de grande relevância, porque 
participamos de ótimas oficinas 
e palestras. 

PE 26 a 30 anos. Pedagogia Sim.  Sim, duas vezes. As formações 
oferecidas até agora foram muito 
significativas no meu trabalho, 
pois me deu subsídios para poder 
desenvolver atividades em sala 
de aula. 

Constatamos no quadro acima, que cinco professoras dessa unidade de ensino 

responderam a esse questionário e a faixa etária de duas professoras estão entre 20 a 25 anos 

(PA e PD), uma entre 26 a 30 anos (PE) e duas entre 51 a mais anos (PB e PC). A Formação 

Inicial das cinco professoras dessa escola é Pedagogia. 

Verificamos nas repostas das docentes dessa escola que a Formação Inicial contribuiu 

para a prática docente das cinco professoras pesquisadas e que essas participam de Formação 
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Continuada e também segundo seus depoimentos no quadro acima tem contribuído para a 

prática docente delas. 

Quadro 57 
EMDC – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 3 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: a diferença é que na zona rural há 
uma questão que dificulta o trabalho do 
professor, são os pais analfabetos que 
não sabem ensinar as tarefas a seus 
filhos. Na zona urbana poderá existir 
esses casos, mas só acontecem 
raramente. 

PA: as estratégias ao decorrer 
das atividades devem ser para 
que os alunos aprendam o que 
está sendo ensinado. 

PB: zona rural: 26 anos; 

Alfabetização:  

não respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: não sei falar muito de zona urbana, 
pois nunca trabalhei, mas na zona rural 
os alunos são mais receptivos e 
atenciosos. Isso facilita muito nossa 
prática docente. 

PB: procuro sempre começar 
pela bagagem do próprio aluno, 
trabalhar a partir do seu 
cotidiano com estratégias 
abrangentes e interessantes. 

PC: zona urbana: 1 ano /zona 
rural: 24 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: só 
escolar. 

PC: não tem muita diferença, pois a 
realidade dos alunos da zona rural está 
quase igual à zona urbana. 

PC: trabalho em grupos, 
projetos, pesquisas, músicas e 
filmes. 

PD: zona rural: este é o 
primeiro ano; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: a realidade de vida por ser 
diferente, devemos ter uma 
metodologia de ensino mais clara 
possível, como: trabalhar com jogos 
(material concreto), etc., fazendo uma 
relação entre teoria e prática. 

PD: aula de campo, pesquisas, 
passeios a museus, leitura de 
contos, etc. 

PE: zona urbana: 6 anos 
/zona rural: 2 anos; 

Alfabetização: 8 anos 

Outras experiências: não 
citou. 

PE: há pequenas diferenças, pois a 
realidade é diferente, mas a prática 
docente praticamente é a mesma. 

PE: abrange os processos tanto 
na convivência e nos conteúdos, 
como nos aspectos 
socioculturais. 



327 

Em relação a esse quadro, verificamos que apenas duas professoras (PC e PE) tiveram 

experiências na zona urbana e na alfabetização. Quanto às outras experiências, as professoras 

dessa escola não responderam.  

Quanto às diferenças entre a prática docente da zona urbana e zona rural, constatamos 

que as docentes dessa escola pontuaram poucas diferenças como podemos verificar no quadro 

acima na resposta de PC quando citou que “não tem muita diferença, pois a realidade dos alunos 

da zona rural está quase igual à zona urbana” 

Identificamos em nossa análise que as respostas das professoras dessa escola quanto às 

estratégias de ensino foram variadas, pois PB disse que traz à sala de aula o cotidiano dos seus 

alunos, PC fez referência a “trabalhos em grupo, projetos, pesquisa, músicas e filmes”, PD 

também disse que trabalha com pesquisa, aula de campo e leitura. No entanto PA e PE não 

identificaram quais estratégias de trabalho utilizam como podemos conferir nas respostas dessas 

docentes no quadro acima. 

 
Quadro 58 

EMDC – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: acesso ao material didático como: jogos lúdicos, 
etc. 

PA: o desinteresse dos alunos. 

PB: o processo de ensino-aprendizagem é mais fácil de 
ser atingido quando existe a participação das famílias na 
escola, formação continuada e recursos para o professor 
trabalhar. 

PB: quando não há participação dos pais, como 
também formação continuada para os professores 
e falta de recursos didáticos para o professor 
trabalhar em sala de aula. 

PC: não respondeu. PC: o que mais dificulta são os pais que não estão 
voltados à aprendizagem dos filhos. 

PD: o que facilita são os investimentos em materiais 
pedagógicos. 

PD: a falta de participação dos pais ou 
responsáveis. 

PE: não respondeu. PE: na visão geral o afastamento e a falta de 
parceria da família. 

Nesse quadro, verificamos que as facilidades no processo de ensino-aprendizagem para 

PA e PD estão no acesso aos recursos didáticos oferecidos pela escola e para PB é quando há 
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participação da família na escola e Formação Continuada. Nas dificuldades dessas professoras, 

identificamos nas respostas de PB, PC, PD e PE que o ponto principal está na falta de apoio da 

família, PB acrescentou ainda a falta de recursos didáticos e Formação Continuada e PA citou 

o desinteresse dos alunos. Constatamos em nossa análise pelas respostas das professoras dessa 

escola que há mais dificuldades que facilidades no processo de ensino-aprendizagem pelas 

professoras pesquisadas dessa escola. 

 
Quadro 59 

EMDC – Leitura/Escrita, Contexto sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: quando há 
interesse do aluno 
em querer aprender 
e o professor saber 
passar seus 
conhecimentos. 

PA: quando o 
professor deixa de 
exercer com 
eficiência o ensino 
da leitura e da 
escrita. 

PA: trabalhar a leitura e a 
escrita no processo de 
alfabetização dentro do 
contexto social e cultural do 
aluno. 

PA: letramento é o que aprende a ler e 
a escrever; multiletramento, 
ferramenta que transmite vídeo, 
produção, imagens dentro do contexto 
escolar. Em minha opinião os dois 
trazem necessidade para os alunos 
desenvolverem sua própria 
aprendizagem. 

PB: acesso a 
materiais didáticos 
atualizados como 
livros, textos, jogos, 
capacitações, etc. 

PB: a indisciplina 
dos alunos 
dificulta esse 
processo. 

PB: trabalhar sempre dentro 
da realidade do aluno, 
trazendo à sala de aula um 
pouco do cotidiano. 

PB: o letramento tem que ser 
trabalhado dentro do contexto social, 
enquanto o multiletramento, trabalha-
se com métodos diferenciados como 
imagens. 

PC: os livros 
didáticos. 

PC: falta de 
interesse e atenção 
dos alunos. 

PC: uns têm uma vida bem 
estruturada e outros não, por 
isso devemos trabalhar 
conforme a realidade dos 
alunos. 

PC: ambos são muito importantes 
porque por meio deles, pode-se 
trabalhar com a leitura e suas práticas 
sociais após a escola.  

PD: a gama de 
informações que 
encontramos em 
diferentes 
ambientes, recursos 
e práticas. 

PD: falta de 
empenho dos 
alunos, 
indisciplina e falta 
de incentivo dos 
pais na vida 
escolar de seus 
filhos. 

PD: tento fazer o possível 
dentro da realidade dos 
alunos com dinâmicas de 
diferentes leituras, músicas, 
jogos etc. 

 

PD: letramento é a condição de ser 
letrado, saber ler e escrever de acordo 
com as necessidades sociais da leitura 
e da escrita; multiletramento é o ato de 
ler articulando com diferentes níveis 
de linguagens, além da escrita, 
também músicas e imagens, etc. 
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PE: quando 
desenvolve um 
ensino-
aprendizagem com 
subsídios 
suficientes para 
atender as 
dificuldades dos 
alunos. 

PE: ensinar leitura 
e escrita têm sido 
um grande 
desafio, porque 
existem alunos 
que desenvolvem 
o processo de 
leitura muito bem, 
mas escrevem 
com bastantes 
erros ortográficos. 

PE: conversas sobre 
determinados temas, dando 
condições aos alunos de 
expor suas ideias, através de 
nossas conversas e a partir 
daí, fazer relações com o 
contexto sociocultural. 

PE: letramento é uma progressividade, 
visando a capacitação do alunado nas 
práticas sociais, que a leitura e a 
escrita sejam vistas como práticas 
sociais e que a escola esteja preparada 
para receber os alunos de forma 
globalizada e se aproprie desse 
multiletramento. 

A partir das respostas das professoras nesse quadro, verificamos que as facilidades no 

ensino da leitura e da escrita das quatro professoras (PB, PC e PE) dessa escola estão no acesso 

a materiais didáticos, uma (PA) disse que sua facilidade para ensinar a seus alunos está no 

interesse deles e uma (PD) afirmou que encontra facilidade em “diferentes ambientes, recursos 

e práticas”. 

Quanto às dificuldades das professoras dessa escola no ensino da leitura e da escrita, 

identificamos nas respostas de PB, PC e PD que a indisciplina dificulta muito o trabalho dessas 

professoras, PD acrescentou a falta de apoio dos pais, PE citou que ensinar a ler e escrever é 

um grande desafio para ela e PA citou que sua dificuldade é “quando o professor deixa de 

exercer com eficiência o ensino da leitura e da escrita”. 

Diante das posições das cinco professoras dessa escola quanto ao ensino da leitura e da 

escrita conforme o contexto sociocultural dos alunos, constatamos que essas professoras 

trabalham a leitura e a escrita de acordo com a realidade de seus alunos, priorizando o contexto 

sociocultural deles, como podemos verificar em suas respostas no quadro nº 59. 

Diante das posições das professoras dessa escola quanto ao letramento, podemos 

verificar em nossa análise que PD fez referência a letramento bem fundamentada ao dizer que 

“é a condição de ser letrado, saber ler e escrever de acordo com as necessidades sociais da 

leitura e da escrita”. PE também demonstrou conhecimento desse termo ao dizer que “a leitura 

e a escrita sejam vistas como práticas sociais”. Não identificamos em PA, PB e PC respostas 

convincentes a esse termo.  

Quanto ao multiletramento, verificamos que PD ao dizer que “é o ato de ler articulando 

com diferentes níveis de linguagens, além da escrita, também músicas e imagens, etc”, dá-nos 
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entender que essa professora tem conhecimento desse termo, mas ainda necessita conhecer 

essas diferentes linguagens que estão “nos textos em circulação social, seja nos impressos, seja 

nas mídias audiovisuais, digitais ou não”. (Rojo, 2012a, p.18). Quanto às demais docentes dessa 

escola, não revelaram conhecimento desse termo. 

A seguir, teremos nos quadros 60, 61, 62 e 63 as respostas dos questionários referentes 

às professoras da Escola Municipal Padre Félix Barreto (EMPFB): 

 
Quadro 60 

EMPFB – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Padre Félix 
Barreto 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

31 a 40 anos. Pedagogia Sim, pois me deu 
contribuições para 
minha prática 
docente.  

Sim, foi bastante 
gratificante para minha 
prática docente, pois 
tenho adquirido outra 
visão de como executar 
essa prática em sala de 
aula. 

PB 20 a 25 anos. Magistério Sim. Não respondeu. 

 

Responderam ao questionário na Escola Municipal Padre Félix Barreto duas 

professoras, uma docente está na faixa etária entre 20 a 25 anos (PA) e uma entre 31 a 40 anos 

(PB). Como consta nas respostas das duas professoras pesquisadas no quadro acima a Formação 

Inicial de PA é Pedagogia e PB é Magistério. 

Quanto à Formação Continuada PA disse que contribuiu muito para sua prática docente, 

enquanto PB não respondeu a essa questão. 
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Quadro 61 
EMPFB – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 16anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: existem características que 
diferem a prática docente nas escolas 
da zona urbana para a zona rural e 
neste contexto, precisamos utilizar 
metodologias que contemplem a 
realidade e as diferenças existentes 
entre ambas. 

PA: metodologias que precisam 
favorecer e valorizar a cultura do 
aluno. Assim, o professor precisa 
pensar na linguagem regional, 
local e a forma de trabalho dos 
pais dos alunos, a modernidade e 
a tradicionalidade, as facilidades 
da vida rural, entre outros tópicos 
que divergem de ambas 
localidades. 

PB: zona urbana: não 
respondeu; 

zona rural: não respondeu; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: A diferença está nos livros 
didáticos e nos projetos propostos. 

PB: trabalhar com dinâmicas, 
aulas práticas com pesquisas, ou 
seja, tornar a aula prazerosa. 

No quadro acima, identificamos que PA tem experiências na zona rural e na 

alfabetização e não tem outras experiências, enquanto PB não respondeu a essas questões.  

Para as duas professoras (PA e PB) há diferenças quanto à prática docente da zona 

urbana para a zona rural, pois PA utiliza metodologias que contemplam ambos os contextos. 

Enquanto PB disse que mostra as diferenças que existem nos livros didáticos e nos projetos 

propostos. 

Nas estratégias de ensino, PA fez uma advertência ao dizer que as metodologias a ser 

aplicadas na zona rural devem ser de acordo com essa localidade, observando a linguagem, o 

trabalho dos pais dos alunos, já que o contexto rural é diferente do contexto urbano. Enquanto 

PB disse que torna suas aulas mais atrativas, porque utiliza dinâmicas, pesquisas valorizando 

sempre o meio rural. 
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Quadro 62 
EMPFB – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: criatividade e as metodologias diversas que 
facilitam o processo de ensino-aprendizagem. 

PA: quantidade de alunos, falta de apoio dos pais e 
falta de apoio nas salas multisseriadas. 

PB: o livro didático quando vem adequado para a 
turma. 

PB: quando os alunos ficam presos aos conteúdos. 

Ao analisar o quadro nº 62, identificamos que as facilidades de ensinar para PA está em 

usar a criatividade e metodologias diferentes que favoreçam esse processo e os alunos 

aprendam. No entanto, PB disse que tem como foco para que seus alunos aprendam a utilização 

adequada do livro didático. 

Quanto às dificuldades, PA nos alegou em sua resposta que são as salas com um 

quantitativo elevado de alunos, a falta de apoio dos pais e também as turmas multisseriadas. 

Para PB sua grande dificuldade está no processo ensino-aprendizagem quanto aos alunos 

ficarem presos a conteúdos. 

Quadro 63 
EMPFB – Leitura/Escrita, Contexto sociocultural e Letramento / Multiletramento 

 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: gosto pela 
leitura, o contato 
com diversos 
gêneros textuais e a 
garantia de apoio 
pedagógico. 

PA: falta de 
compreensão 
sobre sons e 
símbolos, 
dialeto regional, 
distúrbios de 
aprendizagem e 
falta de apoio 
dos pais. 

PA: utilizando palavras 
do cotidiano dos alunos, 
leitura de gêneros 
textuais que façam parte 
do contexto do aluno, 
lista de elementos da 
região dos alunos, 
músicas regionais, etc. 

PA: letramento é quando o aluno lê, 
compreende e faz uso do que leu. 
Ex.: pega uma bula de remédio, lê e 
compreende como tomar; 
multiletramento é o ato de ler e 
envolve articular diferentes 
modalidades de linguagem, além da 
escrita, como a imagem, a fala e a 
música. 

PB: não respondeu. PB: não 
respondeu. 

PB: trabalhar com textos 
de acordo com a realidade 
dos alunos. 

PB: não respondeu. 

Ao analisar este quadro, identificamos que PA consegue ter facilidade no ensino da 

leitura e da escrita, estimulando os alunos o gosto para ler com textos de diferentes gêneros. 
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Enquanto PB não respondeu às facilidades nem às dificuldades para ensinar seus alunos a ler e 

escrever. Nas dificuldades, PA expôs alguns pontos relevantes como: a falta de compreensão 

entre sons e símbolos, as variedades linguísticas que ela coloca como dialeto regional, os 

distúrbios de aprendizagem que dificultam muito esse trabalho e a falta de apoio da família. 

Para trabalhar leitura e escrita conforme o contexto sociocultural rural, as duas 

professoras (PA e PB) responderam que trabalham de acordo com a realidade dos seus alunos. 

Podemos verificar na resposta de PA quando listou algumas atividades que propõe a seus alunos 

como: leitura de gêneros textuais, músicas, elementos da região, etc.  

Quanto a letramento e a multiletramento, apenas PA conseguiu responder a essa 

questão, quando disse que letramento “é quando o aluno lê, compreende e faz uso do que leu”, 

e coloca um exemplo prático que dá sentido a sua resposta, como podemos verificar no quadro 

nº 63. Quanto à multiletramento, PA alegou que são as diferentes modalidades de linguagens, 

além da escrita, mas não citou o uso da linguagem tecnológica na internet, as diferentes esferas 

de atividade que podem ser utilizadas tanto no letramento como no multiletramento. Como já 

mencionamos no quadro acima, PB não respondeu a essa questão. 

Nos quadros 64, 65, 66 e 67 estão a condensação dos dados referentes as respostas dos 

questionários das professoras da Escola Municipal Cônego Pedro de Souza Leão (EMCPSL): 

 
Quadro 64 

EMCPSL – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Cônego Pedro 
de Souza Leão 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

20 a 25 anos. Pedagogia Sim, plenamente, pois 
estou colocando em 
prática tudo que 
adquiri em minha 
formação. 

Sim, quatro vezes. 
Significou bastante para 
aprimorar meus 
conhecimentos em relação 
ao ensino-aprendizagem. 

PB 31 a 40 anos. Magistério Sim. Sim, foram muitas vezes. 
Essas formações 
contribuíram para ampliar 
nosso conhecimento, 
inovando nossos métodos 
aplicados em sala de aula.  
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PC 26 a 30 anos. Magistério Sim, pois atualmente 
estou cursando 
Pedagogia. 

Sim, foram várias vezes. 
Desde o momento que 
comecei a lecionar não falto 
uma Formação Continuada, 
onde ajuda minha prática 
docente e há várias trocas 
de experiências. 

PD 31 a 40 anos. Magistério Sim, capacitou para 
exercer atividades de 
acordo com as 
exigências. 

Sim, durante vinte e seis 
vezes. Contribuiu muito 
para os desafios em sala de 
aula, pois socializamos 
experiências que 
possibilitaram melhorar 
minha prática. 

Ao analisar o quadro acima, constatamos que uma professora se encontra na faixa etária 

entre 20 a 25 anos (PA), uma entre 26 a 30 anos (PC) e duas entre 31 a 40 anos (PB e PD). 

Apenas PA tem a Formação Inicial em Pedagogia e as demais (PB, PC e PD) em Magistério. 

Quanto à Formação Continuada, as quatro professoras dessa escola afirmaram que 

participaram desses momentos e que contribuíram muito para as suas práticas docentes. 

Podemos confirmar nas respostas de PA quando disse que a Formação Continuada aprimora 

seus conhecimentos e PB ao dizer que ampliam seus conhecimentos. Enquanto PC e PD 

disseram que as trocas de experiências das formações que participaram ajudaram a melhorar 

suas práticas em sala de aula. 

Quadro 65 
EMCPSL – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 4 anos; 

Alfabetização: 1 ano; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: os conteúdos deveriam ser 
voltados para cada zona, 
principalmente os livros didáticos. 

PA: estratégias com um bom 
planejamento e preparação de 
uma boa aula. 

PB: zona urbana: 6 anos/ 
zona rural: 4 anos; 

Alfabetização: 8 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: a diferença é a valorização da 
cultura na zona rural. 

PB: trabalhar o aprendizado 
junto com o lúdico. 
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PC: zona rural: 2 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PC: o que vai diferenciar é o docente, 
que precisa se adequar à realidade dos 
alunos, seja na zona urbana ou na zona 
rural. 

PC: utilizo materiais concretos, 
como cartolinas, papel ofício, 
lápis de cor; livro didático e os 
próprios alunos como exemplos. 

PD: zona rural: 5 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: a diferença é que na zona rural os 
livros didáticos e os conteúdos são 
diferentes da zona urbana, mas os 
planejamentos que chegam à escola 
são iguais para ambas às localidades.  

PD: o lúdico, o brincar permite 
com que a criança possa 
desenvolver suas 
potencialidades por completo, 
conseguem promover de forma 
significativa, novas experiências 
afetivas, sociais, motora e 
cognitiva. 

Nesse quadro verificamos que as experiências das professoras dessa escola nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental são de até oito anos em exercício e apenas PB teve também 

experiências na zona urbana. PC já teve experiências em outra modalidade de ensino, a EJA, 

como podemos conferir no quadro nº 65. 

Nas diferenças da prática docente entre zona urbana e zona rural, identificamos nas 

respostas a essa questão de PA e PD que os conteúdos programáticos e os livros didáticos 

deveriam ser diferentes, pois cada contexto tem uma realidade, no entanto como afirmaram 

essas professoras são iguais em ambos os contextos. Enquanto PB disse que a cultura da zona 

rural é diferente da zona urbana e PC mencionou que o docente necessita se adequar à realidade 

do local que trabalha, seja na zona urbana ou zona rural. 

Quanto às estratégias de ensino, PA situou um bom planejamento como essencial, PC 

disse que utiliza materiais concretos, como cartolinas, papel ofício, lápis de cor; livro didático 

e os próprios alunos como exemplos, enquanto PB e PD disseram que utilizam o lúdico para 

desenvolver as potencialidades dos seus alunos. Ao analisar a resposta de PC evidenciamos que 

ela apenas citou os recursos didáticos, mas não especificou como os utilizou em suas estratégias 

no ensino da leitura e da escrita. 
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Quadro 66 
EMCPSL – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: não respondeu. PA: salas multisseriadas são constantemente um 
grande desafio. 

PB: uma ferramenta importante para o processo 
ensino-aprendizagem é mostrar que a aprendizagem 
pode ser prazerosa, aprender com prazer e não por 
obrigação. 

PB: não respondeu. 

PC: não respondeu. PC: falta de acompanhamento da família e em 
alguns casos falta de recursos. 

PD: aprendemos ou ensinamos melhor quando 
vivenciamos, experimentamos, sentimos, 
estabelecendo um novo sentido. 

PD: falta de motivação dos alunos em sala de aula. 

Nas facilidades e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, verificamos que as 

facilidades na resposta de PB é mostrar aos alunos que aprender deve ser por prazer e não por 

obrigação e para PD é quando se dá um novo sentido à aprendizagem, através das vivências em 

sala de aula com seus alunos. No entanto, PA e PC não responderam a essa questão. 

Quanto às dificuldades, PA situou as salas multisseriadas, PB alegou a falta de 

acompanhamento dos pais e a falta de recursos para trabalhar e PD citou a falta de motivação 

dos alunos. Apenas PB não respondeu a essa questão.  

 
 

Quadro 67 
EMCPSL – Leitura/Escrita, Contexto sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: trabalhar com 
muitas ideias. 

PA: falta de 
interesse dos 
alunos. 

PA: tento contextualizar o 
ensino-aprendizagem o 
máximo possível. 

PA: é o processo de ensino e 
aprendizagem com recurso 
interativo social. 

PB: mostrar que a 
leitura e a escrita 
podem ser 
prazerosas. 

PB: falta de 
interesse dos 
docentes. 

PB: buscando 
conhecimentos e 
valorização de cada 
cultura. 

PB: o docente se utiliza da leitura e 
da escrita não somente para ler e 
escrever, mas para suas práticas 
sociais. 
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PC: quando os pais 
acompanham o 
desenvolvimento 
do seu filho na 
escola e quando há 
interesse dos 
alunos. 

PC: quando os pais 
não sabem ler. 

PC: conhecendo a realidade 
do aluno, onde as aulas 
poderão ser mais 
participativas e produtivas 

PC: nos últimos anos a forma de 
letramento vem sendo utilizada na 
prática docente, pois o letramento é 
mais um instrumento onde a leitura 
e a escrita andam juntas; o 
multiletramento faz parte do mundo 
digital onde temos que está 
atualizado. 

PD: mostrar letra 
por letra, ensinar os 
sons das letras, dar 
exemplos de 
palavras que 
começam com cada 
letra e fazer com 
que o aluno 
escreva. 

PD: as 
dificuldades 
acontecem quando 
o aluno não 
consegue 
compreender o 
conteúdo, mesmo 
quando é 
apresentado de 
diversas maneiras. 

PD: vivemos momentos de 
desafios pela qualidade do 
ensino. Um dos objetivos 
da escola é formar 
cidadãos. 

PD: o modelo de letramento oferece 
uma ampla perspectiva teórica, que 
desloca o foco de atenção centrado 
em habilidades e competências 
sociais e do contexto cultural, a 
partir do qual o sujeito constrói 
sentidos; multiletramento está 
centrado na concepção do modelo 
de letramento que enfatiza outros 
elementos. 

Verificamos na análise deste quadro as facilidades e dificuldades que as professoras 

dessa escola têm no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. Veremos as 

facilidades de acordo com PA quando disse que procura criar ideias para desenvolver um bom 

trabalho, PB alegou que é aprender de forma prazerosa, PC disse que quando há o apoio da 

família e os alunos têm interesse e PD afirmou que trabalha com as letras e sons para um melhor 

desenvolvimento no ensino da leitura e da escrita. 

Quanto às dificuldades, PA situou a falta de interesse dos alunos, enquanto PB a falta 

de interesse dos pais, PC alegou os pais que não sabem ler e também não sabem ensinar as 

tarefas de seus filhos e para PD é a falta de compreensão dos conteúdos que são vivenciados 

em sala de aula. 

