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RESUMO 

 

O trabalho apresentado e desenvolvido a seguir, refere-se à uma análise sobre o 
ensino da alfabetização e do letramento, abordando os métodos e seus históricos 
quanto ao uso e eficácia. Tem como objetivo investigar as influências metodológicas 
sobre o ensino da alfabetização e do letramento no 1º ano do ensino fundamental. 
Para o contexto em que se desenvolvem a alfabetização e o letramento, o 
aprofundamento do estudo das práticas de ensino que estão disponíveis para auxiliar 
esta etapa se faz deveras importante. Esse é o período que insere o sujeito nos 
saberes escolares, dando-lhe subsídios para continuidade dos estudos de maneira 
direta em toda vida, além de estar diretamente ligado às suas necessidades sociais. 
Dentre os autores estudiosos dessa temática, foram utilizados estudos de Soares 
(2016), Barbosa (2013), Azenha (1993), entre outros. A pesquisa tem caráter 
qualitativo utilizando-se de estudo bibliográfico e análise documental da legislação e 
de documentos produzidos pelo Ministério da Educação voltados para a temática. 
Também foi realizada uma pesquisa em campo, através da técnica da observação, 
durante o período de estágio supervisionado nos anos iniciais. A partir desse estudo, 
compreende-se a importância de nos apropriarmos de todos os métodos de ensino 
disponíveis, que cada pessoa será única nesse processo e, também, que alfabetizar-
se e letrar-se é decisivo para a formação de todos. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Método. Construtivismo.  



ABSTRACT 

 

This presented and developed research, refers to analysis alphabetization and literacy 
teaching, approaching the methods and its history as regards to use and effectiveness. 
It aims to investigate the methodological influences about alphabetization and literacy 
teaching in first grade of elementary school. For the context in which alphabetization 
and literacy rise, the study of teaching practices that are available to help this stage is 
crucial. This is the period that places the subject in school knowledge, giving grants to 
continue their studies in a direct way throughout life, in addition to being directly linked 
to their social needs. Among the studious authors of this theme, studies by Soares 
(2016), Barbosa (2003), Azenha (1993) and others were used. The research has a 
qualitative character using a bibliographic study and documental analysis from laws 
and documents made by MEC about the theme. It was also made field research, 
through observation technique, during the supervised internship at primary school. 
From this study, we can understand the importance of getting closer to all available 
teaching methods, that each person will be unique in this process and, also, get 
alphabetized and literate is decisive for the formation of all. 
 

Keywords: Alphabetization. Literacy. Method. Constructivism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetos de pesquisa o estudo e a análise do ensino na 

alfabetização, voltando-se para os métodos e políticas públicas do tema. Essa 

temática aparece como assunto pertinente na formação do pedagogo, visto que este 

profissional é o único que recebe formação específica para o desenvolvimento dessa 

atividade que envolve a aprendizagem de leitura e escrita. 

Alertamos de início nossa compreensão de que a alfabetização é um processo 

que possui muitas facetas que influenciam no seu bom desenvolvimento, no entanto, 

concentramos nosso olhar sobre o ensino, pois desenvolvê-lo faz parte do trabalho do 

pedagogo. 

A escolha desse tema partiu do interesse em estudar de maneira aprofundada 

questões voltadas para alfabetização e letramento, tendo como objetivo geral 

investigar as influências metodológicas sobre o ensino da alfabetização no 1º ano do 

ensino fundamental, uma vez que os objetivos específicos são: revisitar os estudos 

dos métodos de alfabetização; estudar programas recentes destinados a 

alfabetização desenvolvidos no Ceará; e observar a prática pedagógica de uma 

professora numa turma do ciclo de alfabetização. Nosso anseio foi entender a 

metodologia de ensino adotada na primeira série do ciclo de alfabetização, 

investigando o que os autores trazem de relevante para o estudo e, também, 

buscando, através da observação, fazer um confronto entre o que dizem os autores, 

a legislação e a realidade do ensino público. 

A alfabetização ainda é considerada um tema bem delicado no que se refere 

ao número de analfabetos no nosso país. O alto índice de analfabetismo no Brasil em 

pleno século XXI, época de grandes desenvolvimentos tecnológicos, se faz parecer 

absurdo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no ano de 2017 cerca de 11,5 

milhões de pessoas, sendo desse valor 14,5% só na região Nordeste, ainda não 

concluíram a parte inicial da educação básica, que é fundamental para a vida e 

formação do ser enquanto cidadão. Essa problemática aparece devido à vários fatores 

como: a questão social na qual o indivíduo está inserido; a necessidade de abandono 

escolar devido ao trabalho e outras situações socioeconômicas; e a maneira como a 

escola recebe esse contingente tão diferenciado de alunos, através dos seus espaços 
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e suas práticas de ensino, o que significa dizer que, os métodos