No ensino da leitura e da escrita conforme o contexto sociocultural dos alunos, PA disse 

que contextualiza o ensino-aprendizagem, PB mencionou que valoriza a cultura, PC alegou que 

ensina de acordo com a realidade dos alunos e PD disse que “um dos objetivos da escola é a de 

formar cidadãos”. 

Identificamos em nossa análise sobre letramento e multiletramento que PB revela 

conhecimento sobre letramento ao dizer que “o docente se utiliza da leitura e da escrita não 

somente para ler e escrever, mas para suas práticas sociais”. Quanto às demais docentes, 
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constatamos em nossa análise que ainda estão confusas em suas respostas, pois revelam não 

terem conhecimento sobre esses termos. 

Os quadros 68, 69, 70 e 71 são referentes às respostas dos questionários das professoras 

da Escola Municipal Jaime Vasconcelos Beltrão (EMJVB): 

Quadro 68 
EMJVB – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Jaime 
Vasconcelos 

Beltrão 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para 
a prática docente 

PA 

 

31 a 40 anos. Magistério Não, por isso fui à 
busca de mais 
conhecimentos.  

Sim, geralmente duas vezes ao 
ano, significando um processo 
de trocas de experiências, 
visando melhorar a prática 
docente. 

PB 31 a 40 anos. Pedagogia Sim. Sim, mais de dez vezes. Esses 
momentos foram muito 
importantes, pois trocamos e 
adquirimos muitas 
experiências e informações. 
No entanto, deveria ser mais 
prática e não teórica, ou seja, 
sugestão de atividades práticas 
para nos ajudar a minimizar as 
dificuldades que encontramos 
em sala de aula. 

PC 20 a 25 anos. Pedagogia Sim.  Sim, significou muito para 
mim, pois me ajudou a 
desenvolver melhor as 
estratégias em sala de aula.  

Na Escola Municipal Jaime Vasconcelos Beltrão três professoras responderam ao 

questionário, das quais, uma está na faixa etária entre 20 a 25 anos (PC) e duas estão entre 31 a 

40 anos (PA e PB). Constatamos que PA têm a Formação Inicial em Magistério, PB e PC em 

Pedagogia. Essas três professoras afirmaram que a Formação Inicial contribuiu muito para a 

prática delas em sala de aula. 

Em nossa análise, verificamos que PA, PB e PC participam de Formação continuada e 

conforme o que responderam sobre essa questão são momentos de contribuição e trocas de 
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experiências, a fim de melhorar as estratégias de ensino-aprendizagem dos professores em sala 

de aula. 

Quadro 69 
EMJVB – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 2 anos 
/zona rural: 12 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PA: turmas multisseriadas na zona 
rural. 

PA: procurando trazer para os 
alunos conteúdos, porém, fazendo 
com que esses conteúdos sejam 
trabalhados de maneira dinâmica 
dentro da sua diversidade. 

PB: zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: EJA. 

PB: é a desigualdade de idade, na 
qual temos crianças de 4 até 13 
anos, com salas superlotadas e só 
uma pessoa para atender às 
necessidades de todos e tendo que 
oferecer um ensino de qualidade. 

PB: não respondeu. 

PC: zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PC: há diferenças, pois uma vez 
que o público alvo é outro, ambos 
requerem práticas didáticas 
diferenciadas. 

PC: compreender a realidade do 
estudante e a partir daí, elaborar 
estratégias que visem à obtenção da 
aprendizagem em parceria com os 
pais (família).  

Ao analisar este quadro, verificamos que das professoras dessa escola, PA é quem tem 

mais experiências nas Series Iniciais e na alfabetização e também experiências na zona urbana. 

No entanto, todas já trabalharam em outra modalidade de ensino, a EJA. 

Nas diferenças da prática docente entre zona urbana e zona rural, constatamos que há 

diferenças nas posições de PA e PB quanto às turmas multisseriadas e PB também alegou salas 

numerosas com apenas uma professora. PC disse que ambos os contextos existem realidades 

diferentes e requerem práticas diferentes. Em síntese, poderemos concluir em análise que essas 

duas professoras (PA e PB) em tela, mencionaram as diferenças entre zona urbana e zona rural 

referentes apenas à quantitativo de alunos, salas com crianças de várias idades, sem se referirem 

às diferenças nas práticas, como são desenvolvidas em sala de aula, pois como disse PC 

realidades diferentes requerem práticas diferentes. 

No que se refere às estratégias de ensino-aprendizagem, PA disse que trabalha os 

conteúdos de forma dinâmica dentro da diversidade. Ficou meio confusa sua resposta ao citar 

diversidade, pois não sabemos se ela está falando de diversidade de atividades ou diversidade 
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sociocultural. PC disse que é criar estratégias a partir da realidade dos seus alunos, sempre em 

parceria com a família e PB não respondeu a essa questão. 

 
Quadro 70 

EMJVB – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: não respondeu. PA: como minha maior experiência está voltada para a 
zona rural, a maior dificuldade é a falta de formação 
em salas multisseriadas. 

PB: as formações continuadas e os cursos de apoio do 
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTM) 

PB: os pais não participam da educação na escola dos 
seus filhos e a falta de apoio da direção escolar. 

PC: não respondeu. PC: a falta de concentração na aula e o desinteresse 
pela aprendizagem. 

Na análise deste quadro, verificamos que quanto às facilidades no processo de ensino-

aprendizagem, apenas PB citou as Formações Continuadas e os cursos promovidos pelo Núcleo 

de Tecnologia Educacional Municipal– NTM. Duas professoras (PA e PC) não responderam a 

essa questão.  

Quanto às dificuldades, constatamos que PA alegou as classes multisseriadas, PB citou 

que suas dificuldades estão na falta de participação dos pais na escola e de apoio da direção e 

PC mencionou o desinteresse dos alunos, como podemos conferir no quadro nº. 70. Diante dos 

depoimentos das três professoras quanto às facilidades e dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, constatamos que as dificuldades superam as facilidades.  
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Quadro 71 
EMJVB – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletram
ento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: as facilidades só 
vêm quando temos 
um apoio de todos que 
fazem parte da 
comunidade escolar. 

PA: quando não há 
apoio de todos que 
fazem parte da 
comunidade escolar. 

PA: fazendo com que as 
atividades estejam de 
acordo com a realidade dos 
alunos. 

PA: não respondeu 

PB: os materiais de 
apoio pedagógico e o 
PNAIC. 

PB: a falta de interesse 
dos alunos. 

PB: tento fazer a interação 
com os conteúdos, 
contextualizando com a 
realidade dos alunos. 

PB: não respondeu. 

PC: não respondeu. PC: os estudantes têm 
muitas dificuldades na 
leitura e que 
consequentemente 
reflete na escrita. Há 
portanto, uma 
dificuldade para 
concentrar-se e 
interpretar. 

PC: o contexto 
sociocultural influencia na 
prática docente, pois a 
realidade dos estudantes 
nos mostram suas 
verdadeiras necessidades 
no processo de aquisição 
da leitura. 

PC: está associada a visão de 
mundo onde o estudante se 
apropria dos conhecimentos e 
leva-os para sua vida. 

Verificamos na análise desse quadro que as facilidades no ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita para PA estão no apoio da comunidade escolar e PB disse que para ela estão 

nos materiais de apoio pedagógico e nas formações do PNAIC. Apenas PC não respondeu a 

essa questão. Nas dificuldades, PA alegou a falta de apoio da comunidade escolar, PB afirmou 

o desinteresse dos alunos e PC disse que quando os alunos têm dificuldades na leitura, 

consequentemente também têm na escrita e torna-se difícil a concentração e a interpretação. 

Quanto ao ensino da leitura e da escrita de acordo com o contexto sociocultural dos 

estudantes, as três professoras dessa escola responderam que trabalham conforme a realidade 

dos seus alunos. 

Na opinião sobre letramento e multiletramento, duas professoras (PA e PB) não 

responderam a essa questão. Apenas PC tentou explicar esses termos, mas não conseguiu dar 

uma resposta que realmente fosse convincente, revelando não ter conhecimento desses termos.  

A seguir, teremos os quadros 72, 73, 74 e 75, referentes às respostas das professoras aos 

questionários da Escola Municipal Luzia Virtuosa de Queiroz (EMLVQ): 
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Quadro 72 
EMLVQ – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Luzia Virtuosa 
de Queiroz 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

31a 40 anos. Magistério Em parte. Na 
realidade na prática 
temos no dia a dia em 
sala de aula, nas trocas 
de experiências e nas 
reuniões de 
formações. 

Sim, seis vezes. 
Aumentou nos meus 
conhecimentos a troca de 
experiências. 

PB 26 a 30 anos. Pedagogia Sim. Sim. Não justificou. 

PC 26 a 30 anos. Pedagogia Sim.  Sim, mensal. Não 
justificou. 

Das professoras dessa escola, duas estão na faixa etária entre 26 a 30 anos (PB e PC) e 

uma entre 31 a 40 anos (PA). Duas professoras (PB e PC) têm a Formação Inicial em Pedagogia 

e uma (PA) em Magistério. A Formação Inicial para as duas docentes (PB e PC) contribuiu para 

sua prática. No entanto para PA contribuiu em parte, pois para essa docente a prática vem com 

as formações, as trocas de experiências e o dia a dia em sala de aula. 

Quanto à Formação Continuada, as três professorasresponderam que essas formações 

que elas participaram contribuíram para sua prática docente. No entanto, apenas PA justificou 

sua resposta ao afirmar que aumentou seus conhecimentos nas trocas de experiências. 

Quadro 73 
EMLVQ – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 8 anos; 

Alfabetização: 8 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PA: na zona rural temos salas 
multisseriadas e os alunos com meios 
de vida diferentes e limite ao acesso as 
novas tecnologias da informação e 
comunicação. 

PA: quadro de giz, jogos, 
músicas, brincadeiras, teatro, 
cantinho informativo e leitura. 
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PB: zona rural: 4 anos; 

Alfabetização: 2 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PB: a diferença está no fácil acesso das 
escolas da zona urbana, pois as da zona 
rural têm difícil acesso. 

PB: estratégias diferentes como: 
jogos, músicas, livros didáticos, 
entre outros. 

PC: zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PC: a diferença está no preconceito das 
pessoas. 

PC: temos que usar várias 
estratégias. 

No quadro acima, identificamos que as experiências das professoras dessa escola nas 

Séries Iniciais e na alfabetização têm menos de dez anos de exercício em sala de aula. Duas 

docentes (PA e PB) tiveram outras experiências na EJA. 

Nas diferenças existentes das práticas docentes entre zona urbana e zona rural, PA citou 

as salas multisseriadas e as dificuldades que os alunos têm nos sistemas de comunicação e 

informação, PB mencionou o difícil acesso das escolas rurais. Não ficou clara a resposta de PC 

quanto a essa questão quando disse que a diferença da prática docente da zona urbana para a 

zona rural está no preconceito das pessoas. 

Quanto às estratégias de ensino PA e PB disseram que utilizam recursos como: jogos, 

músicas, brincadeiras, livros didáticos, etc. A resposta de PC não ficou clara ao responder que 

utiliza várias estratégias, porém não citou quais são essas estratégias. 

 
Quadro 74 

EMLVQ – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: a presença dos alunos, o apoio pedagógico e as 
formações. 

PA: o espaço, pouco material didático e o acesso à 
internet. 

PB: não respondeu. PB: turma multisseriada com faixa etária de alunos 
diferentes. 

PC: não respondeu. PC: não respondeu. 

Nesse quadro, apenas PA respondeu as facilidades que encontram no processo ensino-

aprendizagem, quando citou a presença dos seus alunos em sala de aula, o apoio pedagógico 
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que recebe da escola e as formações. As outras docentes (PB e PC) não responderam a essa 

questão. 

Quanto às dificuldades, PA situou o espaço físico, pouco material didático e o acesso à 

internet, enquanto PB afirmou que suas dificuldades estão nas turmas multisseriadas e PC não 

respondeu a essa questão. 

 
Quadro 75 

EMLVQ – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: interação com 
os alunos. 

PA: salas 
multisseriadas. 

PA: minha prática docente é 
vivenciada de forma clara e 
objetiva para que os alunos 
entendam de acordo com a 
realidade em que vivem. 

PA: o letramento é quando o aluno lê e 
interpreta um tipo de texto; 
multiletramento a pessoa interpreta 
vários tipos de textos e tem uma leitura 
de mundo. 

PB: interação dos 
alunos maiores com 
os menores. 

PB: não 
respondeu. 

PB: trabalhando a realidade 
dos alunos. 

PB: o letramento é quando o aluno lê e 
interpreta um tipo de texto; 
multiletramento a pessoa interpreta 
vários tipos de textos e tem uma leitura 
de mundo. 

PC: não respondeu. PC: não 
respondeu. 

PC: que esteja dentro da 
realidade dos alunos. 

PC: cada um trabalha da melhor forma. 

Ao analisar o quadro acima, constatamos que para PA e PB as facilidades no processo 

de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita estão na interação entre os alunos, enquanto PC 

não respondeu a essa questão. Nas dificuldades, apenas PA citou salas multisseriadas e as 

demais não responderam a essa questão. 

No ensino da leitura e da escrita levando em conta o contexto sociocultural, as três 

professoras dessa escola disseram que trabalham conforme a realidade em que vivem seus 

alunos. 

Nessa análise, constatamos que PA e PB deram respostas semelhantes a letramento e 

multiletramento e não conseguiram definir os termos citados. Também PC não conseguiu 

responder a essa questão. Portanto, fica evidente em nossa análise que as professoras dessa 

escola em suas respostas revelaram não terem conhecimento sobre letramento e 

multiletramento. 
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Teremos nos quadros 76, 77, 78 e 79 a condensação dos dados dos questionários 

referentes às professoras da Escola Municipal Açude Grande (EMAG): 

 
Quadro 76 

EMAG – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Açude Grande 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para 
a prática docente 

PA 

 

31a 40 anos. Magistério Sim. Sim, cinco vezes. Ganhei 
muito conhecimento, no qual 
ajuda na minha prática de 
passar os conteúdos para os 
alunos. 

PB 26 a 30 anos. Pedagogia Sim. Sim, quatro vezes. Trouxe 
novos conhecimentos para a 
prática educacional, que 
influenciou nas atitudes de 
ensino. 

Na Escola Municipal Açude Grande responderam ao questionário duas professoras, em 

que uma está na faixa etária entre 26 a 30 anos (PB) e uma entre 31 a 40 anos (PA). A Formação 

Inicial de PA é Magistério e PB Pedagogia. Essas professoras afirmaram que essa Formação 

contribuiu para a sua prática docente. 

Quanto à Formação Continuada, PA disse que participou cinco vezes e lhe ajudou a 

repassar os conteúdos a seus alunos e PB mencionou que participou quatro vezes e trouxe novos 

conhecimentos para essa docente. Constatamos na análise desse quadro que a Formação Inicial 

e a Formação Continuada contribuíram para a prática docente dessas duas professoras 

pesquisadas. 

Quadro 77 
EMAG – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: EJA. 

PA: salas multisseriadas na zona rural 
dificultam à aprendizagem dos alunos. 

PA: prática e ficha de leitura, 
contação de histórias e jogos.  
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PB: zona rural: 6 anos; 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: Projeto 
Paulo Freire. 

PB: salas multisseriadas na zona rural 
dificultam o ensino. 

Os alunos da zona rural têm 
dificuldades na leitura, pois na zona 
urbana a prática de ensino é 
diferenciada, porque os alunos sendo 
da mesma série é melhor para ensinar. 

PB: leitura coletiva e individual, 
contos de lendas, fábulas, etc. 

No quadro acima, constatamos que as duas professoras (PA e PB) dessa escola só têm 

experiências nas Séries Iniciais na zona rural e não responderam à questão referente ao tempo 

de experiência na alfabetização. Quanto às outras experiências, PA disse que já trabalhou na 

EJA e PB no Projeto Paulo Freire. 

Na diferenciação da prática docente entre zona urbana e zona rural as duas professoras 

responderam que são as salas multisseriadas da zona rural que dificultam o trabalho dessas 

docentes, pois em uma mesma sala de aula há alunos de diversas faixas etárias, diferenciando 

da zona urbana. 

Quanto às estratégias de ensino, as duas professoras utilizam práticas de leitura 

individual e coletiva, jogos e contação de histórias. Em síntese nessa análise, verificamos que 

PA só têm experiências na zona rural e com a EJA e PB também citou que só tem experiência 

na zona rural e com o Projeto Paulo Freire. Para essas docentes a diferença da prática docente 

entre a zona urbana e a zona rural está nas salas multisseriadas da zona rural. 

 
Quadro 78 

EMAG – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: alguns alunos que demonstram interesse em 
aprender. 

PA: falta de interesse dos alunos e falta de apoio dos 
pais. 

PB: não respondeu. PB: falta de interesse dos alunos e falta de ajuda dos 
pais. 

Nesse quadro, verificamos que as facilidades no processo de ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita para PA são alguns alunos que se interessam em aprender e PB não respondeu 
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a essa questão. Nas dificuldades, as duas professoras responderam que a falta de interesse dos 

alunos e a falta de apoio dos pais são as causas dos alunos não aprenderem a ler nem escrever. 

Quadro 79 

EMAG – Leitura/Escrita, Contexto sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletram

ento 
Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: interação com 
os alunos. 

PA: a maior dificuldade 
é a faixa etária dos 
alunos que é desigual. 

PA: a realidade da 
comunidade e dos alunos que 
presenciam fatos difíceis em 
sua casa trazem à escola uma 
visão na qual dificulta a sua 
aprendizagem. 

PA: não respondeu. 

PB: crianças que 
aprendem 
rapidamente. 

PB: falta de interesse 
dos alunos. 

PB: associa-se com a 
realidade em que está a 
comunidade, levando em 
conta a dificuldade de cada 
um. 

PB: não respondeu. 

Ao analisar o quadro acima, constatamos que as facilidades de PA dessa escola estão na 

interação com os alunos e PB nas crianças que aprendem rapidamente. Quanto às dificuldades, 

PA afirmou que são as salas multisseriadas e para PB a falta de interesse dos alunos. 

No ensino da leitura e da escrita conforme o contexto sociocultural dos alunos, 

constatamos que PA citou a realidade difícil em que vivem seus alunos, mas não como trabalha 

a leitura e a escrita, apenas destacou o que dificulta seu trabalho, sem dar uma resposta 

consistente a essa questão. No entanto, PB associa o ensino da leitura e da escrita com a 

realidade de seus alunos, considerando as dificuldades que eles apresentam. 

Sobre letramento e multiletramento as duas professoras pesquisadas não responderam a 

essa questão. 

A seguir, nos quadros 80, 81, 82 e 83 estão as respostas dos questionários referentes às 

professoras da Escola Municipal Prefeito Gabriel Mesquita de Freitas (EMPGMF): 
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Quadro 80 
EMPGMF – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Prefeito Gabriel 
Mesquita de 

Freitas 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição 
para a prática 

docente 

PA 

 

31 a 40 anos. Magistério PA: Sim.  Sim, acho que essas 
formações deveriam ter 
coisas novas e diferentes para 
o professor, porque são 
sempre as mesmas coisas. 

PB 41 a 50 anos. Magistério PB: com certeza. Sim. Não justificou. 

Na análise desse quadro, uma professora está na faixa etária entre 31 a 40 anos (PA) e 

uma entre 41 a 50 anos (PB). A Formação Inicial das duas docentes é Magistério e para elas 

essa Formação tem contribuído na sua prática docente. 

Quanto à Formação Continuada PA respondeu a essa questão, afirmando que as 

formações deveriam ser mais inovadoras, porque são sempre as mesmas coisas. PB apenas 

afirmou que participa de Formação Continuada, mas não justificou sua resposta. 

 
Quadro 81 

EMPGMF – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 3 anos 
/zona rural: 3 anos; 

Alfabetização: 3 anos; 

Outras experiências: 3 anos 
na Educação Infantil, 4 anos 
em escola particular, 3 anos 
no Ensino Fundamental (6.º 
ao 9.º ano) como estagiária. 

PA: a principal diferença é que a 
realidade da criança da zona urbana é 
diferente da criança da zona rural, pois 
na escola rural que trabalho as crianças 
não têm acesso a computador, telefone, 
etc. 

PA: tento ser autêntica, mas 
sempre deixo claro a realidade 
dos alunos. Gosto de levar 
novidades para a aula, de ler 
historinhas e cantar músicas, 
pois além dos alunos 
aprenderem, desperta e distrai as 
crianças. 

PB: zona urbana: 20 anos 
/zona rural: 6 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: EJA. 

PB: o que difere são as condições de 
oportunidade e acesso dos alunos da 
zona rural aos elementos da 
aprendizagem. 

PB: utilização de livros, CDs, 
figuras e imagens, jogos e 
brincadeiras. 
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Em análise desse quadro as duas professoras dessa escola disseram que além de suas 

experiências na zona rural também tiveram experiências na zona urbana, como também em 

outras modalidades de ensino. 

Na diferenciação entre a prática docente da zona urbana e da zona rural, PA e PB citaram 

que a diferença da zona rural para a zona urbana é que a realidade de seus alunos no contexto 

rural é muito difícil, pois eles não têm acesso aos meios de comunicação e lhes faltam condições 

de oportunidades dos elementos de aprendizagem. 

Quanto às estratégias no processo de ensino-aprendizagem, verificamos que PA e PB 

utilizam recursos para facilitar esse processo com músicas, historinhas, livros, jogos e 

brincadeiras. 

Quadro 82 
EMPGMF – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 
Facilidades 

 
Dificuldades 

PA: não respondeu. PA: sem dúvida alguma são as séries multisseriadas na 
zona rural que dificultam o trabalho do professor e 
atrapalham a aprendizagem dos alunos. 

PB: não respondeu. PB: falta de material didático-pedagógico e apoio dos 
pais, como também o sistema nas problemáticas da 
aprendizagem. 

Quanto às facilidades e dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, as duas 

professoras dessa unidade de ensino destacaram apenas as dificuldades como: séries 

multisseriadas, sistema de ensino, falta de material didático-pedagógico e falta de apoio dos 

pais. 

Quadro 83 
EMPGMF – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletra-
mento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: recursos 
que têm hoje na 
escola. 

PA: falta de 
interesse das 
crianças e da 
família. 

PA: o livro didático que 
recebemos já é voltado 
para a realidade rural, 
mas ainda acrescento 
alguns conteúdos extras. 

PA: é muito importante, pois 
devemos ensinar tudo ao nosso 
aluno, porque o mundo está aí com 
várias formas de aprendizagem, 
muitos recursos tecnológicos. Nós 
como professores, devemos mostrar 
esse leque que existe na educação 
hoje e não só livro, caderno e 
quadro.  
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PB: não 
respondeu. 

PB: associar o 
som com as letras. 

PB: uma prática 
compartilhada, levando 
os alunos a questionarem 
o meio em que vivem, 
descobrindo suas 
histórias e da comunidade 
em que estão inseridos. 

PB: são inovações de nomenclatura, 
pois na prática as mudanças são 
mínimas. Sempre gostei de 
trabalhar com situações reais da 
vida dos alunos, fazendo-os 
perceberem a relação da teoria e a 
prática, a fala e a escrita. 

Identificamos na análise desse quadro que nas facilidades no ensino da leitura e da 

escrita, apenas PA citou os recursos que são fornecidos pela escola, pois PB não respondeu a 

essa questão. Nas dificuldades, PA disse que considera a falta de interesse dos alunos e a falta 

de apoio dos pais. Enquanto PB citou as dificuldades que as crianças têm de associar os sons às 

letras. 

Quanto ao contexto sociocultural dos alunos dessa escola, PA disse que trabalha leitura 

e escrita com o livro didático que já está adaptado ao contexto rural, porém ainda acrescenta 

outros conteúdos de acordo com a realidade de seus alunos. Para PB, trabalhar leitura e escrita 

no contexto rural é trazer à sala de aula as histórias de vida e a realidade de seus alunos em uma 

prática compartilhada. 

Na questão sobre letramento e multiletramento, constatamos pelas respostas das duas 

professoras que elas revelaram não ter conhecimento sobre os termos citados. 

Nos quadros 84, 85, 86 e 87 estão às respostas dos questionários referentes às 

professoras da Escola Municipal Manoel Domingos de Melo (EMMDM): 

Quadro 84 
EMMDM – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Manoel 
Domingos de 

Melo 

 

Faixa 
etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

41 a 50 
anos. 

Pedagogia Sim, utilizo os 
conhecimentos adquiridos 
durante o curso de forma 
reflexiva, procurando 
compreender as 
dificuldades enfrentadas 
pelos alunos. 

Sim, eu “avalio” algumas das 
formações como excelentes, 
uma vez que serviram para 
que eu me tornasse uma 
professora capaz de me 
adaptar às diversas mudanças 
no campo educacional. 
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PB 31 a 40 
anos. 

Pedagogia Sim, mas estou sempre 
pesquisando, buscando 
novos conhecimentos e 
subsídios para o 
aprimoramento da minha 
prática docente. 

Sim, o PNAIC mensalmente 
e outros encontros 
pedagógicos. Esses 
encontros trouxeram novas 
abordagens no campo 
educacional para alfabetizar 
de forma dinâmica e criativa. 

PC 31 a 40 
anos. 

Pedagogia Sim, na realidade foi no 
curso de graduação e pós-
graduação que se abriu um 
novo horizonte para uma 
nova realidade no ensino 
que vivenciamos hoje. 

Sim, a Formação Continuada 
é algo inovador para quem 
está chegando agora, mas 
também são práticas já 
vivenciadas desde outros 
projetos que ficaram para 
trás. 

PD 31 a 40 
anos. 

Magistério Sim, pois gosto de ler, 
pesquisar e me aperfeiçoar. 

Sim, mensal. Aperfeiçoa o 
que já sei e proporciona 
novos conhecimentos. 

Em análise desse quadro, identificamos que a faixa etária de três professoras da Escola 

Municipal Manoel Domingos de Melo estão entre 31 a 40 anos (PB, PC e PD) e uma docente 

está entre 41 a 50 anos (PA). 

A Formação Inicial de PA é Magistério e das demais é Pedagogia. As quatro professoras 

disseram que essa Formação é muito importante para a prática docente, pois PA disse que utiliza 

os conhecimentos adquiridos de forma reflexiva, PB e PD mencionaram que utilizam a pesquisa 

em busca de novos conhecimentos e PC afirmou que seus cursos de graduação e pós-graduação 

foram essenciais para abrir novos horizontes a uma nova realidade de ensino. 

As professoras dessa escola participam de Formação Continuada e PA avaliou como 

algumas boas, porque dão subsídios para exercer sua prática em sala de aula, PB citou o PNAIC 

e outros encontros pedagógicos, PC situou essas formações como boas para as novas 

professoras, que estão iniciando seu exercício no Magistério, mas afirmou que são práticas já 

vivenciadas em outros momentos passados e PD disse que aprimora e proporciona novos 

conhecimentos. Poderemos concluir em nossa análise desse quadro diante das respostas das 

professoras dessa unidade de ensino, que tanto a Formação Inicial como a Continuada 

contribuem para suas práticas docentes.  
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Quadro 85 
 EMMDM – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 6 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PA: atualmente não existe tanta 
diferença na prática docente pelo motivo 
dos alunos da escola rural ter contato 
com o avanço tecnológico. 

PA: frequentemente procuro 
desenvolver diversas atividades 
com gêneros textuais, leitura na 
biblioteca, leitura individual e o 
lúdico. 

PB: zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PB: não tenho experiência na prática 
docente nas escolas da zona urbana, mas 
na zona rural estamos sempre próximos 
dos nossos alunos, interagindo e 
auxiliando em suas dificuldades quanto 
ao ensino-aprendizagem. 

PB: busco valorizar no 
conhecimento já adquirido pelos 
alunos, proporcionando 
atividades diversificadas, 
levando os mesmos a refletirem, 
interagirem e buscar soluções 
para resolverem os desafios 
quanto ao seu aprendizado. 

PC: zona urbana: 4 anos 
/zona rural: 7 anos; 

Alfabetização: 6 anos; 

Outras experiências: não 
citou. 

PC: a diferença da prática da zona rural 
para a urbana é que os educadores da 
zona rural buscam de todas as maneiras 
prepararem esses alunos para o mundo 
da linguagem e escrita para alfabetizá-
los, a fim de que quando seguirem para 
a zona urbana não passe por 
constrangimentos diante desse quadro.  

PC: estimular os alunos a 
codificar o alfabeto e logo em 
seguida saber diferenciar 
consoantes de vogais e daí, partir 
para trabalhar as sílabas e seus 
sons. 

PD: zona urbana: 1 ano e 6 
meses. / zona rural: 3 anos. 

Alfabetização: não 
respondeu; 

Outras experiências: não 
citou. 

PD: vivem realidades diferentes, 
contudo o docente deve ser o facilitador 
do conhecimento dentro do seu contexto 
sociocultural sem desprezar outros. 

PD: trabalho de acordo com a 
necessidade do educando, 
promovendo atividades 
diferenciadas. 

Em análise do quadro nº 85, identificamos que das quatro professoras dessa escola, PC 

e PD já tiveram experiências na zona urbana, enquanto PA e PB só têm experiências na zona 

rural. As quatro professoras disseram que não têm experiências em outras modalidades de 

ensino. 

Na diferenciação entre a prática docente da zona urbana e da zona rural, constatamos na 

resposta de PA que não há tanta diferença pelo avanço das novas tecnologias, PB destacou 

como diferença a proximidade que os educadores têm com os alunos da zona rural, PC disse 

que os professores da zona rural preparam seus alunos para a zona urbana e PD situou as 
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diferentes realidades de acordo com o contexto sociocultural que existem em ambos os 

contextos que para essa docente o professor deve ser um facilitador do conhecimento. 

Nas estratégias de ensino, PA disse que utiliza atividades diversificadas com leituras 

diversas e estudo dos gêneros textuais, PB alegou que aproveita os conhecimentos que os alunos 

já têm para fazer atividades reflexivas e diversificadas, PC mencionou que estimula seus alunos 

a codificar o alfabeto e diferenciar consoantes de vogais e PD disse que trabalha de acordo com 

a necessidade de seus alunos, promovendo atividades diferenciadas, de acordo com a 

necessidade deles. 

 
Quadro 86 

EMMDM – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 
 

Facilidades 

 

 

Dificuldades 

 

PA: trabalho em grupo, atividades lúdicas e leitura 
individual. 

PA: falta de incentivo dos pais por serem analfabetos 
não ajudam os filhos nas atividades de casa. 

PB: o interesse dos alunos em querer aprender e uma 
escola equipada que nos dê mais condições de 
desenvolver nosso trabalho. 

PB: alguns alunos que precisam de uma atenção maior 
e não há esse auxílio por parte da família. 

PC: o aluno chegar no 1.º ano conhecendo e 
identificando as letras. 

PC: não respondeu. 

PD: os meios tecnológicos disponíveis com os mais 
variados meios de acesso e prática ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

PD: não respondeu. 

Ao analisar esse quadro, constatamos que todas as professoras dessa escola têm 

facilidades no processo ensino-aprendizagem através das atividades lúdicas, leitura individual, 

interesse dos alunos em querer aprender, o conhecimento que os alunos devem ter das letras no 

1.º ano e o acesso aos meios tecnológicos. 

Quanto às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem PA e PB citaram a falta de 

incentivo e desinteresse dos pais, enquanto PC e PD não responderam a essa questão. Em 

síntese da análise dessas docentes, verificamos que elas sentem mais facilidades que 

dificuldades de ensinar a seus alunos da zona rural. 
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Quadro 87 
EMMDM – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: as leituras, 
produções e 
interação 
professor-aluno. 

PA: a falta de 
interesse dos alunos 
e a falta de incentivo 
dos pais. 

PA: adaptando os 
conteúdos propostos ao 
contexto sociocultural no 
qual os alunos estão 
inseridos. 

PA: a escola completa o seu 
objetivo quando forma o aluno 
capaz de ser inserido na sociedade. 

 

PB: materiais de 
apoio pedagógico 
que estão 
disponíveis na 
escola para 
auxiliar no 
processo de leitura 
e escrita dos 
alunos. 

PB: sala de aula 
numerosa, inclusão 
social sem o auxílio 
de atendimento a 
esses alunos. 

PB: sendo solidária as 
dificuldades enfrentadas 
no seu cotidiano, 
adaptando os conteúdos 
dentro desse contexto 
sociocultural no qual estão 
inseridos. 

 

PB: de acordo com Magda Soares, 
letramento é o resultado da ação de 
ensinar e aprender as práticas 
sociais da leitura e da escrita. Os 
dois temas envolvem diferentes 
tipos de linguagens, no qual o 
leitor tem que saber ler e 
interpretar através da fala e escrita 
sua compreensão sobre um texto 
literário, uma arte. 

PC: à medida que 
a criança avança 
em seus diferentes 
níveis conceituais, 
tanto na escrita 
como na leitura 
com as hipóteses 
de aprendizagem. 

PC: crianças com 
dificuldades na 
escrita e na leitura 
são frutos de um 
trabalho mal 
realizado. 

PC: realizar trabalho 
envolvendo a leitura e a 
escrita de um texto que faz 
parte da realidade deles. 

 

PC: de uma forma geral, os 
resultados indicam variações, pois 
desde cedo crianças estimuladas 
por seus pais ou por outras pessoas 
já vêm familiarizadas para 
aprender algumas letras e já vêm 
com uma bagagem de 
conhecimento. 

PD: metodologias 
e didáticas 
próprias para cada 
necessidade. 

PD: pouco tempo 
para estudar, 
pesquisar e planejar 
aulas de acordo com 
a realidade de cada 
um dos alunos. 

PD: associar os conteúdos 
curriculares ao meio em 
que o educando está 
inserido, promovendo 
relatos, debates e 
discussões das coisas 
presentes no seu cotidiano 
e em seguida, trabalhar de 
forma geral. 

PD: são os conhecimentos prévios, 
uma bagagem de saberes que o 
indivíduo possui, mesmo sem 
nunca ter frequentado uma escola. 
Este deve ser o ponto de partida 
para o processo de ensino-
aprendizagem. 

 

Na análise desse quadro, constatamos que as facilidades no processo ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita acontecem de formas diversificadas para as professoras 

dessa unidade de ensino, pois PA situou leituras, produções e interação entre professor e alunos, 

PB alegou o apoio de materiais pedagógicos disponíveis, PC mencionou o avanço nos diferentes 

níveis desenvolvidos pelas crianças e PD afirmou as metodologias e didáticas específicas para 

atender às necessidades dos alunos. 
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Nas dificuldades de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, notificamos nas 

respostas dessas docentes os diferentes aspectos: PA falta de interesse dos alunos e incentivo 

dos pais, PB sala numerosa e crianças que necessitam de um acompanhamento especializado 

pelas suas deficiências e não há esse acompanhamento em sua sala de aula, PC crianças que 

não sabem ler nem escrever, porque não foram trabalhadas em séries anteriores para que 

pudessem ter esse avanço e PD destacou como dificuldades, o professor não ter tempo para 

estudar, pesquisar e até planejar suas aulas. 

Quanto ao ensino da leitura e da escrita conforme o contexto sociocultural, todas as 

professoras dessa escola disseram que trabalham de acordo com a realidade de seus alunos. 

No trabalho com letramento e multiletramento em sala de aula, das quatro professoras 

dessa escola que responderam a essa questão, apenas PB conseguiu registrar o conceito de 

letramento segundo Magda Soares, como podemos verificar no quadro acima, no entanto, 

constatamos que essa professora como as demais não revelaram conhecimento do que seja 

multiletramento.  

Vejamos a seguir nos quadros 88, 89, 90 e 91 as respostas do questionário referentes à 

professora da Escola Municipal Dona Natércia Carneiro Pereira (EMDNCP): 

 
Quadro 88 

EMDNCP – Formação dos professores 

Escola 
Municipal  

Dona Natércia 

Carneiro 
Pereira 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

31 a 40 anos. 

 

Pedagogia Com certeza. 

 

Sim, já participei de várias 
formações e contribuíram 
muito para o meu trabalho. 

Em análise do quadro acima, identificamos que essa unidade de ensino só consta de uma 

professora que está na faixa etária entre 31 a 40 anos. Tem sua Formação Inicial em Pedagogia, 

a qual tem contribuído na sua prática docente, juntamente com a Formação Continuada que tem 

participado. 
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Quadro 89 
EMDNCP – Práticas Docentes 

Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona urbana: 1 ano / zona 
rural: 15 anos; 

Alfabetização: 15 anos; 

Outras experiências: Educação 
Especial. 

PA: acredito que na zona rural há um 
respeito maior em relação ao convívio 
escolar aluno/professor e vice-versa. 

PA: procuro estratégias com 
base na realidade da criança. 

 

A professora dessa escola já teve experiências na zona urbana, mas já está na zona rural 

há 15 anos e já trabalhou na Educação Especial. 

Quanto às diferenças da prática docente entre zona urbana e zona rural, essa professora 

destacou o respeito e a relação entre professor e aluno, pois para ela os alunos da zona rural são 

mais respeitosos que os da zona urbana. Nas estratégias de ensino essa professora disse que 

trabalha com base na realidade dos alunos, todavia não citou as estratégias que utiliza em sala 

de aula.  

Quadro 90 
EMDNCP– Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

Dificuldades 

PA: não respondeu. PA: no campo muitos alunos faltam aulas para ajudar 
os pais no trabalho, na agricultura. 

Verificamos na resposta da professora quanto às dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem que há uma baixa freqüência em sua turma, devido aos alunos trabalhar com os 

pais na lavoura e quanto às facilidades a professora não respondeu a essa questão. 

Quadro 91 
EMDNCP – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural Letramento / Multiletramento 

Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletra-
mento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: trabalho 
diário na 
perspectiva… 

(resposta 
incompleta) 

PA: as 
dificuldades: são 
inúmeras. 

 

PA: buscar textos que estejam 
voltados à realidade do aluno. 
Trabalho sempre dentro do 
contexto sociocultural dos 
alunos. 

PA: é muito importante a parte de 
letramento, pois devemos 
alfabetizar esses alunos dentro da 
realidade deles. 
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Nas facilidades do ensino da leitura e da escrita, a professora da referida escola não 

concluiu sua resposta. Como também, nas dificuldades só mencionou que são inúmeras, mas 

não enumerou quais são essas dificuldades. 

Quanto ao letramento e multiletramento, essa professora não conseguiu conceituá-los, 

pois não revelou conhecimento de como trabalhar essas novas práticas em sala de aula. 

Teremos nos quadros 92, 93, 94 e 95 as respostas do questionário referente à professora 

da Escola Municipal Ubiratan Carneiro da Cunha (EMUCC): 

 
Quadro 92 

EMUCC – Formação dos professores 

Escola Municipal 
Ubiratan 

Carneiro da 
Cunha 

 

Faixa etária 

Formação Inicial  

Formação Continuada Curso Contribuição para a 
prática docente 

PA 

 

26 a 30 anos. 

 

Pedagogia Sim. Sim, essas formações são 
mensais e ajudam na 
nossa prática. 

Na análise desse quadro identificamos que a professora dessa unidade de ensino está na 

faixa etária entre 26 a 30 anos. Como consta em sua resposta no quadro acima, sua Formação 

Inicial é em Pedagogia, a qual tem contribuído com a Formação Continuada para sua prática. 

 
Quadro 93 

EMUCC – Práticas Docentes 
Experiências Diferenciação Estratégias de Ensino 

Zona urbana Zona rural 

PA: zona rural: 7anos; 

Alfabetização: 7 anos; 

Outras experiências: não tem. 

PA: existem diferenças e também 
preconceito das pessoas achando que 
os alunos da zona rural não têm 
capacidade de aprender. 

PA: temos que usar estratégias 
diferentes todos os dias, pois é 
uma turma multisseriada.  

Em análise desse quadro, verificamos que a professora só tem experiências nas Séries 

Iniciais na zona rural e também não teve outras experiências. Para ela há diferenças nas práticas 

docentes entre zona urbana e zona rural, mas não as citou; também ela disse que há preconceito 

quanto aos alunos da zona rural não terem capacidade de aprender. A professora dessa escola 

alegou que usa diferentes estratégias de ensino, pois trabalha com uma turma multisseriada. 
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Quadro 94 
EMUCC – Facilidades / Dificuldades no processo de ensino-aprendizagem 

 

Facilidades 

 

Dificuldades 

PA: a facilidade é a idade em que eles estão. PA: o que dificulta é a falta de interesse dos alunos e 
também os pais que não ajudam. 

A professora dessa unidade de ensino colocou como facilidade no processo de ensino-

aprendizagem a idade dos seus alunos, mesmo sendo uma turma multisseriada. As dificuldades 

para essa professora estão na falta de interesse dos alunos e também na falta do apoio dos pais. 

 
Quadro 95 

EMUCC – Leitura/Escrita, Contexto Sociocultural e Letramento / Multiletramento 
Leitura / Escrita Contexto Sociocultural Letramento Multiletramento 

Facilidades Dificuldades Leitura /Escrita 

PA: acervo de 
livros. 

 

PA: desempenho 
dos alunos não ser 
satisfatório como 
esperamos. 

PA: de maneira que esteja 
dentro da realidade do 
aluno. 

PA: a minha opinião é que cada um 
trabalha da melhor forma. 

Em análise desse quadro, verificamos que a professora dessa escola encontra facilidade 

para ensinar a leitura e a escrita a seus alunos através de acervos de livros, e as dificuldades 

encontradas por ela estão no desempenho dos alunos quando não é satisfatório. 

Quanto ao contexto sociocultural, a professora pesquisada disse que ensina leitura e 

escrita de acordo com a realidade dos seus alunos. 

Na questão referente a letramento e multiletramento, constatamos em sua resposta que 

não revela conhecimento desses termos.  

 

5.2.3 Cruzamento de dados das zonas urbana e rural 

Em análise dos questionários das dez escolas da zona urbana e as dez escolas da zona 

rural, identificamos que a Formação Inicial da maioria das professoras em ambos os contextos 

é Pedagogia e Magistério (Normal Médio). Apenas quatro docentes do contexto urbano têm a 

Formação Inicial em Letras, uma Licenciatura em História e uma Licenciatura em Geografia. 

No entanto, essas docentes também possuem o curso de Magistério. A maioria das professoras 
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em ambos os contextos afirmou que a Formação Inicial contribuiu para a prática docente no 

cotidiano delas e complementando com Tardif (2012, p.38-39) quando afirma que os 

professores “no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 

específicos, baseados em seu trabalho cotidiano”. 

Constatamos em nossa análise que em ambos os contextos as docentes participam de 

Formação Continuada e a maioria delas as considera muito importante para melhorar sua prática 

em sala de aula. No entanto, algumas dessas docentes disseram que não as consideram 

relevantes para a sua prática docente e algumas não responderam a essa questão. Selecionamos 

aleatoriamente algumas respostas dessas professoras em ambas localidades a respeito da 

Formação Continuada. Vejamos o que elas relataram:  

Zona urbana: nem sempre atinge nossas necessidades; embora algumas delas 
tenham sido de grande valia, outras foram desestimulantes e sem atrativos. 
(Colégio 3 de Agosto); o processo de formação continuada não condiz com a 
realidade em sala de aula. Eu, particularmente, não gosto. (Escola Pedro 
Ribeiro); algumas vezes significou bastante e muitas vezes abstrato, fora da 
realidade (Escola Manoel de Holanda Cavalcanti); infelizmente poucas são as 
formações que contribuem para minha prática docente, pois na maioria das 
vezes fogem da realidade do meu alunado (Escola CAIC Diogo de Braga). 

Zona rural: em parte, na realidade a prática temos no dia a dia em sala de aula 
nas trocas de experiências e nas reuniões de formações. (Escola Luzia 
Virtuosa de Queiroz); deveria ser mais prática e não teórica, ou seja, sugestões 
de atividades práticas para nos ajudar a minimizar as dificuldades que 
encontramos na sala de aula. (Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); essas 
formações deveriam reciclar o professor para fazer coisas novas e diferentes, 
porque sempre é a mesma coisa (Escola Gabriel Mesquita de Freitas). 

Dessa maneira, constatamos que entre as professoras que participam de Formação 

Continuada, ainda existem docentes em ambos os contextos insatisfeitas com os tipos de 

formações que são realizadas pela Secretaria de Educação do município da Vitória de Santo 

Antão, porque para elas fogem às suas vivências do cotidiano em sala de aula. No entanto, a 

maioria dessas professoras da zona urbana e da zona rural que respondeu aos questionários se 

refere à Formação Continuada como de grande importância para melhorar sua prática docente. 

Nessas conclusões Perrenoud (2000, p.167) dá sua colaboração quando sugere: “seria 

importante que cada vez mais professores se sentissem responsáveis pela política de formação 

contínua e interviessem individual ou coletivamente nos processos de decisão”. 
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Quanto às experiências nas Séries Iniciais, verificamos nas respostas das docentes da 

zona urbana que pelos anos de exercício no Magistério e na alfabetização, elas têm mais 

experiências que as professoras da zona rural.  

Na prática docente entre zona urbana e zona rural, verificamos que são poucas as 

diferenças diante das respostas dadas pelas docentes de ambos os contextos, pois essas 

diferenças acontecem no próprio contexto em que os professores utilizam práticas diferenciadas 

de acordo com as situações sociais, econômicas e familiares de suas respectivas turmas. 

Aleatoriamente elencaremos algumas respostas dadas pelas professoras da zona urbana: 

Apesar de não ter experiência em zona rural, acho que não existe diferença na 
prática do docente. (Colégio 3 de Agosto); falta de estrutura, dificuldade de 
acesso e classes multisseriadas são diferenças que dificultaram meu trabalho. 
(Colégio 3 de Agosto); são situações que se assemelham em alguns pontos e 
outros não, mas o que é mais pertinente é a ausência do acompanhamento 
familiar na zona urbana. (Escola Ana Maria Alves Gomes); não existe muita 
diferença, existe uma carência maior na zona rural. Essa pode ser uma das 
diferenças. (Escola Pedro Ribeiro); acredito que não tenha grandes diferenças, 
cabe a cada docente procurar desempenhar melhor suas tarefas. (Escola Santo 
Yves); a principal diferença é o aperfeiçoamento dos conteúdos para que 
esteja ligado à realidade do educando. (Escola Gilvanete Vieira Guedes); a 
prática docente deve envolver o contexto e a realidade vivenciada pelos 
alunos. A zona urbana e a zona rural têm suas peculiaridades diferenciadas 
(Escola Júlio Augusto Siqueira). 

Nessa pequena amostra das respostas dadas por algumas professoras da zona urbana a 

respeito das diferenças da prática docente urbana e rural, constatamos que há poucas diferenças, 

a não ser quando a zona rural é de difícil acesso, salas multisseriadas, melhor convivência com 

os alunos na zona rural que na zona urbana e a ausência da família na zona urbana. Vejamos o 

que dizem também algumas professoras da zona rural sobre essas diferenças: 

Não tem muita diferença, a realidade dos alunos da zona rural está quase se 
igualando a zona urbana. (Escola Duque de Caxias); o que vai diferenciar é o 
docente, onde o mesmo terá que se adequar à realidade do aluno. (Escola 
Cônego Pedro de Souza Leão); é a desigualdade de idade, na qual temos 
crianças de 4 até 13 anos, salas superlotadas e só uma pessoa para atender às 
necessidades de todos. (Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); as salas 
multisseriadas e os alunos com meios de vida diferente e limite ao acesso de 
Net. (Escola Luzia Virtuosa de Queiroz); atualmente não existe tanta diferença 
na prática pelo motivo dos alunos da escola rural terem contato com o avanço 
da tecnologia (Escola Manoel Domingos de Melo). 
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Nas respostas das professoras da zona rural acima selecionadas aleatoriamente, 

evidenciamos que as diferenças existentes entre a prática docente da zona urbana e da zona 

rural dizem respeito à realidade de cada contexto e as salas multisseriadas, que não mais existem 

na zona urbana. A maioria das respostas dadas pelas professoras da zona rural faz referência a 

essas situações, como também algumas professoras que não tiveram experiências na zona 

urbana e sentiram dificuldades de expor seus pontos de vista a esse respeito. 

Nas estratégias de ensino, verificamos que no contexto urbano elas valorizam os 

conhecimentos prévios e as atividades lúdicas para promover um ensino significativo, como 

estão descritos a seguir:  

Conhecimento prévio do aluno e investigação. (Escola Ana Maria Alves 
Gomes); o ponto de partida é aproveitar o conhecimento prévio do aluno, 
podendo desenvolver uma aula interessante. (Escola Professora Gilvanete 
Vieira Guedes); utilizar métodos lúdicos para que a criança se interesse pelas 
aulas. (Escola Santo Yves); o lúdico, pois você pode explorar a aprendizagem 
brincando, o contar historinhas estimulando o aluno a interpretar a história e 
reinventar, etc. (Escola Professora Gilvanete Vieira Guedes); conhecimento 
prévio do aluno, atividade lúdica, atividade em grupo, conversa informal, 
leitura deleite (imagem e texto) (Escola Jornalista Júlio Augusto Siqueira); 
trabalhar de acordo com que o aluno traz, os conhecimentos prévios dos 
alunos a partir daí desenvolver uma aula proveitosa (Escola Professora 
Gilvanete Vieira Guedes). 

Além dessas respostas empíricas das professoras do contexto urbano na citação acima, 

as demais docentes também descreveram em suas respostas que utilizam jogos, dinâmicas, 

músicas e outras atividades como estratégias de ensino para fazer com que seus alunos 

aprendam. Vejamos também as respostas de algumas docentes da zona rural, referentes às 

estratégias de ensino utilizadas por elas em suas salas de aula: 

Procuro sempre começar pela bagagem do próprio aluno, trabalhar a partir do 
seu cotidiano com estratégias abrangentes e interessantes. (Escola Duque de 
Caxias); trabalhar com dinâmicas, aulas práticas com pesquisas, ou seja, 
procuro sempre tornar a aula prazerosa. (Escola Padre Félix Barreto); 
trabalhar o aprendizado junto com o lúdico. (Escola Cônego Pedro deSouza 
Leão); o lúdico, o brincar permite com que a criança possa desenvolver suas 
potencialidades por completo, conseguem promover de forma significativa 
novas experiências afetivas, sociais, motoras e cognitivas. (Escola Cônego 
Pedro de Souza Leão); estratégias diferentes com jogos, músicas, livros 
didáticos, entre outros. (Escola Luzia Virtuosa de Queiroz); leitura coletiva e 
individual (Escola Açude Grande). 
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No conhecimento empírico das professoras referentes às estratégias de ensino na zona 

rural, identificamos que como as docentes da zona urbana, elas também utilizam o lúdico e a 

bagagem de conhecimentos, isto é, os conhecimentos prévios que os alunos trazem consigo e 

que ajudam muito no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula para“discutir com os 

alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos” (Freire 

2003b, p.30). Há também nas respostas dessas professoras a utilização de estratégias de ensino 

com leituras, jogos, dinâmicas, atividades em grupos, projetos, pesquisas, livros didáticos, 

contação de histórias, músicas etc. Dessa maneira, verificamos que as professoras pesquisadas 

da zona urbana e da zona rural usam diferentes estratégias, mas como podemos conferir em 

suas respostas as docentes procuram adequar-se à realidade em cada contexto, seja urbano ou 

rural. 

No processo de ensino-aprendizagem nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, as 

professoras da zona urbana e da zona rural demonstraram em suas respostas mais dificuldades 

que facilidades para exercer suas funções profissionais. Eumeramos, a seguir, algumas 

facilidades que encontraram as professoras de ambos contextos, urbano e rural, para ministrar 

suas aulas: 

Zona urbana: é preciso analisar o nível de desenvolvimento e dos 
conhecimentos prévios de cada aluno.(Colégio 3 de Agosto); leitura 
diariamente facilita a escrita. (Escola Ana Maria Alves Gomes); a presença 
dos pais na vida dos filhos. (Escola Pedro Ribeiro); o aluno não ser faltoso e 
ter um acompanhamento por parte dos pais. (Escola Prefeito Manoel de 
Holanda Cavalcanti); a colaboração dos pais em casa e na escola, a família 
deve trabalhar juntamente com a escola. (Escola Santo Yves); quando o aluno 
e a família demonstram interesse na aprendizagem. (Escola Professora 
Gilvanete Vieira Guedes); participação dos pais contribui para a 
aprendizagem do aluno. (Escola Professora Aglaires Silva da Cruz Moura); 
quando os pais têm conhecimentos para ajudar os seus filhos. (Escola 
Jornalista Júlio Augusto Siqueira); curiosidade, concentração, motivação e o 
interesse do discente para o melhor aprendizado (Escola CAIC Diogo de 
Braga).  

Zona rural: quando existe a participação das famílias na escola. (Escola Duque 
de Caxias); apoio dos pais (Escola Padre Félix Barreto); mostrar que a 
aprendizagem pode ser prezerosa, aprender com prazer e não por obrigação. 
(Escola Cônego Pedro de Souza Leão); as formações continuadas e os cursos 
de apoio do NTM. (Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); a presença do aluno, 
o apoio pedagógico e as formações. (Escola Luzia Virtuosa de Queiroz); o 
interesse dos alunos em querer aprender e uma escola equipada que lhe dar 
condições de desenvolver seu trabalho (Escola Manoel Domingos de Melo). 
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Dentre as respostas das docentes acima selecionadas nessa citação, identificamos que 

ao analisar as respostas das professoras da zona urbana e da zona rural quanto às facilidades 

que elas encontram no processo ensino-aprendizagem nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, fica explícito que em ambos contextos, quando há apoio da família na escola, os 

professores conseguem fazer um bom trabalho. Como também, segundo algumas respostas 

dadas por essas docentes referentes a essa questão, é importante um apoio pedagógico e 

Formação Continuada. Muitas professoras da zona urbana e da zona rural não responderam a 

essa questão, deixando-nos sem saber se realmente não quiseram responder, ou se não 

encontram nenhuma facilidade para ensinar seus alunos nas Séries Iniciais.  

Nesse processo de ensino-aprendizagem das Séries Iniciais, encontramos nas respostas 

das professoras muitas dificuldades, porém só elencamos algumas para confrontarmos como 

procedem essas dificuldades nos contextos urbano e rural: 

Zona urbana: ausência da participação dos pais em cobrar de seus filhos, em 
ajudá-los e a falta de material didático adequado na escola. (Colégio 3 de 
Agosto); falta de interesse dos pais. (Escola Ana Maria Alves Gomes); falta 
de material, espaço adequado e o compromisso falho quanto ao 
acompanhamento dos pais (Escola Pedro Ribeiro); falta de apoio familiar e de 
materiais didáticos. (Escola Prefeito Manoel de Holanda Cavalcanti); falta de 
interesse dos alunos e a ausência dos pais. (Escola Santo Yves); salas 
superlotadas, falta de materiais para trabalhar. (Escola Madre Tarcísia); a base 
familiar, pois muitos pais não se comprometem em ajudar o educador (Escola 
Professora Gilvanete Vieira Guedes).  

Zona rural:os pais não estão mais voltados para a aprendizagem dos filhos. 
(Escola Duque de Caxias); falta de apoio nas salas multisseriadas. (Escola 
Padre Félix Barreto); salas multisseriadas são constantemente um grande 
desafio; falta de acompanhamento da família e em alguns casos falta de 
recursos. (Escola Cônego Pedro de Souza Leão); falta de formação para salas 
multisseriadas. (Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); falta de interesse dos 
alunos e falta de ajuda dos pais. (Escola Açude Grande); falta de incentivo dos 
pais. (Escola Manoel Domingos de Melo); falta de interesse dos alunos e 
também os pais não ajudam (Escola Ubiratan Carneiro da Cunha). 

Verificamos nas respostas dadas pelas professoras da zona urbana e da zona rural, que 

as maiores dificuldades que essas docentes encontram para ministrar suas aulas nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental estão na falta de apoio da família, que gera desinteresse dos 

alunos. Essas docentes de ambas localidades também citaram a falta de materiais didáticos, 

apoio pedagógico e a indisciplina. Também na zona rural há as turmas multisseriadas que 

segundo as respostas dessas professoras dificultam muito o trabalho nessa localidade. 
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Constatamos que as dificuldades encontradas nas duas localidades, urbana e rural, não diferem 

muito uma da outra, a não ser as salas multisseriadas da zona rural e algumas opiniões, tanto 

das professoras da zona urbana como da zona rural quando destacaram que os alunos da zona 

rural são mais disciplinados que os da zona urbana. 

Quanto ao trabalho de alfabetização dessas docentes, identificamos que também as 

dificuldades no ensino da leitura e da escrita são maiores que as facilidades nos contextos 

urbano e rural. Vejamos as facilidades que essas professoras da zona urbana e da zona rural 

encontraram para ensinar seus alunos a ler e escrever: 

Zona urbana: nos ciclos de aprendizagem que dão oportunidades para que 
todos consigam atingir os objetivos em um tempo maior que no sistema 
seriado. (Colégio 3 de Agosto); leitura individual para desenvolver a escrita, 
(Escola Ana Maria Alves Gomes); acesso a livros didáticos, paradidáticos, 
biblioteca da escola, cantinho da leitura. (Escola Pedro Ribeiro); interesse e 
esforço do aluno e família. (Escola Madre Tarcísia); quando o aluno tem 
acesso a leitura em seu cotidiano. (Escola Professora Gilvanete Vieira 
Guedes); quando há apoio e incentivo dos pais (Escola Professora Aglaires 
Silva da Cruz Moura).  

Zona rural: o interesse do aluno de querer aprender. (Escola Duque de Caxias); 
gosto pela leitura e o contato com diversos gêneros textuais. (Escola Padre 
Félix Barreto); mostrar que a leitura e a escrita podem ser prazerosas. (Escola 
Cônego Pedro de Souza Leão); materiais de apoio pedagógico do PNAIC 
(Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); metodologias e didáticas próprias para 
cada necessidade (Escola Manoel Domingos de Melo).  

Diante do exposto pelas professoras da zona urbana e da zona rural, evidenciamos que 

as facilidades no ensino da leitura e da escrita estão no acesso a livros paradidáticos, no contato 

com diversos gêneros textuais, materiais de apoio do PNAIC, como também, no interesse dos 

alunos e apoio da família. Vejamos a seguir, as dificuldades que as professoras da zona urbana 

e da zona rural encontram para ensinar seus alunos a ler e escrever: 

Zona urbana: se a criança não se interessa e os pais não ajudam, o processo de 
aprendizagem fica lento. (Colégio 3 de Agosto); quando o educando não quer 
nada, nossos esforços são desperdiçados. (Escola Ana Maria Alves Gomes); 
ausência de interesse e esforço do aluno e família, bem como dificuldades 
cognitivas. (Escola Madre Tarcísia); quando a criança não tem ajuda da 
família ou apresenta algum problema no processo de aprendizagem. (Escola 
Pedro Ribeiro); falta de interesse da família no acompanhamento dos filhos. 
(Escola Santo Yves); desinteresse dos pais com seus filhos, os pais largam 
seus filhos na escola e querem que o professor faça tudo (Escola Prefeito 
Manoel de Holanda Cavalcanti).  
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Zona rural: indisciplina do aluno. (Escola Duque de Caxias); falta de interesse 
dos alunos. (Escola Jaime Vasconcelos Beltrão); salas multisseriadas. (Escola 
Açude Grande); desinteresse dos alunos e a falta de incentivo dos pais (Escola 
Manoel Domingos de Melo).  

Diante das dificuldades descritas acima por algumas professoras da zona urbana e da 

zona rural no ensino da leitura e da escrita, identificamos que a falta de apoio e o desinteresse 

dos pais, torna-se difícil para essas docentes de ambos os contextos ensinar seus alunos a ler e 

escrever. Também para essas professoras pesquisadas há o desinteresse, a indisciplina dos 

alunos nos contextos urbano e rural, além das salas multisseriadas que ainda permeiam a zona 

rural, dificultando o trabalho dessas professoras, devido a alunos de diferentes séries e faixas 

etárias em uma mesma sala de aula.  

Em nossa análise, constatamos um grande desafio dos professores de ambos os 

contextos para ensinar seus alunos a ler e escrever. Esses professores ao invés de ficarem 

desanimados, devem ir em busca de estratégias de ensino em que todos os alunos tenham 

oportunidade de serem alfabetizados, pois Lerner (2002, p.29) nos propõe que devemos “unir 

nossos esforços para alfabetizar todos os alunos, para assegurar que todos tenham 

oportunidades de se apropriar da leitura e da escrita como ferramentas essenciais de progresso 

cognoscitivo e de crescimento pessoal”. 

Verificamos que a maioria das professoras das localidades urbana e rural procura 

valorizar e respeitar o contexto sociocultural em que está inserido seus alunos no processo de 

alfabetização, pois essas professoras ao responderam os questionários situaram que ensinam 

seus alunos a ler e escrever de acordo com a realidade em que eles vivem.  

Quanto ao letramento, constatamos que a maioria das professoras da zona urbana e da 

zona rural não respondeu a essa questão, visto que utilizam práticas de letramento em sala de 

aula, mas ao serem confrontadas com o termo não são capazes de dar sua opinião nem definir 

este conceito. Verificamos que apenas três docentes da zona urbana e quatro da zona rural se 

aproximaram do conceito de letramento Vejamos a seguir, como essas docentes expressaram o 

conceito de letramento: 

Zona urbana: letramento: é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler 
e escrever bem como resultado da ação de usar essas habilidades em práticas 
sociais.(Escola Pedro Ribeiro); letramento é o uso das práticas de leitura e da 
escrita (Escola CAIC Diogo de Braga); letramento é quando o indivíduo faz 
uso da leitura e da escrita no seu cotidiano (Escola CAIC Diogo de Braga). 



366 

Zona rural: letramento é quando o aluno lê, compreende e faz uso do que leu. 
Exemplo: pega uma bula de remédio ler e compreende como tomar. (Escola 
Padre Félix Barreto); letramento de acordo com Magda Soares é o resultado 
da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura e escrita. (Escola 
Manoel Domingos de Melo); o docente se utiliza da leitura e da escrita não 
somente para ler e escrever, mas para suas práticas sociais. (Escola Cônego 
Pedro de Souza Leão); letramento é a condição de ser letrado, saber ler e 
escrever de acordo com as necessidades sociais da leitura e da escrita (Escola 
Duque de Caxias). 

Evidenciamos em algumas das respostas das professoras da zona urbana e da zona rural 

que o letramento são as práticas sociais de leitura e escrita. No entanto, essas docentes não 

fizeram referências as diferentes esferas do cotidiano com os diferentes gêneros textuais em 

circulação, determinando as diferentes maneiras de como trabalhar a leitura e a escrita 

socialmente na escola. Kleiman (2010, p.380) explica como devem ser as atividades relativas 

ao letramento numa perspectiva escolar, quando sublinha: “tem por foco atividades vinculadas 

a práticas em que a leitura e a escrita são ferramentas para agir socialmente”.  

Quanto ao multiletramento, verificamos nas respostas das professoras de ambos os 

contextos, urbano e rural, que elas desconhecem como trabalhá-lo em sala de aula. Em algumas 

dessas respostas por algumas professoras foram destacadas as tecnologias, as modalidades de 

linguagem, a cibercultura, mas não revelaram conhecimento de como trabalhar o 

multiletramento com o hipertexto, a multiculturalidade e a multimodalidade , a qual, segundo 

Rojo (2012a, p.19) multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos são “textos 

compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas 

de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar” 

Em análise com o cruzamento de dados das respostas dos questionários realizados com 

as professoras da zona urbana em confronto com as da zona rural, percebemos mais 

convergências que divergências entre o que foi dito por essas professoras de ambos contextos 

quanto as suas estratégias de ensino, as facilidades e dificuldades para ensinar seus alunos a ler 

e escrever e às diferenças nas práticas docentes desses professores em ambas localidades. 
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5.3 Observação de aulas 

Além da realização das entrevistas através da técnica do CHD e da aplicação de 

questionários, recorremos à observação em sala de aula (cf. Apêndice 3 A e B), onde 

priorizamos o diálogo com os professores. Dessa forma foram realizadas dezesseis observações 

em sala de aula, sendo oito com as quatro professoras da zona urbana e oito com os quatro 

professores da zona rural, divididas em duas observações para cada docente de ambos os 

contextos. 

Analisando essas observações, percebemos que de fato existe uma interação entre 

professor e alunos e alunos entre si. Os alunos participam das atividades propostas pelos 

professores, das estratégias de ensino para leitura e escrita. Em regra geral, estas atividades são 

adaptadas ao contexto sociocultural e às experiências dos alunos. No entanto, o comportamento 

dos alunos em sala de aula e a questão dos valores precisam ser trabalhados, revisitados e 

acordados entre professores e alunos, para uma melhor convivência escolar. 

Fazendo uma análise com o cruzamento de dados das observações realizadas entre as 

professoras da zona urbana e da zona rural, em confronto com as entrevistas realizadas, 

percebemos que há coincidência entre o que foi dito nas entrevistas, nos questionários e o que 

presenciamos nas observações junto aos professores de ambas as localidades.  

Nas observações de aulas, procuramos ver como esses professores ministravam suas 

aulas e se suas estratégias de ensino estavam de acordo com as experiências e o contexto 

sociocultural em que seus alunos estão inseridos, privilegiando as práticas sociais de letramento 

em evidência nas mais diferentes esferas do cotidiano dos seus alunos. Com isso, tínhamos 

interesse em saber se as respostas que eles deram nas entrevistas, sobre os temas citados acima, 

estavam realmente associados a sua prática diária em sala de aula. 
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5.3.1 Observações na zona urbana 

Na análise de dados das observações realizadas com as docentes da zona urbana, 

verificamos em vários momentos que existe interação entre professoras e alunos, como também 

entre os próprios alunos, bem como participação dos alunos nas atividades propostas pelas 

professoras.  

Observamos que P1 nas atividades de leitura procurava interagir com os alunos que 

sentiam mais dificuldades no processo da leitura e da escrita e com os que têm mais facilidade. 

Percebemos uma boa interação entre eles e também participação nas atividades realizadas. O 

mesmo aconteceu com P2: nas correções das atividades, os alunos que sentiam mais 

dificuldades procuravam seus colegas que tinham mais facilidade de aprendizagem. Apenas 

sentimos que os alunos não tinham oportunidade de fazer a correção do exercício na lousa, dado 

que a professora apresentava ela mesma a solução.  

Houve também uma ótima interação entre professora e alunos e entre eles nas atividades 

propostas por P3. Porém notamos que P4 na correção das atividades não participou desse 

momento com seus alunos, apenas corrigiu a atividade na lousa, apesar de haver uma boa 

interação entre os colegas e uma boa relação de convivência da professora com seus alunos. 

Nas estratégias de ensino da leitura e da escrita, verificamos que as professoras nas 

entrevistas realizadas relataram que utilizam atividades diversificadas de acordo com os níveis 

em que seus alunos se encontram – pré-silábico, silábico, silábico-alfabético ou alfabético –, os 

conhecimentos prévios, pesquisas e atividades lúdicas. Nas observações realizadas com essas 

mesmas professoras, presenciamos que algumas delas utilizam a leitura e a escrita como 

prioridade em sala de aula com atividades diversificadas – como constatamos em P1, que antes 

de iniciar a leitura valorizou alguns conhecimentos prévios dos seus alunos.  

Com a leitura em foco, P1 pediu para que todos repetissem o título do texto e, a partir 

daí, foram feitos alguns questionamentos. Houve leitura compartilhada nas duas aulas em que 

tivemos a oportunidade de estar presente em sala de aula com essa professora. Enquanto as 

crianças praticavam a leitura, a professora fazia perguntas referentes aos textos trabalhados. 

Observamos também um bom envolvimento da professora ao trabalhar com as crianças a 

editora do livro didático que eles têm e que estava em estudo naquele momento, como também 

o autor e o tema. A maioria dos seus alunos já se encontra na fase alfabética, alguns na fase 

silábica–alfabética e poucos na silábica.  
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Na escrita, P1 após comentar o texto com os alunos iniciou a atividade referente à 

compreensão do texto. Como a maioria dos seus alunos já domina a leitura, a professora sentiu 

facilidade de comandar essa atividade. Consideramos duas boas aulas com um conteúdo bem 

trabalhado, mas sentimos falta de uma metodologia que envolvesse os alunos em práticas 

sociais, atividades em grupo e momentos de roda de leitura, em que os alunos descobrissem a 

palavra no texto, etc.  

Percebemos que P2 tem perfil para trabalhar na alfabetização, mas necessitava estar 

mais junto das crianças para verificar a aprendizagem delas, pois ela se comportava com os 

meninos como se todos já fossem alfabetizados. Mesmo os alunos respondendo às questões da 

atividade, P2 não verificou a escrita deles, só fazia a correção na lousa. Observamos também 

que eles tinham dificuldades na escrita das palavras, pois alguns escreviam faltando letras, no 

entanto, as frases produzidas por eles não deixaram de ter sentido, mesmo com muitas 

dificuldades para construí-las. 

Nas estratégias utlizadas por P3, evidenciamos atividades com leitura silenciosa e 

compartilhada, compreensão e produção. No estudo do texto, a professora explorou algumas 

questões referentes ao tema, ao objetivo, ao gênero textual e à finalidade do texto. Estava 

sempre junto dos alunos que precisavam de ajuda. Observamos que a maioria deles tinha uma 

boa grafia e eram participativos no processo de aprendizagem. Como exemplo, citaremos uma 

atividade de leitura por P3 que colocou na lousa um texto que tinha como título “Dígrafos”. Foi 

um momento descontraído em que a professora pediu para que eles lessem e, no decorrer dessa 

leitura, ela os indagava com perguntas referentes ao texto, para que eles descobrissem que se 

tratava de uma canção e que era construído em versos e estrofes. Houve uma leitura coral, com 

todos em uma só voz, dirigida pela professora; foi um momento descontraído e lúdico de 

aprendizagem. Pertinente também foi P3 conseguir fazer um trabalho interdisciplinar, 

envolvendo outras áreas de conhecimento como História e Matemática, ao trabalhar o texto 

“Fundação de Recife”, visto que essa aula foi ministrada no dia 12 de março, dia da fundação 

da capital de Pernambuco. 

Quanto à aula de P4, observamos atividades de leitura com frases soltas e 

descontextualizadas, elaboradas apenas pela professora, sem nenhuma participação dos alunos. 

Em seguida, ela colocou na lousa um texto sem nenhuma atividade prévia para a leitura, em 

que só a professora leu o texto, pois os alunos não participaram dessa leitura. A atividade escrita 
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era apenas para que os alunos copiassem da lousa o texto que foi lido pela professora e, em 

seguida, apenas pediu para que eles respondessem em seus cadernos.  

P4 não dava oportunidade de os alunos responderem, ela mesma respondia às questões 

na lousa antes de eles teminarem a atividade, sem interação e sem motivação. As atividades 

escritas eram descontextualizadas, sem promover um ensino-aprendizagem que colaborasse 

para a construção de saberes. Todavia, em um segundo momento de nossa observação com P4, 

evidenciamos uma aula mais dinâmica e participativa, que explorou a leitura e a escrita, pedindo 

para que os alunos lessem as palavras do quadro e as escrevessem nas colunas de acordo com 

o número de sílabas, como também outras palavras que foram produzidas por eles para formar 

frases. 

Na adaptação da prática docente segundo o contexto sociocultural e experiências dos 

alunos, percebemos que P1 trouxe à sua prática as brincadeiras das crianças com algumas 

perguntas referentes ao dia a dia delas, de acordo com os textos trabalhados em sala de aula. 

Enquanto P2 adaptou sua aula às experiências dos alunos, à medida que trouxe à sala de aula o 

cuidado que devemos ter com a água, através de como economizá-la para não ficarmos sem 

esta riqueza, fez também adaptação à sua prática docente ao fazer algumas perguntas do 

cotidiano dos alunos a partir da história “Como devemos cuidar das flores”, para introduzir o 

conteúdo de sua aula. 

Houve uma adaptação ao contexto sociocultural dos alunos quando P3, ao expor a data 

do aniversário da fundação de Recife, capital do Estado de Pernambuco, comentou sobre os 

rios que banham essa cidade (Capibaribe e Beberibe) e fez uma alusão ao rio que banha a cidade 

dos alunos, o “Rio Tapacurá”, e a sua importância, pois com sua barragem, além de abastecer 

Vitória de Santo Antão, também abastece a cidade do Recife e de São Lourenço da Mata, 

mostrando que, à medida que a água é tratada, torna-se valiosa para nossas vidas. 

Com a história contada por P4, “Brincadeiras”, essa professora conseguiu trazer para o 

contexto escolar a importância de fazer amigos, principalmente em sala de aula, onde todos 

fazem parte de uma família na escola. Ela trouxe também em outro momento um texto sobre o 

dia das mães e explicou o amor de mãe e o significado que ela representa para um filho. Dessa 

maneira, percebemos que as quatro professoras da zona urbana adaptaram suas aulas ao 

contexto sociocultural e às experiências dos alunos em sua vivência do cotidiano. 
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Quanto ao comportamento e a percepção de valores dos alunos das professoras da zona 

urbana, verificamos que os alunos de P1 possuem um bom comportamento, mas ainda há alguns 

deles que são dispersos, sem prestar muita atenção às atividade propostas pela professora. Mas 

houve respeito entre eles e a professora, os alunos foram solidários uns com os outros.  

Os alunos de P2 conversam muito, é uma turma barulhenta, mas participativa. 

Percebemos respeito entre os alunos, pois quando eles se desentendiam a professora fazia eles 

se reaproximarem. Essa turma apresentava no ano de 2014 problemas de aprendizagem e de 

comportamento, mas aquando da observação estava com uma convivência boa e também 

melhorando na aprendizagem.  

Dando continuidade a essa análise, verificamos que os alunos de P3 têm um bom 

comportamento, pois mesmo com algumas conversinhas paralelas conseguiram interagir e 

participar das atividades propostas pela professora. Eles convivem em um ambiente respeitoso 

e acolhedor, em que percebemos os valores como: respeito, solidariedade e união da turma. Os 

alunos de P4, enquanto a professora escrevia na lousa, alguns deles copiavam, mas outros 

conversavam sem participar desta atividade. Não são alunos indisciplinados, mas conversavam 

muito e atrapalhavam a explicação da professora, prejudicando a aula, mesmo demonstrando 

serem respeitosos com a professora e com seus colegas. 

Ao verificar algumas respostas nas entrevistas dessas professoras da zona urbana, 

percebemos no relato dessas docentes que as atividades diversificadas de acordo com os níveis 

dos alunos estão sendo evidenciadas nas professoras investigadas, como também os 

conhecimentos prévios e atividades em grupos e individuais.  

No ensino da leitura e da escrita conforme o contexto sociocultural dos alunos, também 

constatamos que, mesmo sem citar a localidade e o ambiente em que eles vivem, as atividades 

propostas pelas docentes dizem respeito às experiências desses alunos fora do contexto escolar, 

isto é, na vida e no meio em que eles convivem em seu cotidiano, promovendo um ensino-

aprendizagem que valoriza as coisas que estão além dos muros da escola e que precisam ser 

revisitadas e vivencidas em sala de aula pelas docentes.  

Quanto ao letramento em sala de aula, percebemos que as professoras da zona urbana, 

mesmo sem conceituarem esse termo nas entrevistas, conseguiram trazer as práticas sociais de 

leitura e escrita à sala de aula, através dos gêneros textuais em circulação nas diferentes esferas 
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da vida cotidiana dos alunos. No entanto, quanto ao multiletramento, não evidenciamos essa 

prática nas observações que fizemos em sala de aula com cada docente dessa localidade. 

 

5.3.2 Observações na zona rural 

Nas observações realizadas com os docentes da zona rural, evidenciamos que houve 

momentos de interação entre professor e alunos, bem como dos alunos entre si, e de participação 

nas atividades propostas pelos professores em sala de aula. 

Na prática docente de PI, verificamos que existe boa interação entre professor e alunos 

e entre os alunos. Observamos que P1 sempre ficava junto deles intervindo e ajudando aqueles 

que tinham dificuldades na leitura e na escrita. Em uma atividade com jogos (bingo), houve 

grande interação do professor com os alunos e dos alunos entre si, pois percebemos que alguns 

deles ajudavam seus colegas nas atividades propostas pelo docente em sala de aula. 

Confirmamos a participação de todos os alunos na atividade com o jogo do som inicial através 

do bingo, pois os alunos descobriam novas palavras, à medida que P1 os instigava a 

descobrirem.  

A partir de uma dinâmica, P2 conseguiu interação dos alunos ao perguntar se alguém 

sabia o significado da palavra “brincadeira” e um dos alunos respondeu que era estar em equipe. 

Nesse momento, P2 reforçou a fala do aluno para dizer que devemos ajudar o outro. Com isso, 

ela destacou a importância de estarmos sempre prontos a ajudar nossos colegas e que todos 

unidos conseguiriam aprender. Relevante a posição do professor a esse respeito, quando disse: 

“Todos estão no caminho do sucesso”. Interessante também foi quando P2 trouxe em outro 

momento para sala de aula questões da novela “Carrocel”, que estava sendo transmitida em 

uma das redes de televisão no momento. Ela tinha como enredo o preconceito e a classe social. 

Quando a professora os indagou sobre a personagem Joaquina, através da questão: “Por que 

Joaquina não gostava do seu colega da escola?”, um dos alunos respondeu que era porque esse 

colega a quem ela se referiu era pobre. Houve muita interação entre todos na sala de aula. Neste 

momento o professor tentou conquistá-los, pois não estava sendo fácil para esse docente, devido 

ser uma turma de alunos fora da idade/série. 

Percebemos que P3 também trabalhou uma dinâmica com seus alunos para que eles 

interagissem entre si. Sempre estava junto deles observando as dificuldades e as facilidades na 

produção de suas frases e à medida que um aluno tinha mais dificuldade em produzir, pedia 
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para aquele que sentia mais facilidade ajudar seu colega. Portanto, houve boa interação de todos 

na sala de aula. 

Verificamos que P4 tem uma boa interação com seus alunos e vice-versa, pois houve 

nos momentos da aula participação entre todos os alunos nas atividades propostas e a 

colaboração deles entre si, uns ajudando os outros, havendo aprendizagem significativa neste 

processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. O mais importante foi que em todos 

os momentos o professor conduzia as atividades tentando envolver todos os alunos na 

participação nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Nas estratégias de ensino da leitura e da escrita, observamos que P1 dividiu a turma em 

dois grupos, justificando que em sua turma há muitos alunos que necessitavam de uma atenção 

especial, porque não sabiam ler nem escrever. Enquanto o grupo que já sabia ler participava da 

prática de leitura e escrita através de jogos na formação de palavras, o professor trabalhava com 

o outro grupo que ainda não sabia ler com o alfabeto móvel, pedindo que eles formassem 

palavras, lessem para seus colegas e escrevessem essas palavras formadas por eles. 

Consideramos ser uma estratégia muito boa do professor com os alunos que ainda não sabiam 

ler nem escrever, fazendo grupos diversificados e ajudando na alfabetização deles, através de 

um trabalho colaborativo. 

Na leitura de algumas fábulas de Esopo expostas por P2, percebemos que além de fazer 

essas leituras em conjunto com seus alunos, fez também alguns questionamentos para motivar 

a turma dizendo que brevemente todos estariam lendo, pois naquele momento só havia um 

aluno na turma que estava alfabetizado. Na correção da tarefa de casa, P2 aproveitou as palavras 

que foram produzidas pelos alunos em casa e fez prática de leitura coletiva dessas palavras para 

fixação da aprendizagem. Alguns alunos já tinham uma grafia com boa coordenação, mas 

outros ainda precisavam de um trabalho mais individual. É uma turma com alunos prioritários 

no processo de alfabetização e mesmo com o dinamismo de P2 em sala de aula, a atividade 

escrita proposta foi mecânica, sem desenvolver nos alunos a sua criatividade e criticidade.  

Percebemos em P3 estratégias boas de leitura ao convidar alunos para ir à frente e lerem 

pequenos textos, em que o professor fazia observações quanto à pontuação. Também fez alguns 

questionamentos sobre a leitura dos textos pelos alunos para verificar a pontuação e usou duas 

estratégias em que os alunos puderam ouvir a leitura de um pequeno texto atropelando os sinais 

de pontuação e, em seguida, o mesmo texto foi lido obedecendo à pontuação. Os alunos 
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puderam perceber a diferença de sentido e como, eufonicamente, estavam mais organizados os 

sons no texto que obedecia aos sinais de pontuação. Foi um momento prazeroso de ensino-

aprendizagem.  

Em outro momento, P3 conduziu outra atividade em que alguns alunos liam alguns 

livros paradidáticos que estavam expostos no cantinho da leitura (mesa no canto da sala), porém 

sentimos falta de uma orientação do professor na condução dessas leituras, de estar mais junto 

dos alunos, pois mesmo sendo significativo eles lerem o que gostavam e os que ainda não 

sabiam ler fazerem de conta que sabiam, é preciso que o professor observe essas leituras em 

sala de aula nestes momentos prazerosos, para conseguir diagnosticar os que já dominam e os 

que ainda não dominam a leitura. 

Como estratégia de atividade escrita, P3 pediu para que os alunos respondessem a 

algumas questões de compreensão referentes aos textos estudados individualmente. 

Observamos que essa atividade poderia ser mais relevante se fossem em pares, pois daria mais 

oportunidade da colaboração entre eles. Seguiu-se a produção textual referente ao texto 

estudado, em que o professor sugeriu que os alunos escolhessem cinco palavras do texto e 

produzissem cinco frases. Foi um momento rico de ensino-aprendizagem, porque os alunos 

usaram sua criatividade para a produção.  

Quanto às estratégias de leitura de P4, presenciamos momentos relevantes quando os 

alunos se dirigiram ao armário e escolheram os livros paradidáticos que mais os interessavam 

e sentaram no tapete de leitura que já estava exposto no meio da sala. Percebemos nesta roda 

de leitura que havia interesse de cada aluno que estava lendo silenciosamente, pois muitos deles 

ficaram deitados no tapete se deleitando, viajando com suas leituras, mesmo os que ainda não 

sabiam ler estavam envolvidos com as suas histórias no “como se soubessem ler”. Após este 

contato com os livros, o professor pediu para que, sentados no tapete, começassem a roda de 

leitura. Noutra ocasião, enquanto uns alunos concluíam uma atividade de escrita proposta pelo 

professor, os que já tinham terminado participavam da leitura individual de pequenos trechos 

escolhidos naquele momento pelo professor nos livros paradidáticos, que estavam postos no 

cantinho de leitura. Após este primeiro momento de leitura, que foi muito significativo, senti 

falta da continuação na produção escrita. O professor deixou passar um momento valioso de 

produção textual pelos seus alunos.  



375 

Em outra aula de P4, os alunos estavam no tapete para iniciar a leitura de dois textos 

conduzidos pelo professor sobre o gênero textual carta. Após a leitura, o professor comandou a 

atividade escrita. Dividiu a turma em dois grupos e introduziu o gênero textual “carta”, pedindo 

para haver um correio entre os amigos da turma. Com a ajuda do professor, eles iniciaram esta 

atividade utilizando as características do gênero em estudo. Um dos alunos que ainda não sabia 

escrever pediu ajuda ao professor para escrever uma carta a sua avó. Naquele momento, 

percebemos as práticas sociais de letramento em sala de aula. Em outro momento, também na 

produção escrita, observamos que os alunos tinham sequenciação de ideias, embora revelassem 

acentuadas dificuldades ao nível da ortografia. 

Na adaptação da prática docente segundo o contexto sociocultural e experiências dos 

alunos, sentimos falta de um maior envolvimento de P1 nesse sentido nas observações 

realizadas em sala de aula. P2 sempre trazia em cada atividade questões que aprofundavam o 

conhecimento dos alunos, procurando trabalhar textos relacionados ao cotidiano deles. Nas 

atividades de leitura e escrita propostas por P3, evidenciamos que estavam relacionadas com a 

vida sociocultural e experiências dos seus alunos. O futebol e a luta de quem vive com poucos 

recursos para construir sua casa e viver uma vida digna com sua família e animais de estimação 

foram alguns dos temas de alguns textos trabalhados por P3 em sala de aula, conciliando 

assuntos de lazer com dificuldades conhecidas (e vivenciadas) pelos alunos. Também P4 em 

sua prática docente conseguiu contemplar, nas leituras dos textos, o contexto sociocultural e 

experiências dos alunos, promovendo inclusive  atividades de debate sobre a vida deles em seu 

dia a dia. Assistimos a um debate bastante interativo e dinâmico, em que a palavra chave foi 

“Preguiça”, surgindo vários depoimentos dos alunos dizendo: “não devemos ser preguiçosos”, 

“é feio a preguiça”, “preciso ajudar papai e mamãe na lavoura e em casa”, entre outras. 

Quanto ao comportamento e a percepção de valores, observamos nas aulas de P1 um 

bom comportamento de seus alunos. Mesmo havendo algumas conversas paralelas, 

constatamos que eram respeitosos com o professor e também uns com os outros.  

Na turma de P2, os alunos tiveram um bom comportamento, mesmo sendo alunos fora 

da idade/série. Eram respeitosos e solidários entre eles e também com o professor, 

nomeadamente com um aluno que revelava sérias dificuldades interacionais, os colegas 

conseguiram convidá-lo a participar do grupo e das brincadeiras.  



376 

Na turma de P3, os alunos conversavam muito em todos os momentos da aula e, por 

isso, ficou decidido pelo professor trazer na aula seguinte  um contrato didático para ver se 

melhoravam essas conversas paralelas. No entanto, presenciamos o respeito dos alunos com o 

professor e dos alunos entre si, demonstrando afetividade, carinho e solidariedade uns para com 

os outros. 

Os alunos de P4 tiveram um excelente comportamento em sala de aula, participando das 

atividades e colaborando com o professor e seus colegas. Demonstraram respeito para com o 

professor e entre eles e também eram solidários uns com os outros, sempre ajudando o professor 

no que era possível em sala de aula. Era perceptível a ética do professor com seus alunos e que 

os valores eram visíveis nestas crianças talentosas e criativas.  

Ao confrontar a análise das entrevistas com as observações dos professores da zona 

rural, percebemos que quanto às estratégias de ensino da leitura e da escrita há interesse desses 

docentes em motivar seus alunos a aprender a ler e escrever, mesmo diante das dificuldades 

existentes nessa localidade de ensino. As atividades de leitura e escrita desses docentes são 

trabalhadas com dinâmicas de grupo, roda de leitura e produção de frases e textos que 

possibilitam um ensino-aprendizagem significativo. 

Outro ponto relevante nessa obsevação com esses docentes diz respeito ao ensino da 

leitura e da escrita de acordo com o contexto sociocultural e as experiências dos alunos. Desses 

docentes, presenciamos apenas um que, mesmo fazendo um bom trabalho de alfabetização, não 

contemplou o ensino da leitura e da escrita trazendo à sala de aula as experiências de seus 

alunos, como também não verificamos atividades voltadas para o contexto sociocultural desses 

alunos que vivem no campo, sem privilegiar a vida no meio rural. 

Quanto ao trabalho com letramento em sala de aula, observamos nas entrevistas que 

apenas um professor conseguiu conceituar letramento, no entanto nas duas observações 

realizadas com cada docente, presenciamos essas práticas de letramento pelos professores com 

seus alunos à medida que os docentes conseguiram trazer à sala de aula atividades com textos 

do cotidiano dos alunos para criar estratégias de ensino-aprendizagem de leitura e escrita. 

Quanto ao multiletramento, não presenciamos esse trabalho dos professores com seus alunos 

em sala de aula. 
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5.4 Teste de nível de leitura e aprendizagem  

A leitura é fundamental não somente porque torna as pessoas mais esclarecidas e 

conhecedoras dos seus direitos e deveres na sociedade, mas também porque novos hábitos e 

novos saberes começam a fazer parte da construção do conhecimento humano. É Sim-Sim que 

sublinha: (2009, p.7): “Ler é sempre uma forma de viajar, quer o mediador de viagem seja um 

livro, uma revista, o ecrã de um computador ou de um telemóvel. O passaporte exigido para 

essa viagem chama-se aprender a ler”. 

Nessa perspectiva da importância da leitura, investigamos os alunos das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental de quatro turmas da zona urbana e quatro turmas da zona rural para 

apurar se há diferenças de aprendizagem ou não, quanto aos alunos que já leem e têm uma 

compreensão leitora em ambos contextos e aqueles que ainda não conseguem dominar essas 

competências. 

Realizamos um pré-teste no início do ano letivo de 2014 e um pós-teste no final do 

mesmo ano letivo. As escolas que atuamos foram o Colégio Municipal 3 de Agosto na zona 

urbana, com duas turmas do 2.º ano e duas turmas do 3.º ano e a Escola Municipal Duque de 

Caxias na zona rural, com duas turmas do 2.º ano e duas turmas do 3.º ano. No total, o pré-teste 

e o pós-teste foram aplicados em oito turmas, sendo quatro turmas do 2.º ano e quatro turmas 

do 3.º ano. Foram elaborados esses testes de leitura seguindo o modelo sugerido por Sucena e 

Castro (2009, p.100): “O TIL: Teste de idade de leitura”. No entanto, fizemos algumas 

adaptações referentes ao emprego de algumas palavras deste teste que não são usuais em nosso 

país. (cf. Apêndice 4). 

Para dar mais confiabilidade a nossa pesquisa, fizemos uma reunião com o grupo de 

professores entrevistados através do CHD da zona urbana e da zona rural, para apresentar a 

nossa proposta de aplicar um teste de leitura com seus respectivos alunos para verificar o 

domínio da leitura e a compreensão leitora deles. 

Como já foi referido, recorremos à versão adaptada do texto original de Sucena & Castro 

(2009) “O Til: Teste de idade de leitura”, que nos deu uma direção confiante para efetivação 

do nosso trabalho de pesquisa com os alunos dos referidos professores pesquisados. 

Aplicamos o pré-teste e o pós-teste em dias alternados com os alunos do 2.º e 3.º anos 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental nas referidas escolas dos contextos urbano e rural. 
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Seguimos as orientações de Sucena e Castro (2009), quanto à elaboração das questões e 

determinamos 30 questões no pré-teste que foram semelhantes no pós-teste. Dessa maneira, 

tivemos mais condições de investigar como os alunos estavam quanto às competências da 

compreensão leitora no início do ano letivo e se houve um desenvolvimento nessa competência 

no decorrer do ano.  

A escolha desses dois momentos para aplicação desse teste de leitura com as crianças 

das Séries Iniciais em ambos os contextos foi pertinente, pois com os resultados obtidos, houve 

mais possibilidades de saber se realmente há possíveis diferenças ou não na compreensão leitora 

entre os alunos da zona urbana e os da zona rural, e se as práticas docentes dos referidos 

professores revelaram ou não, ensino-aprendizagem quanto a essa competência leitora de seus 

alunos. 

 

5.4.1 Metodologia e caracterização da amostra 

Realizaram o teste 205 alunos. Destes, realizaram o pré-teste e o pós-teste 140 alunos 

(os demais realizaram apenas um dos testes, tendo estado ausentes num dos dias em que 

decorreram os testes). Foram constituídas duas subamostras, a dos alunos da escola da zona 

urbana e a dos alunos da zona rural. Quanto ao número de alunos, estas subamostras têm 

tamanho idêntico: 52,2% dos alunos é do meio urbano e 47,8% é do meio rural: 

 
Quadro 96 

Distribuição dos alunos por zona 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido Urbana 107 52,2 52,2 

Rural 98 47,8 47,8 

Total 205 100,0 100,0 

 

Quanto ao ano de escolaridade, a maior parte dos alunos participantes frequenta o 3.º 

ano, correspondendo a 58,5% do total: 
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Quadro 97 
Distribuição dos alunos por ano de escolaridade 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido 2.º ano 85 41,5 41,5 

3.º ano 120 58,5 58,5 

Total 205 100,0 100,0 

 

Da análise cruzada da distribuição dos alunos que responderam aos testes por zona e 

ano de escolaridade, conclui-se que na zona rural há maior desequilíbrio no número de alunos 

dos dois anos de escolaridade – os 62 alunos do 3.º ano correspondem a 63% da subamostra da 

zona rural, enquanto na zona urbana os 58 alunos do 3.º ano correspondem apenas a 54% da 

subamostra: 

Quadro 98 
Distribuição dos alunos por zona e ano de escolaridade 

– 250 alunos 

 

Ano de escolaridade 

Total 2.º ano 3.º ano 

Zona Urbana 49 58 107 

Rural 36 62 98 

Total 85 120 205 

 

Considerando apenas os alunos que participaram nas duas fases de realização do teste, 

140 alunos, conclui-se que as subamostras rural e urbana são idênticas quanto ao número de 

alunos no total e em cada um dos anos: 

 
Quadro 99 

Distribuição dos alunos por zona e ano de escolaridade  
– 140 alunos, com pré- e pós-teste 

 

 

Ano de escolaridade 

Total 2.º ano 3.º ano 

Zona Urbana 34 34 68 

Rural 32 40 72 

Total 66 74 140 
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5.4.2 Análise dos dados  

A análise das notas obtidas pelos 140 alunos que realizaram os dois testes revela desde 

logo uma subida significativa do pré- para o pós-teste13, sendo esta diferença mais acentuada 

na zona rural – com efeito, na zona urbana, a média das notas do pós-teste é 11,4% superior à 

do pré-teste;  

 

Quadro 100 
Notas dos alunos por zona – pré- e pós-teste 

Zona N Mínimo Máximo Média 

Urbana Nota pré-teste (%) 68 ,0 96,7 56,225 

Nota pós-teste (%) 68 ,0 96,7 67,598 

N válido (de lista) 68    

Rural Nota pré-teste (%) 72 3,3 100,0 47,176 

Nota pós-teste (%) 72 ,0 100,0 67,269 

N válido (de lista) 72    

 

Ao aprofundar a análise, distinguindo os resultados do 2.º e do 3.º ano, verificou-se que 

foi entre os alunos do 2.º ano que se registraram as médias mais elevadas no pós-teste, sendo 

essa diferença mais acentuada entre os alunos da zona rural – enquanto na zona urbana a média 

dos alunos do 2.º ano foi superior à do 3.º ano apenas em 0,3%, a média do 2.º ano na zona rural 

foi 15,6% superior à dos alunos do 3.º ano. 

 

 

  

                                                           
13 Considerando todos os testes realizados pelos 205 alunos que participaram neste estudo, verificou-se que no 
pós-teste, aplicado no final do ano letivo, as notas superaram, em média, 16,1% as do pré-teste, tendo-se registrado 
a nota média de 49,7% no pré-teste, realizado por 162 alunos, e a média de 65,8% no pós-teste, realizado por 180 
alunos. 
Para facilitar a leitura da análise, na discussão dos resultados apresentam-se os valores com arredondamento a uma 
casa decimal. Para a análise estatística dos dados recolhidos, utilizou-se o software IBM SPSS 22 (idioma PT- 
BR). No Apêndice 5 apresentam-se os dados mais relevantes da análise e descrição estatística dos resultados 
apurados. 
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Quadro 101 

Notas dos alunos por zona e ano – pré- e pós-teste. 

Zona Ano de escolaridade N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Urbana 2.º ano Nota pré-teste (%) 34 3,3 93,3 54,706 29,6230 

Nota pós-teste (%) 34 ,0 96,7 67,745 25,5145 

N válido (de lista) 34     

3.º ano Nota pré-teste (%) 34 ,0 96,7 57,745 27,9094 

Nota pós-teste (%) 34 ,0 96,7 67,451 30,3077 

N válido (de lista) 34     

Rural 2.º ano Nota pré-teste (%) 32 3,3 93,3 53,021 27,1905 

Nota pós-teste (%) 32 ,0 100,0 75,938 24,5203 

N válido (de lista) 32     

3.º ano Nota pré-teste (%) 40 3,3 100,0 42,500 26,4817 

Nota pós-teste (%) 40 3,3 96,7 60,333 28,9296 

N válido (de lista) 40     

 

Os dados registrados no quadro número 102 põem ainda em evidência outras 

observações relevantes: foram os alunos do 3.º ano da zona rural que tiveram médias mais 

baixas no pré- e no pós-teste; foram os alunos do 2.º ano da zona rural que tiveram melhor 

média no pós-teste (75,9%, enquanto os da zona urbana tiveram 67,7%, sendo a diferença de 

8,2%); e foi entre os alunos do 3.º ano da zona urbana que se registrou menor diferença entre 

as médias do pré- e do pós-teste. 

Para além dos resultados expressos nas médias dos testes, é também significativa a 

distribuição das notas dos alunos. O diagrama abaixo (boxplots, ou diagrama de caixa e 

bigodes)14 representa as notas dos alunos no pré- e no pós-teste, no 2.º e no 3.º ano, nas zonas 

urbana e rural. 

 

 

 

 
                                                           
14 Neste tipo de representação, a caixa (geralmente, retangular) representa as observações centrais, correspondendo 
a 50% da amostra; a linha que surge no interior da caixa representa a mediana; as linhas acima e abaixo da caixa 
representam, cada uma, 25% das observações com valores acima e abaixo, respectivamente, dos 50% centrais. A 
localização e o tamanho da “caixa” indicam onde há maior concentração de notas de alunos – concretizando: se a 
“caixa” ou o “bigode” é mais pequena/o, há maior concentração de casos; se a “caixa” ou o “bigode” é mais 
alongada/o, então há menor concentração. 
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Figura 3 
Boxplots com a distribuição das notas dos testes 

 

 

Os diagramas acima põem em evidência que não há uma tendência clara das notas nos 

pré-testes, mas nos pós-testes há uma maior concentração nas notas mais elevadas; por outro 

lado, verifica-se que entre os alunos do 2.º ano, tanto na zona urbana como na rural, há no  

pós-teste uma maior concentração das notas, o que indicia menor heterogeneidade dentro do 

grupo de alunos que constituem estas subamostras. 

 

5.4.3 Diferenças entre alunos das zonas urbana e rural 

Ao analisar as notas do pré-teste e do pós-teste dos alunos das zonas urbana e rural, 

percebemos que há um aumento substancial das notas do pós-teste em referência ao pré-teste 

na zona urbana e ainda maior na zona rural, como consta através dos percentuais citados nos 

quadros acima. No entanto, quanto às diferenças no domínio da leitura e na compreensão 

leitora, verificamos que não foram as referidas zonas que fizeram as diferenças nas notas dos 

testes realizados entre o pré-teste e o pós-teste, mas sim as práticas docentes. Os alunos do  

2.º ano da zona rural apresentaram um melhor nível de leitura no pós-teste que os alunos da 
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zona urbana, apesar de terem tido desempenho ligeiramente inferior no pré-teste. Quanto aos 

alunos do 3.º ano, obtiveram melhores notas no pré- e no pós-teste os da zona urbana, mas a 

diferença entre as médias em ambos os testes é superior entre os alunos da zona rural. Ao refletir 

sobre essas notas do pós-teste, conclui-se que houve desenvolvimento de competência de leitura 

e compreensão leitora em todas as turmas investigadas.  

Diante das notas dos alunos do 2.º ano da zona urbana e da zona rural que realizaram o 

pré-teste e o pós-teste, percebemos que não são muito significativas as diferenças entre ambos 

os contextos quanto às competências de leitura e compreensão leitora, porquanto as notas 

médias revelam efeitos positivos semelhantes em resultado dos processos de ensino-

aprendizagem desenvolvidos pelos respectivos professores. Como vimos, foi entre os alunos 

do 2.º ano – em especial, os da zona rural –, que se registrou maior diferença entre as médias 

do pré e do pós-teste. 

As conclusões da análise dos dados recolhidos dos testes às competências de leitura e 

compreensão leitora levam-nos a uma reflexão quanto à prática desses professores em sala de 

aula, pondo em evidência resultados que as práticas dos professores do 2.º ano da zona rural e 

do 3.º ano da zona urbana contribuíram para esse melhor desempenho dos alunos no domínio 

da leitura e na compreensão leitora, no decorrer do ano letivo. Por isso, percebemos as 

diferenças nas práticas dos professores que tiveram melhores desempenhos em suas turmas no 

pós-teste, 2.º ano da zona rural e 3.º ano da zona urbana.  

Diante desses resultados, e considerando as conclusões das entrevistas, questionários e 

observação de aulas, conclui-se que não há diferenciação nas práticas docentes em função da 

zona, pois cada docente tem suas estratégias de ensino-aprendizagem da leitura e os alunos 

também têm suas diferenças e necessitam ser motivados com práticas que colaborem para o 

domínio da leitura e da compreensão leitora, respeitando a realidade e esse momento de 

aprendizagem, seja na zona urbana ou na zona rural. 

 

5.5 Síntese geral e cruzamento de dados 

Retomando as Categorias Teóricas de nosso objeto de estudo – Formação de 

Professores, Prática Docente, Alfabetização e Letramento –, construímos o seguinte quadro-

síntese dos dados coletados: 
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Quadro 102 
Síntese do Cruzamento de Dados 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

 

 

 

 

• CHD 
 

• Formação Inicial: duas docentes 
em Pedagogia e duas em Letras. 
Essa Formação contribuiu para o 
exercício da prática docente dessas 
professoras. 

• Formação Continuada através do 
PNAIC, oficinas pedagógicas e 
Formação em Rede no início de 
cada semestre letivo tem sido 
relevante para essas professoras, 
pois as trocas de experiências e os 
saberes adquiridos permitiram que 
elas se sentissem mais seguras e 
confiantes na sua prática em sala 
de aula. 

• Formação Inicial: dois docentes em 
Pedagogia e dois em Magistério (Normal 
Médio). Essa Formação foi de grande 
importância para a prática docente desses 
professores.  

• Formação Continuada pelo PNAIC, 
oficinas pedagógicas e Formação em 
Rede no início de cada semestre letivo 
tem dado uma grande contribuição a esses 
professores, porque as trocas de 
experiências e os saberes adquiridos 
deixam-os mais seguros e confiantes nas 
suas práticas em sala de aula. 

 

 

 

 

• Questionários 
 

• As professoras têm Formação 
Inicial em Pedagogia e Magistério. 
Essa Formação tem sido 
importante para a prática docente  

• Formação Continuada através do 
PNAIC, oficinas pedagógicas e 
Formação em Rede no início de 
cada semestre letivo tem ajudado a 
maioria dessas professoras em 
suas práticas docentes. 

• As professoras têm Formação Inicial em 
Pedagogia e Magistério. Essa Formação 
tem sido relevante para a prática docente. 

• Formação Continuada através do PNAIC, 
oficinas pedagógicas e Formação em 
Rede no início de cada semestre letivo 
têm ajudado a maioria dessas professoras 
em suas praticas docentes. 

PRÁTICA DOCENTE ZONA URBANA ZONA RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

• CHD 
 

• As experiências dessas quatro 
docentes nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental são: duas do 
1.º ao 3.º ano e duas do 1.º ao 5.º 
ano. Quanto ao tempo de serviço 
dessas professoras, é de 8 a 26 
anos, uma docente já teve 
experiências na Educação Infantil 
e uma professora já trabalhou na 
zona rural por um período de 8 
anos. 

• Estratégias de atividades de grupo 
direcionadas a alunos que já 
dominam a leitura e a escrita para 
interagir com os alunos que ainda 
não dominam a competência 
leitora, valorização dos conheci-
mentos prévios de acordo com os 
níveis dos alunos. 

• Para a maioria das professoras não 
há quase diferenças na prática  
docente entre zona urbana e zona 
rural. Apenas, a realidade de cada 
contexto é diferente para elas e 

• As experiências desses quatro docentes 
nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental são: três docentes só têm 
experiências do 1.º ao 3.º ano e um 
docente com menos de um ano nas Séries 
Iniciais, pois esse professor teve mais 
experiências na Educação Infantil e EJA. 
Quanto ao tempo de exercício no 
magistério desses professores é de 4 a 7 
anos. 

• Os quatro docentes só têm experiências na 
zona rural. 

• Estratégias de trazer à sala de aula os 
conhecimentos prévios dos alunos e, a 
partir daí, criar oportunidades de ensino-
aprendizagem com atividades  lúdicas de 
leitura, através dos livros paradidáticos e 
do alfabeto móvel para os alunos que 
ainda não dominam a leitura. 

• Atividades lúdicas de leitura, através dos 
livros paradidáticos e do alfabeto móvel 
para os alunos que ainda não dominam a 
leitura. 
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necessita portanto, de práticas 
diferenciadas 

• Para a maioria dos professores as 
diferenças na prática docente entre zona 
urbana e zona rural estão nas famílias 
desestruturadas e na realidade de cada 
contexto, que são diferentes e merecem 
práticas diferenciadas.. 

 

 

 

 

 

• Questionários 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Experiências de vinte e sete 
docentes que já exerceram suas 
funções de professor na zona 
urbana e na zona rural nas Séries 
Iniciais. Os demais só têm 
experiências na zona urbana e 
alguns deles na EJA e em classes 
multisseriadas. 

•  Estratégias para inovar a prática 
através de projetos, valorização 
dos conhecimentos prévios, jogos, 
dinâmicas, roda de conversas que 
contemplem a realidade dos 
alunos com atividades lúdicas, que 
favoreçam um ensino-
aprendizagem significativo. 

• Poucas diferenças das práticas 
docentes da zona urbana para zona 
rural e vice-versa, como: difícil 
acesso, salas multisseriadas e 
melhor convivência dos alunos da 
zona rural que da zona urbana, 
como também, ausência dos pais 
na zona urbana. Para essas 
professoras o docente deve 
adequar sua prática à realidade de 
cada um desses contextos, urbano 
e rural, que são diferentes. 

• Experiências de nove docentes que já 
trabalharam na zona urbana e na zona 
rural nas Séries Iniciais. Os demais só têm 
experiências na zona rural e alguns deles 
já tiveram experiências na EJA. 

• A maioria desses docentes também tem 
experiências com turmas multisseriadas. 

• Estratégias que valorizem o cotidiano dos 
alunos com atividades de grupo, projetos, 
pesquisas, dinâmicas com músicas, 
sempre valorizando os conhecimentos 
prévios, de acordo com a realidade dos 
alunos. 

• Poucas são as diferenças das práticas 
docentes entre zona urbana e zona rural e 
vice-versa, como: o difícil acesso, salas 
multisseriadas e falta de estrutura física e 
de materiais didáticos na zona rural, como 
também, os contextos que têm realidades 
diferentes e o professor necessita adequar 
sua prática a cada realidade, seja urbana 
ou rural. 

 

 

 

 

• Observações 
 

• Interação professores e alunos 
com atividades lúdicas e 
diversificadas de acordo com os 
níveis dos alunos e a realidade 
deles. 

• Interação professores e alunos com 
atividades lúdicas, através de jogos e 
dinâmicas, conforme à realidade dos 
alunos. 
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ALFABETIZAÇÃO ZONA URBANA ZONA RURAL 

 

 

 

 

• CHD 
 

 

 

• Facilidades no ensino da leitura e 
da escrita através de sondagem, 
leitura individual e coletiva, 
exercícios lúdicos com jogos, o 
apoio das oficinas do PNAIC e 
atividades de acordo com os níveis 
da escrita. 

• As dificuldades no ensino da 
leitura e da escrita estão na 
indisciplina, desinteresse dos 
alunos em aprender. 

•  A maioria das docentes consegue 
adaptar sua prática ao contexto 
sociocultural dos alunos. 
 

• As facilidades acontecem quando há 
disponibilidades de recursos didáticos, 
interesse dos alunos e interação do 
professor com os alunos e entre eles 
mesmos. 

• As dificuldades estão na falta de apoio dos 
pais, no desinteresse dos alunos e nas 
salas multisseriadas. 

• A maioria das docentes adequa sua prática 
ao contexto sociocultural dos seus alunos. 

 

 

 

• Questionários 
 

• A maioria das docentes encontra 
facilidades na alfabetização 
através de práticas de leitura e 
quando há interesse dos alunos em 
aprender. 

• As dificuldades dos alunos estão 
na indisciplina, falta de apoio dos 
pais e no desinteresse dos alunos. 

• A maioria das docentes consegue 
adaptar sua prática ao contexto 
sociocultural dos alunos. 

• As facilidades estão quando há 
disponibilidades de recursos didáticos, 
interesse dos alunos e interação do 
professor com os alunos e entre eles 
mesmos. 

• As dificuldades estão na falta de apoio dos 
pais, no desinteresse dos alunos e nas 
salas multisseriadas. 

• A maioria das docentes adequa sua prática 
ao contexto sociocultural dos seus alunos. 

 

 

 

• Observações 
 

• As facilidades estão na interação 
dos alunos que sabiam ler e 
escrever com os que tinham mais 
dificuldade. 

• As dificuldades estão no 
desinteresse dos alunos, na falta de 
compromisso nas tarefas 
realizadas em sala de aula e em 
casa sem o apoio dos pais. 

• A maioria das docentes adequam 
sua prática à realidade 
sociocultural dos seus alunos. 
 

• As docentes encontram facilidades no 
ensino da leitura e da escrita na interação 
com os alunos. 

• As dificuldades estão na falta de interesse 
de alguns alunos em fazer as atividades e 
na falta de apoio dos pais nas tarefas de 
casa. 

• A maioria dos docentes procuram adequar 
sua prática à realidade sociocultural dos 
seus alunos. 

LETRAMENTO ZONA URBANA ZONA RURAL 

 

• CHD 
 

• Há dúvidas das professoras quanto 
aos conceitos de letrar e 
alfabetizar e de letramento e 
multiletramento em sala de aula. 
Essas dúvidas partem do 
desconhecimento desses termos 
pelas professoras. 

• Há dúvidas dos professores quanto aos 
conceitos letrar e alfabetizar e de 
letramento e multiletramento em sala de 
aula, pela falta de conhecimento dos 
professores desses termos. 
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• Questionários 
 

• São poucas as docentes que têm 
conhecimento dos conceitos de 
letramento e multiletramento, pois 
a maioria delas não conhece esses 
termos e por isso não sabe 
diferenciar letrar de alfabetizar, 
nem como trabalhar 
multiletramento em sala de aula. 
 

• São poucas as docentes que têm 
conhecimento dos conceitos de 
letramento e de multiletramento. Assim, a 
maioria das docentes não sabe como 
trabalhar o multiletramento em sala de 
aula. 

 
 

• Observações 
 

• As práticas de letramento foram 
evidenciadas em sala de aula, pois 
mesmo os professores sem esse 
conhecimento, trouxeram às salas 
de aula o ensino da leitura e da 
escrita conforme o cotidiano e a 
vida dos alunos além dos muros da 
escola. 

• Quanto ao multiletramento não 
presenciamos essa prática em sala 
de aula. 
 

• Os professores vivenciaram em sala de 
aula as práticas de letramento, mesmo sem 
o conhecimento desse termo, pois 
trouxeram às salas de aula o ensino da 
leitura e da escrita de acordo com o dia a 
dia dos seus alunos. 

• Não conseguimos evidenciar um trabalho 
com multiletramento em sala de aula. 

 

Na síntese geral do cruzamento de dados descritos no quadro acima, importa destacar 

que as quatro docentes da zona urbana e os quatro docentes da zona rural, entrevistados através 

do CHD, consideram a Formação Inicial como sendo relevante para as suas práticas em sala de 

aula.  

Quanto aos questionários realizados com os professores das dez escolas em ambos os 

contextos, urbano e rural, verificamos que sessenta e cinco professoras da zona urbana 

responderam a esses questionários, sendo que: cinquenta e sete docentes consideram a 

Formação Inicial relevante para sua prática; quatro não consideram importante; uma encontra 

diferenças em parte, pois para ela com o avanço dos tempos e da tecnologia é preciso correr 

atrás e ficar atualizado(a); uma docente considera um pouco relevante, pois a realidade em sala 

de aula é diferente da formação; uma pontuou que entre teoria e prática existem uma enorme 

distância, pois o curso não prepara o professor para a prática docente; e uma professora não 

respondeu a essa questão. 

Quanto aos professores da zona rural, responderam aos questionários vinte e sete 

docentes, sendo que: vinte e cinco deles consideram a Formação Inicial relevante para sua 

prática docente; apenas uma docente respondeu que a sua Formação Inicial não contribuiu para 

sua prática; e uma respondeu que contribuiu em parte, pois para essa docente a prática vem no 

dia a dia, com as trocas de experiências e as Formações Continuadas. 
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No cruzamento dos dados dos professores que participaram no CHD com os que 

responderam aos questionários da zona urbana e da zona rural, percebemos que a maioria desses 

docentes, em ambas as localidades (urbana e rural), considera a Formação Inicial relevante para 

sua prática, confirmando que “os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional têm 

um peso importante na compreensão da natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser” 

(Tardif, 2012, p.69). 

As quatro professoras da zona urbana e os quatro professores da zona rural entrevistados 

em nossa pesquisa participam de Formação Continuada, porém, vale salientar que desses 

professores investigados, apenas duas docentes da zona urbana e dois docentes da zona rural 

participam das formações do PNAIC; os demais só participam das oficinas pedagógicas, 

quando acontecem esporadicamente, e da Formação em Rede, no início de cada semestre letivo. 

No entanto, a maioria dos docentes de ambos os contextos, urbano e rural, considera importante 

a Formação Continuada para ajudar à prática docente em sala de aula. 

Constatamos que a maioria das professores da zona urbana e da zona rural que 

respondeu aos questionários, considera relevante a Formação Continuada, pois das trocas de 

experiências entre os docentes e das orientações dos formadores sobre como trabalhar com 

jogos e dinâmicas em sala de aula com os alunos, resulta uma grande contribuição, segundo 

esses professores, para a sua prática. 

Analisando as respostas dos professores que realizaram as entrevistas através do CHD 

com as respostas das professoras nos questionários da zona urbana e da zona rural, constatamos 

que a maioria desses professores, em ambos os contextos, considera que a Formação 

Continuada contribui para sua prática docente, mesmo acontecendo esporadicamente para eles. 

A maioria dos professores investigados em ambas as localidades, urbana e rural, afirma 

que a Formação Continuada é de grande relevância para a prática docente deles. Vale a pena 

ponderar se essa formação poderia ser realizada na própria escola em que atuam os professores, 

beneficiando da aproximação ao cotidiano e à situação da realidade desses professores, em seu 

campo de trabalho – nesta medida, seria possível tirar proveito do contacto direto com todos os 

intervenientes, em linha com a proposta de Formosinho (2012, p.298) de que a “formação 

centrada na escola pretende, de igual modo, reforçar o potencial formativo do ambiente de 

trabalho”. 
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Quanto às experiências de prática docente dos professores entrevistados da zona urbana 

e da zona rural, verificamos que os docentes da zona urbana têm experiências nas Séries Iniciais 

e na Educação Infantil, havendo uma docente que já tinha trabalhado na zona rural por um 

período de oito anos. Os docentes da zona rural, além das Séries Iniciais, já tiveram experiências 

na Educação Infantil e na EJA. Os quatro docentes da zona rural só tiveram experiências nessa 

localidade. 

As docentes da zona urbana e da zona rural que responderam aos questionários referem 

que têm experiências nas Séries Iniciais e a maioria delas também já teve experiências na 

Educação Infantil, na EJA e com turmas multisseriadas. Nessa análise, constatamos que vinte 

e sete professoras da zona urbana já tiveram experiências na zona rural e nove docentes da zona 

rural já tiveram experiências na zona urbana. 

Ao analisarmos esses dados dos professores das zonas urbana e rural que realizaram as 

entrevistas com os que responderam aos questionários, constatamos que os docentes da zona 

urbana têm mais tempo de serviço no magistério com as Séries Iniciais e Educação Infantil que 

os da zona rural. No entanto, verificamos que os docentes da zona rural que participaram das 

entrevistas e os que responderam aos questionários têm experiências também na EJA, além das 

Séries Iniciais e Educação Infantil. Todavia, o tempo de serviço no magistério é inferior aos 

docentes da zona urbana.  

As quatro docentes da zona urbana referem em suas respostas nas entrevistas que 

utilizam estratégias de atividades de grupo direcionadas a alunos que já dominam a leitura e a 

escrita, para interagir com os alunos que ainda não dominam essa competência leitora. 

Referiram ainda a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e o recurso a atividades 

lúdicas e diversificadas de acordo com os níveis de aprendizagem de seus alunos. Os quatro 

docentes da zona rural também referiram o uso de estratégias que valorizam os conhecimentos 

prévios dos alunos na sala de aula e a promoção de oportunidades de ensino-aprendizagem com 

atividades lúdicas de leitura, nomeadamente através de livros paradidáticos e do alfabeto 

móvel,em especial para os alunos que ainda não dominam a competência leitora. 

As professoras da zona urbana que responderam aos questionários salientam que 

utilizam também estratégias para inovar a prática docente através de projetos, valorização dos 

conhecimentos prévios, jogos, dinâmicas e roda de conversas que contemplem a realidade dos 

alunos com atividades adaptadas. As estratégias das professoras da zona rural em sala de aula, 
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de acordo com as suas falas, valorizam o cotidiano dos alunos com atividades de grupo, 

projetos, pesquisas, dinâmicas com músicas, sempre valorizando os conhecimentos prévios, de 

acordo com a realidade dos alunos. 

Ao cruzarmos os dados das entrevistas com os dados dos questionários, constatamos 

que esses docentes em ambos os contextos, urbano e rural, valorizam os conhecimentos prévios 

de acordo com a realidade de seus alunos em suas práticas docentes. Esses conhecimentos 

oriundos do lar e da vida sociocultural em que os alunos estão inseridos fazem parte do 

cotidiano deles e devem ser revisitados na sala de aula para criar novas expectativas de 

ensino/aprendizagem, pois “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” (Freire, 2003b, 

p.30). São saberes esses que os alunos trazem consigo e que contribuem para o desenvolvimento 

da prática docente, como referiram os professores da nossa pesquisa. 

Quanto às diferenças na prática docente entre zona urbana e zona rural, constatamos em 

nossa análise que nas entrevistas realizadas com os professores, três docentes da zona urbana 

referem que não há evidências de diferenças entre zona urbana e zona rural e um salienta que 

há diferentes realidades em ambos os contextos. Já entre os docentes da zona rural, dois 

sublinham que encontram diferenças na questão da desestrutura familiar e na realidade de cada 

contexto, seja urbano ou rural, um docente não encontra diferenças e um não respondeu a essa 

questão.  

Percebemos que em ambas as zonas, urbana ou rural, a maioria dos professores não 

encontra grandes diferenças, a não ser as distintas realidades que existem em ambos os 

contextos e a falta de apoio da família. Em ambos os contextos, há turmas que progridem mais 

que outras, segundo testemunham os professores pesquisados, devido a diversos fatores, como 

lares desestruturados, alunos fora da idade/série, entre outros. 

Concordamos com esses professores, pois quem vive na zona urbana é diferente de 

quem vive na zona rural e necessita de estratégias com uma prática docente que valorize esses 

contextos. Todavia, as práticas dos professores não são iguais, cada docente tem suas estratégias 

de ensino em sala de aula. Apenas, é necessário que esses docentes respeitem os diferentes 

contextos e tenham uma prática que contemple a realidade com planejamentos e livros didáticos 

de acordo com as necessidades dos alunos de cada região, urbana ou rural. 

Nas respostas aos questionários, também percebemos que as professores da zona urbana 

veem poucas diferenças na prática docente de ambos os contextos, embora a maioria delas 
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considere a realidade da zona urbana distinta da da zona rural, reconhecendo contextos 

diferentes, que necessitam de práticas que possam ser vivenciadas de acordo com a realidade 

de cada um desses contextos, seja urbano ou rural. Verificamos nas respostas dos professores 

de ambas as localidades que há uma melhor convivência dos alunos na zona rural, apesar de 

serem mais frequentes as turmas multisseriadas e das dificuldades de acesso. 

Nas respostas das professoras da zona rural, referindo-se às diferenças entre ambos os 

contextos, verificamos que a maioria das docentes que responderam aos questionários destaca 

as dificuldades relativas ao acesso à escola, à falta de estrutura adequada e de material didático, 

além de terem de lidar com salas multisseriadas e com livros didáticos e planejamentos que não 

contemplam a realidade dos alunos que vivem no meio rural. 

Em síntese, as respostas dos professores pesquisados (entrevistas e questionários) nas 

zonas urbana e rural referem que a adequação das práticas docentes tem mais a ver com a falta 

de apoio dos pais, a falta de materiais didáticos e o nível escolar de seus alunos, independente 

de se tratar de zona urbana ou rural. Em um mesmo contexto há diferentes práticas desses 

professores, conforme os níveis de aprendizagem e a situação sociocultural em que se 

encontram os alunos desses professores no exercício do seu trabalho em sala de aula. 

Quanto às facilidades no ensino da leitura e da escrita das quatro professoras 

entrevistadas da zona urbana, percebemos que elas fazem uma sondagem (avaliação 

diagnóstica) com seus alunos, para saber em que níveis eles se encontram, sejam pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético ou alfabético, como também leituras individuais e coletivas, 

atividades lúdicas com jogos – em geral, são recursos obtidos nas formações do PNAIC e que 

os professores reconhecem como relevantes subsídios para trabalharem na alfabetização.  

Constatamos que os quatro professores entrevistados da zona rural sentem mais 

facilidades no ensino da leitura e da escrita através de jogos, dinâmicas, alfabeto móvel e 

atividades com recursos do PNAIC, como também a valorização dos conhecimentos prévios e 

dos livros paradidáticos.  

Nas respostas aos questionários, a maioria das professoras da zona urbana encontra 

facilidades no ensino da leitura e da escrita quando há um apoio da família na escola, interesse 

dos alunos e práticas diárias de leitura e produções escritas. A maioria das professoras refere 

que encontra facilidades quando há interesse dos alunos em aprender, acesso a recursos 

didáticos, interação entre professor e alunos e entre os próprios alunos. 
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Quanto às dificuldades dos professores entrevistados no ensino da leitura e da escrita 

em ambos os contextos, sejam urbano ou rural, verificamos que o desinteresse, a indisciplina 

dos alunos, a falta de apoio dos pais e as turmas fora da idade/série na zona rural são os 

principais fatores que acarretam um problema difícil no processo de ensino-aprendizagem para 

esses professores. 

As dificuldades encontradas pelas professoras da zona urbana que responderam aos 

questionários quanto ao ensino da leitura e da escrita são por falta de apoio das famílias, falta 

de interesse dos alunos, salas com um número elevado de alunos que não proporcionam 

condições para um ensino-aprendizagem significativo. Na zona rural, as dificuldades 

encontradas pelas professoras que responderam aos questionários quanto ao processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita estão no desinteresse dos alunos, nas salas multisseriadas 

e na falta de apoio dos pais. 

Na listagem das facilidades e dificuldades no ensino da leitura e da escrita, os 

professores das zonas urbana e rural revelam que as dificuldades superam as facilidades, 

principalmente na falta de apoio dos pais, no desinteresse e na indisciplina dos alunos, turmas 

numerosas e alunos fora da idade/série. A maioria dos docentes da zona rural que respondeu 

aos questionários refere também as salas multisseriadas, que segundo esses docentes não dão 

condição para um efetivo trabalho em sala de aula. 

Nas observações de aula, verificamos que facilita o ensino da leitura e da escrita a 

interação entre os alunos, pois aqueles que já leem e escrevem melhor ajudam nas atividades 

os que ainda não dominam as competências leitora e escritora e nessa interação entre eles há 

momentos prazerosos de aprendizagem mútua. Quanto às dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita, destacam-se a falta de atenção dos alunos, conversas 

paralelas, classes multisseriadas na zona rural e a ausência dos pais. No entanto, presenciamos 

respeito aos valores entre alunos e professores em ambos os contextos. 

Diante das dificuldades assinaladas pelos docentes de ambas as localidades, vale a pena 

repensar e buscar novas alternativas de um ensino-aprendizagem que seja com uma “forma 

autêntica de pensar e atuar” (Freire, 2003b, p.100), para mudar os cenários escolares desses 

professores quanto ao ensino da leitura e da escrita, e/ou para ajudar os professores na seleção 

de estratégias adequadas aos cenários que condicionam sua prática docente. 
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Quanto à síntese de nossa análise de acordo com o contexto sociocultural, verificamos 

que, das professoras entrevistadas da zona urbana, uma considera bom, porque a escola é 

situada no centro da cidade, uma sublinha que tem um nível bom no contexto geral e para duas 

há diferenças de níveis e de estrutura familiar. Para essas professoras, há diferentes contextos 

na escola investigada, pois referem que há turmas em que a maioria dos alunos tem famílias 

bem estruturadas com pais que têm seus empregos e dão condições a seus filhos viverem bem, 

como também, há turmas com muitos alunos em que os pais são presidiários, carentes, 

desempregados e passam grandes dificuldades financeiras. 

Na zona rural o contexto sociocultural é difícil para a maioria desses docentes, pois 

revelam em suas respostas que o planejamento e os livros didáticos são os mesmos que são 

utilizados na zona urbana. Apenas um professor considera o seu contexto bom, pois tem alunos 

com famílias bem estruturadas, enquanto os outros docentes afirmam que trabalham com alguns 

alunos que não têm famílias, “adotados” por pessoas conhecidas da comunidade. Todavia, os 

professores de ambos os contextos salientam que adequam sua prática docente à realidade dos 

seus alunos. 

A respeito da adequação da prática docente ao contexto sociocultural dos alunos, nos 

questionários, verificamos que trinta e dois docentes da zona urbana e vinte e cinco da zona 

rural afirmam que valorizam em sua prática a realidade do cotidiano dos alunos que vivem 

nessas localidades. Também nas entrevistas verificamos que os professores valorizam em suas 

práticas o contexto sociocultural dos seus alunos em ambas as localidades. Para a maioria dos 

professores (entrevistas e questionários) as diferenças ocorrem em seus próprios contextos, não 

com distinção entre localidades urbana e rural, tendo sublinhado que convivem nas mesmas 

escolas diferentes realidades. 

Quanto à diferença entre letrar e alfabetizar, percebemos nas entrevistas realizadas que 

há dúvidas para as quatro professoras da zona urbana e os quatro professores da zona rural na 

definição destes conceitos. 

Quanto ao letramento, percebemos também que as quatro professoras da zona urbana e 

os quatro professores da zona rural, mesmo dizendo que já trabalham em sala de aula os 

diferentes textos que circulam no cotidiano, têm dificuldade em definir letramento, e apenas 

um professor da zona rural soube defini-lo como “práticas sociais de leitura e escrita”.  
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Quanto ao conceito de multiletramento, os professores de ambos os contextos não 

revelam conhecimento desse termo, pois que dos oito professores entrevistados, apenas dois 

docentes da zona rural conseguiram aproximar-se da definição desse conceito. Essas dúvidas 

decorrem da falta de familiaridade com este termo, apesar de muitos professores evidenciarem 

já, à sua maneira, práticas de letramento e multiletramento em seu dia a dia. 

Percebemos nesta análise que, nos questionários, apenas três professoras da zona urbana 

se aproximam do conceito de letramento ao responderem que são as práticas sociais de leitura 

e escrita. Quanto ao multiletramento, apenas uma docente define, dando sentido a esse termo  

esclarece que “é o processo de aprendizagem por meio do uso de recursos digitais, auxiliando 

na aquisição de múltiplos saberes. A tecnologia está fortemente inserida no cotidiano dos 

alunos”. Constatamos também que um docente o define como  “ato de ler envolve articular 

diferentes modalidades de linguagem, além da escrita, como a imagem, a fala e a música” e 

outros docentes se aproximam desse conceito quando três deles referem: “principais elementos 

virtuais dentro e fora da escola” e quatro docentes referem-se às várias tecnologias, falando de 

mundo digital e cibercultura. 

Nas respostas aos questionários das docentes da zona rural quanto ao letramento, 

verificamos que apenas quatro professoras o definem como as práticas sociais de leitura e 

escrita, enquanto as demais têm dificuldades em clarificar o conceito. Quanto ao conceito de 

multiletramento, embora algumas professoras tenham feito referência ao “mundo digital”, não 

esclarecem o sentido de trabalhar com o multiletramento na escola. 

Cruzando os dados das respostas dos professores dos contextos urbano e rural que 

participaram nas entrevistas com os que responderam aos questionários, verificamos que a 

maioria desses professores, mesmo vivenciando em suas práticas o letramento em sala de aula, 

não revela conhecimento explícito do conceito. Quanto ao multiletramento, tanto as respostas 

das entrevistas como as dos questionários revelam que poucos desses docentes conhecem esse 

conceito, mas que já está sendo utilizado nas diferentes esferas da sociedade e por isso é 

importante que seja trabalhado nas escolas – seguindo, entre outros, a proposta de Rojo 

(2012a,b) para uma “pedagogia dos multiletramentos” em que “esses alfabetismos estão 

voltados para as possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores de 

sentidos” (2012b, p.29). 
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Os dados recolhidos junto dos alunos pela aplicação do teste de leitura (decifração e 

compreensão leitora) permitiram-nos complementar os dados da pesquisa realizada junto dos 

professores. Na síntese geral dos resultados do pré-teste (aplicado no início do ano letivo de 

2014) e pós-teste (aplicado no término do referido ano), ambos os testes de leitura realizados 

por 140 alunos das professoras entrevistadas nos contextos urbano e rural, constatamos que os 

alunos do 2.º ano da zona urbana e da zona rural obtiveram melhores resultados nas médias do 

pós-teste que os alunos do 3.º ano em ambos os contextos, sendo ainda mais acentuado esse 

resultado na média dos alunos do 2.º ano da zona rural em relação ao 3.º ano. Verificamos ainda 

que as notas mais baixas no pré- e no pós-teste foram dos alunos do 3.° ano da zona rural. Os 

alunos da zona urbana tiveram a menor diferença entre as médias do pré- e do pós-teste. A 

diferença no resultado do pós-teste entre os alunos da zona urbana e da zona rural foi superior 

à do pré-teste. 

Perante os resultados obtidos no pré- e pós-teste de leitura nas zonas urbana e rural, 

percebemos que as diferenças nos resultados das médias do pré- e do pós-teste de leitura não 

ocorreram especificamente devido às localidades urbana e rural, mas nos próprios contextos 

escolares em que esses alunos estão inseridos. Ao analisar os resultados desse teste de leitura, 

percebemos que as crianças aprendem independente dos contextos em que vivem, pois os 

alunos do 2.º ano da zona rural, mesmo com dificuldades de aprendizagem, como foi referido 

pelas professoras nas entrevistas, conseguiram melhores resultados que o 3.º ano dessa mesma 

localidade. 

Diante do resultado exposto no teste de leitura realizado com esses alunos das 

professoras entrevistadas, verificamos que as duas turmas do 2.º ano da zona rural, segundo os 

referidos professores, tinham muitas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, mas conseguiram uma melhor média nesse teste que os alunos do 3.° ano 

dessa mesma localidade. 

Acreditamos que os professores de ambas as localidades utilizam, em suas práticas, 

estratégias de ensino-aprendizagem que contemplem suas turmas de acordo com os níveis em 

que elas se encontram e conforme as diferentes realidades. Percebemos que para as crianças 

aprenderem a ler não é necessariamente o local em que elas vivem que faz a diferença, mas o 

recurso a práticas docentes adequadas, capazes de fazerem a diferença, acreditando que, como 

preconiza Freire (2003b, p.76), “Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”. 
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CONCLUSÕES 

 

Na construção do nosso trabalho investigativo sobre a prática docente no processo de 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nas duas 

maiores escolas públicas municipais, uma na zona urbana e outra na zona rural, em Vitória de 

Santo Antão (Pernambuco, Brasil), analisamos as práticas docentes desenvolvidas pelos 

professores nas referidas escolas. Neste estudo, procuramos averiguar causas das facilidades e 

dificuldades desses docentes no ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, como também 

identificar as estratégias didático-pedagógicas utilizadas por esses professores e apurar 

possíveis diferenças nas práticas docentes entre os professores da zona urbana e da zona rural. 

Após diversas leituras sobre metodologia da pesquisa, optamos por uma metodologia 

interativa, em que é necessário antes do início da investigação o pesquisador se apropriar da 

fundamentação teórica, visto que essa metodologia necessita que, antes de ser realizada a 

pesquisa de campo, seja efetivado um estudo teórico para a escolha das categorias teóricas, que 

se referem à temática central desse estudo e das respectivas leituras referentes a este tema. A 

partir das categorias teóricas, construímos o roteiro das entrevistas através do Círculo 

Hermenêutico-Dialético (CHD), que possibilitou as categorias empíricas. O CHD é uma técnica 

bastante utilizada pelos pesquisadores, porque facilita a coleta de dados pela interação através 

do diálogo – e essa dialogicidade, como afirma Freire (2003b, 2014), ajuda na construção e 

reconstrução da realidade.  

Na nossa pesquisa, entrevistamos quatro professoras da zona urbana e quatro 

professores da zona rural. Aplicamos ainda um questionário a professores, escolhidos 

aleatoriamente, no referido município, das Séries Iniciais de dez escolas da zona urbana e de 

dez escolas da zona rural. 

Partindo do pressuposto de que ensinar a ler e a escrever requer competências e 

estratégias de ensino-aprendizagem que contemplem um ensino de qualidade para todos, torna-

se evidente que os professores das Séries Iniciais são os que têm essa responsabilidade diante 
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da escola, dos pais e da sociedade em geral. Mas para que esses docentes possam exercer com 

dignidade sua profissionalidade, é necessário que tenham uma boa Formação Inicial e uma 

Formação Continuada adequada, que permitam um ensino-aprendizagem direcionado para o 

sucesso escolar, com materiais didáticos e outros recursos que são específicos no trabalho de 

alfabetização nas Séries Iniciais.  

As formações devem ser contínuas, centradas nas escolas –  como nos afirma 

Formosinho (2009, p. 268), “numa lógica de educação permanente, considerada como uma 

acção educativa global, como uma formação participada e articulada com as situações de 

trabalho”. Na realidade, porém, segundo relataram muitos dos professores nas entrevistas e nos 

questionários, as ações de formação são esporádicas e só acontecem uma ou duas vezes ao ano, 

à excepção das formações do PNAIC, de periodicidade quinzenal, mas que não contemplam 

todos os professores em exercício no magistério (dirigem-se apenas a professores do 1.º ao 3.º 

ano), sendo estas formações valorizadas pelos entrevistados e inquiridos, por darem mais 

condições aos docentes de inovar nas suas práticas, porquanto oferecem recursos e materiais 

didáticos relevantes para os professores em suas práticas em sala de aula. 

Verificamos, diante do exposto pela maioria dos professores que participaram nas 

entrevistas e questionários em ambos os contextos, urbano e rural, que a Formação Inicial tem 

contribuído para a prática em sala de aula e que a Formação Continuada, mesmo sendo realizada 

poucas vezes ao ano, é considerada relevante para sua prática cotidiana. Vale a pena ressaltar 

que os docentes do 1.º ao 3.º ano contemplados com as formações do PNAIC, segundo 

testemunham, adquirem mais subsídios para exercerem suas práticas e têm mais condições de 

partilha de saberes entre os participantes nessas formações. 

As respostas dos professores nas entrevistas e nos questionários dos contextos urbano e 

rural manifestam claramente o reconhecimento de que a Formação Continuada é muito 

relevante para as suas práticas. Algumas mudanças podem ser sugeridas e avaliadas não só 

pelas coordenações de ensino, mas também pelos docentes em exercício. Vale a pena sublinhar 

que essas formações já estão em pauta nas unidades escolares, através das aulas-atividades (cf. 

Lei Municipal nº 4.042/2015, da Secretaria de Educação do Município de Pernambuco), que 

prevê uma carga horária semanal, em contraturno do horário efetivo das aulas, para que os 

professores procedam à organização de suas atividades didático-pedagógicas. É necessário 

haver condições para que os professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental tenham 

mais oportunidades de juntos partilharem suas práticas docentes, pela troca de experiências, 
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com vista ao desenvolvimento de estratégias para melhorar o processo de ensino-aprendizagem 

da leitura e da escrita em suas salas de aula.  

Apesar de a maioria dos professores das escolas pesquisadas, nas zonas urbana e rural, 

afirmar que as formações em que participam são relevantes para a sua prática em sala de aula, 

é necessária uma reflexão quanto aos posicionamentos desses profissionais, porque dizem que 

as formações não acontecem para eles periodicamente, o que pode fazer passar despercebido, 

entre eles, o sentido maior da Formação Continuada, que é melhorar as práticas docentes através 

de estudos e experiências vividas entre os próprios professores quando partilham saberes, 

promovendo melhorias em suas práticas e alcançando resultados potenciadores de um ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita mais significativo, para que os alunos aprendam não só 

naquele momento em que estão na escola, mas ao longo de toda a vida. 

Tomamos conhecimento através dos professores pesquisados que, além de poucas 

formações, há também a falta de coordenadores, na maioria dessas escolas, principalmente nas 

rurais, por forma a dar melhores condições de acompanhamento pedagógico contínuo a esses 

profissionais. Por isso, é preciso revisitar essas questões da Formação Continuada, para que os 

professores possam beneficiar da partilha de experiências, prática que tem sido reconhecida 

como a melhor formação na escola.  

Nas entrevistas, nas respostas aos questionários aplicados e nas observações de aulas, 

na zona urbana e na zona rural, constatamos que a maioria dos professores utiliza estratégias de 

ensino-aprendizagem que auxiliam as suas práticas em sala de aula, como os conhecimentos 

prévios dos alunos, saberes que não podem ser destituídos, porque as crianças quando chegam 

à escola já trazem consigo uma gama de conhecimentos empíricos que ajudam o professor em 

suas práticas diárias em sala de aula. Outras estratégias foram relatadas por esses professores 

como atividades em grupos de acordo com os níveis em que se encontram os alunos (sejam pré-

silábico, silábico, silábico-alfabético ou alfabético), pesquisas, utilização de dinâmicas com 

jogos e o alfabeto móvel, leituras com livros paradidáticos, atividades em duplas, entre outras. 

Mesmo os professores de ambos os contextos afirmando que utilizam estratégias que 

facilitam suas práticas docentes, são muitas as dificuldades que relataram nas entrevistas e nos 

questionários. Por exemplo, a maioria dos professores de ambas as zonas refere não ter ajuda 

dos pais de seus alunos, o que propicia, por vezes, a indisciplina, daí decorrendo déficit de 

atenção e de aprendizagem. Na zona rural, é comum haver salas multisseriadas, alunos fora da 
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idade/série e falta de materiais didáticos, o que gera também dificuldades acrescidas no ensino-

aprendizagem. É evidente nos depoimentos desses professores que eles têm passado por 

momentos muito difíceis na alfabetização de seus alunos. 

As professoras da zona urbana que foram entrevistadas situaram as famílias ausentes da 

vida escolar dos seus alunos como um grande problema para a alfabetização. Na zona rural, 

apenas um docente referiu que em sua turma os alunos têm famílias bem estruturadas, em que 

os pais estão mais presentes na escola, facilitando o seu trabalho. Nesse contexto, este 

profissional vivencia um panorama mais produtivo que os seus colegas, porquanto estes 

afirmam ter alunos com famílias que passam por sérias dificuldades financeiras, pais alcoólatras 

ou (ex-)presidiários, e alguns alunos não têm família, sendo criados por conhecidos da 

comunidade.  

A mesma situação é evidenciada pelas professoras que responderam aos questionários 

e que assumem, junto com os professores entrevistados, um compromisso diante da escola, do 

sistema de ensino e do MEC, para melhorarem o índice do IDEB na alfabetização, com os 

resultados das avaliações externas, SAEPE e Prova Brasil. 

Não é fácil para esses professores conseguirem bons resultados no processo de ensino-

aprendizagem na leitura e na escrita face às dificuldades com que lidam, as quais se repercutem 

na vida das crianças, principalmente daquelas que têm sérios problemas familiares. É necessário 

que os professores das Séries Iniciais busquem alternativas que permitam atenuar (ou resolver) 

os problemas que permeiam suas salas de aula e possam ter práticas que contemplem os 

contextos de seus alunos, mais especificamente com cada uma de suas turmas – tendo em conta 

que, como os professores entrevistados da zona urbana relataram, numa mesma escola coabitam 

diferentes contextos, é necessário que estes sejam valorizados, a fim de que os alunos possam 

realmente ser motivados a aprender a ler e escrever. O mais importante é que os professores 

conheçam as dificuldades encontradas pelos seus alunos em suas salas de aula, e possam 

trabalhar de acordo com cada realidade com que se deparam, para um ensino-aprendizagem 

dinâmico, crítico e significativo. 

Constatamos em nossa pesquisa que os professores de ambas as zonas relataram em 

maior número as dificuldades que as facilidades no processo de alfabetização de seus alunos. 

Os professores destacaram que, quando os pais estão presentes na escola e quando há recursos 
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pedagógicos para exercerem melhor suas práticas, há mais facilidades de desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem.  

Face ao exposto, não é fácil para esses docentes exercerem a sua profissionalidade num 

contexto sociocultural que manifesta tantas dificuldades e que necessita de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita com interação e práticas docentes relevantes e 

contextualizadas conforme a realidade de seus alunos. Aventamos que as dificuldades desses 

professores são realmente similares, porque dizem respeito aos pais ausentes no 

acompanhamento da vida escolar dos seus filhos, famílias desestruturadas, salas numerosas e 

indisciplina dos alunos. As diferenças mais acentuadas estão nas salas multisseriadas, 

frequentes na zona rural, como também na falta de livros e materiais didáticos.  

Constatamos que um professor da zona rural que trabalha com alunos fora da idade/série 

necessita de desenvolver estratégias de ensino mais específicas, visando estimular a motivação 

e o interesse por parte deles, visto que já são alunos cujos interesses estão direcionados para 

ganhar dinheiro na agricultura e na venda de pequenas mercadorias, como picolés, pipocas, etc., 

deixando a escola em segundo plano, o que, consequentemente, resulta geralmente na evasão e 

na repetência, causadoras do fracasso escolar. 

Ao confrontarmos as respostas dos professores entrevistados da zona urbana e da zona 

rural com as práticas em sala de aula, percebemos que as diferenças estão relacionadas com a 

realidade de cada turma, isto é, de cada contexto. Na zona urbana, as práticas das professoras 

evidenciam que turmas diferentes necessitam de práticas contextualizadas – mesmo sendo em 

uma escola localizada no centro da cidade, as turmas têm contextos diferenciados e as 

professoras necessitam trabalhar a alfabetização de acordo com essa realidade.  

O mesmo acontece na zona rural, em que apenas uma turma, segundo depoimento do 

professor entrevistado, apresentava crianças com um bom nível de aprendizagem, cujos pais 

estão envolvidos com a escola e em que o professor consegue desenvolver práticas que 

evidenciam as potencialidades de seus alunos. Já nas outras três turmas da zona rural, conforme 

relatos dos professores, as crianças vivem situações mais difíceis, necessitando de um 

acompanhamento mais próximo dos docentes, com práticas mais direcionadas, que promovam 

uma alfabetização adequada aos seus alunos. 

Importa aqui destacar o caso de uma turma da zona rural constituída por alunos fora da 

faixa etária, em que a maioria ainda não sabia ler nem escrever e a professora teve de recorrer 



402 

a práticas que motivassem os alunos para uma aprendizagem transformadora, apoiando-se num 

diálogo constante, seguindo a pedagogia do diálogo, muito próxima da dialética na filosofia 

grega de Platão e da filosofia emancipadora de Paulo Freire. 

Verificamos que as práticas docentes das quatro professoras da zona urbana são 

diferentes umas das outras, devido a especificidades de cada turma que merecem ser 

respeitadas. Frequentemente, essas especificidades radicam no contexto extraescolar. Alunos 

que passam por dificuldades financeiras e mesmo falta de amor, de afeto e de acompanhamento 

dos pais nas tarefas não têm o mesmo rendimento das crianças que vivem em famílias presentes 

na escola, com uma situação econômica e social estável; crianças que, por vezes, não têm o que 

comer em casa, ficando à espera da merenda escolar para se alimentar, porque vão à escola sem 

o café da manhã ou sem almoço, não têm a mesma facilidade no processo de ensino-

aprendizagem que aquelas que vivem mais felizes e com uma situação econômica mais 

favorável e junto a seus pais, que os apoiam e ajudam nesse processo educativo. 

Ao confrontarmos os dados das entrevistas, dos questionários e das observações de 

aulas, percebemos que as diferenças nas práticas docentes no ensino da leitura e da escrita não 

decorrem de se tratar de um contexto urbano ou rural: as diferenças coexistem em cada um 

destes contextos, precisamente porque em cada escola há turmas que necessitam de práticas 

diferenciadas.  

Percebemos, também, nesta investigação, que os professores da zona rural têm menos 

tempo de serviço no magistério, em relação às professoras da zona urbana. Todavia, esses 

profissionais, ainda que com menor (ou sem) experiência, estão exercendo suas funções e a 

maioria deles procura se especializar e fazer um trabalho de alfabetização significativo. Sendo 

assim, o trabalho do professor na alfabetização depende de cada docente nas suas práticas 

diárias em busca de novos saberes e novos caminhos, que conduzam a um ensino-aprendizagem 

reflexivo, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos, e que o diálogo seja constante em 

sala de aula, potenciando uma educação dialógica e transformadora, como preconizou Freire 

(2000). 

Outro ponto relevante, que merece destaque em nossa pesquisa, diz respeito ao 

letramento na escola. Verificamos nas respostas dos professores entrevistados da zona urbana 

e da zona rural que apenas um professor da zona rural conseguiu conceituar letramento como 

as práticas sociais de leitura e escrita. Contudo, acreditamos que os professores de ambos os 
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contextos convivem em seu dia a dia com essas práticas, na medida em que trazem à sala de 

aula o contexto dos alunos, desenvolvendo atividades que os valorizam nas mais distintas 

esferas sociais do cotidiano, no trabalho com os mais diferentes gêneros textuais em circulação, 

favorecendo uma aprendizagem com práticas de leitura e escrita em situação de comunicação, 

o que promove a interação entre a escola e a vida extraescolar, preparando o aluno para 

exercício pleno da sua cidadania.  

Temos o mesmo pensamento quanto aos professores que responderam aos 

questionários, nos contextos urbano e rural: foram poucos os professores que souberam 

conceituar letramento, mas manifestaram em suas práticas na sala de aula a realização de 

atividades com textos do cotidiano dos seus alunos, promovendo práticas sociais de leitura e 

escrita que contemplam o contexto onde eles vivem. 

Portanto, constatamos que a maioria dos professores da nossa pesquisa trabalha o 

letramento, criando oportunidades para que seus alunos comecem a valorizar o meio social em 

que vivem, seja na zona urbana ou na zona rural, e reconheçam o valor da escola no seu 

cotidiano. Para isso, cabe aos professores alfabetizadores que trabalham nas Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental se apropriarem dessas práticas sociais em sala de aula, buscando 

alternativas que promovam as práticas sociais do dia a dia dos alunos, como saber tomar um 

ônibus, fazer compras no supermercado, ler um bilhete, etc., ou qualquer outra atividade social 

na modalidade escrita, com práticas de leitura e de produção.  

As práticas de leitura e escrita devem ocorrer na escola como esteios fundamentais no 

processo de alfabetização e letramento – dois conceitos que, apesar de diferentes, não 

caminham sozinhos. Ser alfabetizado não garante uma condição que corresponda às demandas 

da sociedade nos dias atuais, pois a alfabetização tem como resultado que o indivíduo seja capaz 

de ler e escrever, enquanto do letramento resulta o domínio das práticas sociais de leitura e 

escrita (cf. Soares, 2004).  

Em relação ao conceito de multiletramentos, no sentido de Rojo (2012), concluímos que 

não é do conhecimento explícito dos professores, o que pode indiciar afastamento da reflexão 

teórica e de práticas didático-pedagógicas orientadas para tirar partido do contacto dos alunos 

com as mídias digitais e com interlocutores multiculturais. Os professores das Séries Iniciais já 

podem recorrer e encontrar mais facilidades no processo de alfabetização com a utilização em 

sala de aula das várias linguagens que existem nas mídias digitais. 
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Dos professores que responderam aos questionários, apenas três docentes da zona 

urbana e quatro da zona rural conseguiram conceituar letramento como as práticas sociais de 

leitura e escrita. Quanto ao multiletramento, verificamos que apenas duas docentes da zona 

urbana se aproximaram desse conceito. Uma definiu que “é a aprendizagem por meio do uso 

de recursos digitais de múltiplos saberes. A tecnologia está fortemente inserida no cotidiano 

dos alunos” e a outra docente “quando inserimos a cibercultura, presumindo que ela também 

faz parte do cotidiano dos nossos alunos”.  

As respostas da maioria dos professores (nas entrevistados e nos questionários) deixam 

claro que em ambos os contextos, urbano e rural, esses docentes não revelaram conhecimento 

explícito do conceito de multiletramento e deram-nos a entender que não desenvolvem essas 

práticas em sala de aula, porque de acordo com muitas das escolas investigadas não existem 

recursos tecnológicos suficientes que possam garantir essa prática em sala de aula. Ainda há 

muitos professores nas Séries Iniciais que não dominam esses recursos e necessitam de ter 

acesso a Formação Continuada nesta área, para poderem se apropriar dessa gama de 

informações que está cada vez mais se polarizando através da internet e de vários suportes como 

celulares, tabletes e computadores, dispositivos de última geração com os quais muitas crianças 

já convivem, e que dominam muito bem. 

Tivemos conhecimento através dos professores pesquisados de ambas as localidades 

que os meios tecnológicos da informação e da comunicação são ainda escassos nas escolas 

investigadas, frequentemente porque a internet não funciona bem e, por isso, talvez esses 

professores sintam mais dificuldade de trabalhar as outras linguagens, como o hipertexto, em 

que a multimodalidade e a multiculturalidade estão presentes, como também os textos 

plurissemióticos nas práticas de multiletramento, que deveriam acontecer em sala de aula e nos 

laboratórios de informática na escola. É necessário que as escolas possuam esses recursos, que 

infelizmente faltam em muitas, não contribuindo para que os professores se atualizem em suas 

práticas e façam a diferença ao contribuir para o desenvolvimento de seus alunos, tornando-os 

letrados e multiletrados, em uma sociedade que requer competências e habilidades 

diversificadas no processo da leitura e da escrita, para formar cidadãos mais críticos e 

autônomos. 

Diante do exposto sobre letramento e multiletramento, que complementam a 

alfabetização para um melhor desempenho no decorrer da formação escolar e ao longo da vida, 

é importante que os professores saibam que tornar uma pessoa letrada e alfabetizada, ao mesmo 
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tempo, requer transformações e mudanças nas práticas docentes, com uma nova visão no 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.  

É imperioso promover um ensino de qualidade com motivação, criticidade, 

responsabilidade e sociabilidade, com crianças alfabetizadas, letradas e multiletradas não 

somente na escola, lugar por excelência para a aquisição da competência leitora e escritora, mas 

também em todos os segmentos sociais, em que essas crianças convivem e dos quais levam 

sempre muitas lições para o cotidiano em sala de aula.  

No espaço digital poderemos criar oportunidades em que possam interagir as mais 

diversas linguagens através do hipertexto, como já citamos, e das mais variadas formas de 

comunicação e informação nas tecnologias digitais. Os trabalhos reunidos em Rojo e Moura 

(2012) nos mostram esses ambientes colaborativos em que “as salas de aula seriam excelentes 

espaços para a construção de múltiplos textos e linguagens, com múltiplos significados e modos 

de significar” (Lorenzi & Pádua, 2012, p.37). Dessa maneira, a escola é um ambiente 

colaborativo para que os alunos se apropriem das diferentes linguagens que podem surgir 

através das mídias digitais, as quais já estão inseridas nas diversas aprendizagens, através dos 

variados recursos tecnológicos existentes atualmente. 

Para dar mais sustentabilidade à nossa pesquisa de campo, recolhemos e analisamos 

dados relativos ao desempenho de alunos do 2.º e 3.º anos quanto às competências de 

compreensão leitora. Realizamos um pré-teste de leitura, no início do ano letivo de 2014, nas 

escolas da zona urbana e da zona rural, como diagnóstico para apurar se havia entre esses 

estudantes diferenças no domínio da leitura e da compreensão leitora.  Na análise dos resultados 

do pré-teste, não houve diferenças significativas entre os alunos do 2.º e 3.º anos, apesar de os 

alunos do 3.º ano da zona urbana terem alcançado melhores resultados do que os alunos do 3.º 

ano da zona rural, todavia, não se evidenciaram diferenças relevantes. No final do mesmo ano 

de 2014, realizamos, com essas mesmas turmas e os mesmos alunos, um pós-teste para apurar 

se havia diferenças decorrentes do contexto sociocultural e das práticas docentes, quanto ao 

domínio da leitura e da compreensão leitora desses alunos. Assim, constatamos que no pós-

teste, aplicado no final do ano letivo, os alunos do 2.º ano da zona rural tiveram melhores notas 

que os alunos do 2.º ano da zona urbana, enquanto os alunos do 3.º ano da zona urbana 

conseguiram ter melhores notas que os alunos do 3.º ano da zona rural.  
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Com as diferenças de resultados no pós-teste de leitura dos alunos do 2.º ano da zona 

rural e o 3.º ano da zona urbana, que obtiveram melhores notas que o 2.º ano da zona urbana e 

o 3.º ano da zona rural, concluímos, em nossa análise, que não são as localidades, urbana e 

rural, que tiveram diferentes resultados nas notas do pós-teste, mas a realidade das possíveis 

práticas docentes dos professores dessas turmas, que conseguiram diferenciar o percentual nas 

notas quanto ao domínio da leitura e da compreensão leitora. A análise global dos resultados 

apurados sugere que as diferenças não estão nos contextos urbano e rural, mas nas práticas 

docentes que devem ser contextualizadas com as distintas realidades em que se encontram os 

alunos. 

Ao pesquisar as práticas dos professores dessas duas localidades, urbana e rural, a 

princípio, entendíamos que, porque são locais diferentes, encontraríamos práticas docentes 

distintas. No decorrer de nossa pesquisa, nas entrevistas com os professores, nas respostas aos 

questionários, nas observações e nos testes de leitura realizados pelos alunos dos docentes 

entrevistados, percebemos que as diferenças nas práticas docentes não ocorriam nas efetivas 

localidades, urbana e rural, pois cada docente tem sua maneira de ensinar e de executar suas 

práticas de acordo com o contexto de seus alunos, podendo haver na mesma escola diferentes 

contextos, os quais exigiam diferentes práticas ou formas de atuação docente. Assim sendo, 

identificamos em nossa análise que as práticas docentes dos professores da zona urbana e da 

zona rural nas escolas investigadas são diferentes, não especificamente em decorrência das 

referidas zonas, mas antes de seus próprios contextos em cada zona, variados e distintos, 

conforme a realidade dos alunos. 

A escola é um alicerce imprescindível para que o ser humano possa desenvolver as suas 

potencialidades na construção do conhecimento para viver em sociedade. Por isso, os saberes 

são construídos à medida que envolvem alunos e professores nesse processo de ensino-

aprendizagem, com práticas docentes contextualizadas que valorizem a realidade sociocultural, 

oportunizando saberes de acordo com o contexto em que as crianças estão inseridas. 

Diante desses pressupostos, temos consciência de que os professores entrevistados e os 

que responderam aos questionários das Séries Iniciais do Ensino Fundamental das zonas urbana 

e rural encontram mais dificuldades que facilidades, para criar suas estratégias de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita, devido a um contexto difícil em ambas as zonas, e 

necessitam de práticas docentes que contemplem cada situação das turmas de alunos que lhes 

foram confiadas.  



407 

As dificuldades dos professores são constantes, principalmente para os que trabalham 

nas escolas públicas municipais e estaduais, pois faltam-lhes condições de trabalho favoráveis 

– por exemplo, salas de aula bem equipadas, laboratório de informática, número de alunos por 

turma que dê condições ao professor de cumprir as exigências que lhe são devidas, de forma a 

poder trabalhar mais feliz. Na verdade, vemos docentes insatisfeitos com as dificuldades que 

encontram no seu dia a dia em sala de aula. Alves (2013, p.81) faz uma advertência aos 

professores quando sublinha: “A tarefa primordial do professor: seduzir o aluno para que ele 

deseje e, desejando, aprenda”. Mas também é necessário que o professor esteja feliz em exercer 

suas funções profissionais dignamente e possa desenvolver o seu trabalho com 

responsabilidade, competência e práticas docentes com estratégias didático-pedagógicas que 

consolidem um ensino da leitura e da escrita interativo e dinâmico, utilizando as práticas sociais 

de letramento e que possam conquistar outros espaços na escola e fora da escola, através dos 

multiletramentos. 

É necessário que os órgãos governamentais junto a estados e municípios tomem 

decisões que possam oferecer Formação Continuada na própria escola, em que os 

coordenadores pedagógicos otimizem momentos produtivos com os professores e possam 

contribuir com oficinas pedagógicas, nas quais os próprios professores da escola compartilhem 

suas práticas com seus colegas e, nessa reciprocidade, conheçam melhor as necessidades de 

seus alunos, em seus diferentes contextos. 

Não podemos deixar de refletir sobre esse processo de alfabetização, mas também de 

problematizar e demonstrar a insatisfação da maioria dos docentes da zona urbana e da zona 

rural quanto às dificuldades em suas práticas, para conseguir melhorar a aprendizagem da 

leitura e da escrita, contemplando todos os seus alunos, para que sejam alfabetizados e letrados 

simultaneamente.  

Embora a educação seja uma tarefa de todos, os professores são os grandes obreiros para 

conseguir uma mudança em nosso país; todavia, estes não são valorizados, posto que muitos 

docentes não encontram em seu ambiente de trabalho condições que favoreçam um ensino de 

qualidade, como também, alguns deles saem de uma Formação Inicial sem as competências e 

habilidades suficientes para enfrentar uma sala de aula.  

Em relação à Formação Continuada, constatamos que a falta de tempo do professor para 

se reciclar e melhorar suas práticas, mesmo na própria escola em que trabalha, é um problema 
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comum, pois o professor tem que assumir uma carga horária de 200 dias letivos, deixando-o 

sem tempo de preparar e partilhar com seus colegas saberes e experiências.  

Atualmente, o Brasil passa por sérias dificuldades políticas e econômicas, que, 

naturalmente, atingem também a educação. Por isso, é necessário repensar como se sentem os 

professores da zona urbana e da zona rural, diante de um quadro político e social crítico e que 

se repercute na vida dos cidadãos brasileiros, e, em especial, dos docentes das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental. Esses profissionais têm um valioso papel para transformar vidas e 

responder às necessidades de ensino-aprendizagem dos seus alunos, nos mais variados 

contextos, com uma educação que promova cidadãos conscientes, críticos e que transformem e 

elevem a história do país. 

Não é fácil exercer o magistério sem ter condições adequadas a um ensino de qualidade. 

Neste sentido, Peres (2011, p.38) adverte os responsáveis pela educação quando sublinha: “É 

imperioso repensar o papel da escola pública e a acção dos educadores e dos professores neste 

contexto económico, social e político mais complexo, trespassado pelas desigualdades e 

exclusões dos mais variados tipos”. 

Verificamos que são muitos os percalços que existem entre o cotidiano profissional dos 

professores da zona urbana e da zona rural quanto às suas práticas em sala de aula, não somente 

pelos motivos já descritos, mas também por vigorar um sistema de ensino que aprova alunos 

do 1.º ao 3.º ano mesmo quando estes não sabem ler nem escrever, o que aumenta as 

dificuldades que se colocam aos docentes que estão atuando nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. Não estamos de acordo com a reprovação, mas é necessário que os alunos atinjam 

os objetivos previstos e sejam alfabetizados, para não correrem o risco de passar para as séries 

seguintes sem competências essenciais à progressão escolar. Dessa maneira, elencamos a seguir 

algumas sugestões que poderão contribuir para o processo de alfabetização e letramento nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental:  

a) É necessário um maior interesse em trabalhar o processo da leitura e da escrita nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental nas escolas públicas no Município da Vitória de Santo 

Antão (PE–Brasil). Esta aposta poderá promover nos professores maior responsabilidade sobre 

a aprendizagem dos seus alunos, como também uma reflexão acerca de como estão ensinando 

e a quem estão ensinando, seja nas escolas da zona urbana ou da zona rural.  
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b) É fundamental um amadurecimento profissional do professor para conhecer e 

selecionar as melhores estratégias para levar as crianças a aprenderem, para que possam 

desenvolver a leitura e a escrita com competência, satisfação e em colaboração.  É essencial 

que os professores reconheçam a importância da valorização dos materiais escritos do cotidiano 

dos alunos, pois alguns percorreram já caminhos importantes na convivência com livros, 

revistas e outros materiais escritos que facilitam a alfabetização e o letramento. É nesta linha 

que Soares (2016, p.350) refere a importância de “alfabetizar letrando”, quando as crianças 

aprendem e fazem uso do que aprenderam em um contato social e de colaboração. 

c) É necessário promover/intensificar o interesse dos pais para acompanhar o 

desenvolvimento escolar de seus filhos e envolver os pais na vida da própria escola. É 

imprescindível que os pais acompanhem o processo da leitura e da escrita dos filhos, visto que 

o ser humano quando estimulado adquire condições de desenvolver as competências de leitura 

e escrita com mais facilidade. Os pais podem ajudar os professores alfabetizadores, 

acompanhando o desenvolvimento escolar de seus filhos com sua presença na escola 

periodicamente, pois a escola só funciona bem quando a família está presente. 

d) É necessário apostar na Formação Continuada para que os professores comecem a 

investir na mudança de suas práticas em sala de aula com uma pedagogia reflexiva e crítica, 

que busque o saber com liberdade de expressão no ato de ensinar e aprender.  

e) Os professores necessitam de práticas que valorizem em sala de aula o letramento nas 

práticas sociais do cotidiano dos alunos, através de atividades nas mais diferentes esferas sociais 

em que circulam os mais variados gêneros textuais, como também os multiletramentos, com os 

múltiplos saberes característicos das mídias digitais, como o hipertexto, a multimodalidade e a 

multiculturalidade, em que os alunos possam explorar esses espaços de ensino-aprendizagem 

que já fazem parte do cotidiano deles e, por isso, podem facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Retomando a postura luckesiana (Luckesi, 1998), o educador deverá acolher, nutrir, 

sustentar e permitir que o aluno se desenvolva. As dificuldades existem, mas as mudanças são 

possíveis de acontecer, quando se quer mudar. Para isso, é necessário um amadurecimento 

profissional e vontade de se chegar a um objetivo. 

Professores e alunos poderão vencer os obstáculos e repensar os paradigmas que 

encontram em seu caminho para sair vitoriosos e seguir com um futuro mais seguro no 
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despontar de novas etapas na sociedade em que vivem. É necessário que os docentes estejam 

sempre renovando sua prática pedagógica através da Formação Continuada e que possibilitem 

aos alunos uma educação permanente. Dessa maneira, a alfabetização e o letramento fazem 

parte de um compromisso que os educadores precisam ter com seus alunos e a sociedade em 

que vivem, já que são um desafio social, econômico e político em nosso país. 
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APÊNDICE 1 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS 

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
Em linhas gerais descreva sua Formação Inicial destacando os principais 
aspectos que facilitam ou dificultam a sua prática docente (Alfabetização – Séries 
Iniciais). 
 
Em relação à Formação continuada, indique de que forma o município e a escola 
estão trabalhando esse processo – quantas vezes e como você considera essa 
participação em relação à sua prática docente? 
 
 
2. PRÁTICA DOCENTE (Ensino Fundamental, Estratégias de ensino- 

-aprendizagem: escola urbana e escola rural) 
 
Em linhas gerais, descreva suas experiências como professora nas Séries iniciais 
do Ensino Fundamental. 
 
Enuncie diferenças entre a prática docente em escolas da zona urbana e da zona 
rural 
 
Indique estratégias utilizadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
3. ALFABETIZAÇÃO (ensino da leitura e da escrita) 
 
Enuncie estratégias que facilitam ou dificultam no processo de alfabetização das 
crianças (facilidades e dificuldades no processo da leitura e da escrita). 
 
 
4.  LETRAMENTO (questão sociocultural) 

 
Descreva o contexto sociocultural em que vivem seus alunos. 

Enuncie diferenças entre letrar e alfabetizar. 

Clarifique de que forma a escrita e a leitura podem ser trabalhadas, tendo em conta 
o contexto do aluno, para que a alfabetização tenha sentido. 

Qual a sua opinião sobre letramento e multiletramento.  
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO 

 
Escola _________________________________________________ 

Série: __________  Data: _____________________ 

 

Caro (a)  Professor (a) 
 
Estando a realizar uma pesquisa sobre o processo da Prática Docente nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, gostaria 
muito de contar com sua colaboração, para que eu possa concluir minha Tese de Doutoramento em Ciências da Educação. 
Desde já agradeço imensamente o seu apoio. Muito obrigada.  

Profa. Heronita Dantas 
 

Por favor, assinale sua faixa etária: 

(  ) Entre 20 a 25 anos   
(  ) 26 a 30 anos 
(  ) 31 a 40 anos 
(  ) 41 a 50 anos 
(  ) 51 a mais anos 
 
1. Qual a sua Formação Inicial ? 
 
 
Na sua opinião essa Formação lhe deu condições para exercer sua atual prática docente? 
 
 
 
 
2. Tem participado de processos de Formação Continuada? 
 
Justifique sua resposta citando quantas vezes e o que significou para você essa Formação e 
qual a relação com sua prática docente. 
 
 
 
 
3. Experiências com a prática docente 

      a. Séries iniciais do Ensino Fundamental 
              ___ Zona Urbana.  Quantos anos?   ______           
              ___ Zona Rural.  Quantos anos?  _______ 
 
      b.  Alfabetização de crianças ____Quantos anos? 
 
      c.  Outras experiências de Ensino. Sugestões/comentários 
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4. Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre a prática docente nas escolas 
da zona urbana e da zona rural? 

 

 

5.  Quais são as estratégias de ensino na sua prática docente? 
 
 
 
 

6. Na sua opinião, o que mais facilita ou dificulta o processo de ensino-aprendizagem nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental?  

 

 

7. Quanto ao ensino da leitura e da escrita, quais são as principais facilidades e 
dificuldades?  

 

 

8.  Como a escrita e a leitura podem ser trabalhadas tendo em conta o contexto do aluno, 
que alfabetização deve ser desenvolvida?  

 

 

 

9. De que maneira você associa sua prática docente com o contexto sociocultural em que 
vivem seus alunos? 

 

 

 

10. Qual a sua opinião sobre letramento e multiletramento? 
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APÊNDICE 3 A 

GRADE DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

Colégio Municipal 3 de Agosto (Zona Urbana)   
 
Professor: ________________________ 
Série: _________     Data: ___/___/2015  
 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  
EM SALA DE AULA 

 

REGISTRO/COMENTÁRIOS  

 

1. Interação professor /aluno e 
vice-versa. 

 

 

 

2. Adaptação da prática docente 
segundo o contexto sociocultural 
e experiências dos alunos. 

 

 

3. Interação dos alunos entre si. 

 

 

4. Participação dos alunos nas 
atividades. 

 

 

5. Estratégias utilizadas pelo 
professor no ensino da LEITURA. 

 

 

 

6. Estratégias utilizadas pelo 
professor no ensino da ESCRITA. 

 

 

7. Comportamento dos alunos 
em sala de aula. 

 

 

 

8. Percepção de valores: respeito 
dos alunos para com o professor e 
dos alunos entre si, solidariedade, 
bom comportamento. 
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APÊNDICE 3 B 

GRADE DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

Escola Municipal Duque de Caxias (Zona Rural ) 
 
Professor: ________________________ 
Série: _________     Data: ___/___/2015  
 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  
EM SALA DE AULA 

 

REGISTRO/COMENTÁRIOS  

 

1. Interação professor /aluno e 
vice-versa. 

 

 

 

2. Adaptação da prática docente 
segundo o contexto sociocultural 
e experiências dos alunos. 

 

 

3. Interação dos alunos entre si. 

 

 

4. Participação dos alunos nas 
atividades. 

 

 

5. Estratégias utilizadas pelo 
professor no ensino da LEITURA. 

 

 

 

6. Estratégias utilizadas pelo 
professor no ensino da ESCRITA. 

 

 

7. Comportamento dos alunos 
em sala de aula. 

 

 

 

8. Percepção de valores: respeito 
dos alunos para com o professor e 
dos alunos entre si, solidariedade, 
bom comportamento. 
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APÊNDICE 4 

TESTE DE LEITURA 

 

NOME: _______________________________________________________ 

Data de Nascimento: __________________       Ano Escolar: ____________ 

DATA: _____________________ 

Nome do(a) Professor(a): __________________________________________ 

Escola: _________________________________________________________ 

Observações: 

 

 

 

Jogo de Treino 

 

1. Vou lavar a louça amanhã porque estou cansada e prefiro ir à _______. 
(fila, cola, rádio, cama). 

 

2. O meu irmão fez uma viagem a África e trouxe uma __________. 
(vila, estátua, mata, estrada, estação). 

 

3. É primavera e os jardins estão floridos com _____________. 
(rotas, rosalinas, rodas, rosas, follhas). 

 

4. Um homem que conduz um veículo chama-se _________. 
(mecânico, companheiro, afinador, condutor, cantor) 
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1. Pegue a sacola e vai-me comprar ___________________. 
(artes, laranjas, sombras, lâminas, lavatórios) 

 

2. Não comas já o bolo porque ainda está ________________. 
(mente, lento, quente, bom, doce) 

 

3. Todos os cães têm quatro ___________________. 
(bocas, patas, pinças, peras, orelhas) 

 

4. Ele ligou o rádio e ouviu as ___________________. 
(notícias, delícias, natas, noites, nervuras) 

 

5. Ele fugiu a correr porque viu um _________________. 
(lago, porco, lado, lobo, pato) 

 

6. Um local onde se guardam livros chama-se ____________________. 
(pera, cozinha, divisão, biblioteca, pato) 

 

7. Veste o casaco antes de saíres porque está _________________. 
(calor, frio, freio, fogo, tio) 

 

8. Eles trabalham o dia inteiro, e à noite ____________________. 
(olham, quebram, penteiam, descartam, descansam) 

 

9. Podias limpar a sala com uma _____________________. 
(tesoura, vassoura, vela, taça, caneta) 

 

10. Se tens frio na cama porque é que não pões um ___________________. 
(coberto, lenço, cobertor, coelho, coração) 
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11. Quando se anda na rua é preciso  ter muita atenção aos carros para não ser ___________. 
(dado, transportado, partido, empurrado, atropelado) 

 

12. Durante a noite espero que tenhas bons ____________________. 
(sonhos, olhos, lápis, sorrisos, peixes) 

 

13. Todos saíram de casa para ir ver os estragos provocados pela______________. 
(explosão, exposição, ascensão, expedição, exceção) 

 

14. Os frigoríficos impedem a comida de se _____________________. 
(apagar, escaldar, manchar, gelar, estragar) 

 

15. Eles combinaram ir assistir à corrida no próximo domingo porque gostam de ver os 
carros a correr na ___________________. 
(pista, lista, mata, rota, mina) 

 

16. Qual é o teu jogo predileto? Ping-pong, bilhar, dominó ou ________________. 
(camisas, cartas, malas, focas, mãos) 

 

17. Por que é que não usas a faca para comer o _________________? 
(bico, baile, bife, brinco, bule) 

 

18. Um amigo empurrou-o e ele caiu pelas __________________. 
(cadeiras, escadas, manadas, camadas, mesas) 

 

19. Os nossos vizinhos compraram um cão grande e bravo para ficar à porta de casa, de ___. 
(corda, fuga, coleira, grade, guarda) 

 

20. É inverno e de noite choveu muito; as gotas de água eram ___________. 
(gemadas, tiradas, geladas, pinheiros, socos) 
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21. Quando lhe ralham e a castigam, ela fica _________________. 
(contente, grande, amável, alerta, triste) 

 

22. As pessoas gostam do que é novidade porque isso satisfaz a sua ______________. 
(bondade, amizade, curiosidade, vaidade, justiça) 

 

23. O marido de uma filha é para a mãe dessa filha o ________________. 
(gigante, agente, genro, gesso, gente) 

 

24. Fomos de carro a um restaurante e depois sentamo-nos a comer a nossa ____________. 
(eleição, tarefa, refeição, cal, feição) 

 

25. Ele machucou a mão na porta e desatou a chorar aos _______________. 
(bolos, ditos, atritos, gritos, galhos) 

 

26. Ela quebrou o prato e por isso foi ____________________. 
(levada, cortada, premiada, querida, castigada) 

 

27. Ele inclinou-se sobre o poço e caiu ao _________________. 
(fundo, fulo, freio, fato, forno) 

 

28. O meu tio depois de muito estudar, tornou-se um ________________. 
(médico, maior, senhor, meio, menor) 

 

29. As crianças quando vão à praia gostam de brincar na _________________. 
(areia, cadeira, mesa, bica, bola) 

 

30. Fomos passear no Zoológico e encontramos muitos ________________. 
(livros, sonhos, animais, cadernos, lápis) 
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APÊNDICE 5 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

DADOS DO TESTE DE LEITURA 

 

Para a análise estatística dos dados recolhidos, utilizou-se o software IBM SPSS 22 (idioma 
PT-BR). 

 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido Urbana 107 52,2 52,2 

Rural 98 47,8 47,8 

Total 205 100,0 100,0 

Quadro 1: Distribuição dos alunos por zona. 

 

 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido 2.º ano 85 41,5 41,5 

3.º ano 120 58,5 58,5 

Total 205 100,0 100,0 

Quadro 2: Distribuição dos alunos por ano de escolaridade. 

 

 

Ano de escolaridade 

Total 2.º ano 3.º ano 

Zona Urbana 49 58 107 

Rural 36 62 98 

Total 85 120 205 

Quadro 3: Distribuição dos alunos por zona e ano de escolaridade – 250 alunos. 
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Ano de escolaridade 

Total 2.º ano 3.º ano 

Zona Urbana 34 34 68 

Rural 32 40 72 

Total 66 74 140 

Quadro 4: Distribuição dos alunos por zona e ano de escolaridade – 140 alunos, com pré- e pós-teste. 

 

Zona N Mínimo Máximo Média 

Urbana Nota pré-teste (%) 68 ,0 96,7 56,225 

Nota pós-teste (%) 68 ,0 96,7 67,598 

N válido (de lista) 68    

Rural Nota pré-teste (%) 72 3,3 100,0 47,176 

Nota pós-teste (%) 72 ,0 100,0 67,269 

N válido (de lista) 72    
Quadro 5: Notas dos alunos por zona – pré- e pós-teste. 

 

 

Zona Ano de escolaridade N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Urbana 2.º ano Nota pré-teste (%) 34 3,3 93,3 54,706 29,6230 

Nota pós-teste (%) 34 ,0 96,7 67,745 25,5145 

N válido (de lista) 34     

3.º ano Nota pré-teste (%) 34 ,0 96,7 57,745 27,9094 

Nota pós-teste (%) 34 ,0 96,7 67,451 30,3077 

N válido (de lista) 34     

Rural 2.º ano Nota pré-teste (%) 32 3,3 93,3 53,021 27,1905 

Nota pós-teste (%) 32 ,0 100,0 75,938 24,5203 

N válido (de lista) 32     

3.º ano Nota pré-teste (%) 40 3,3 100,0 42,500 26,4817 

Nota pós-teste (%) 40 3,3 96,7 60,333 28,9296 

N válido (de lista) 40     
Quadro 6: Notas dos alunos por zona e ano – pré- e pós-teste. 
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Figura 1: Boxplots com a distribuição das notas dos testes. 

 

 

 


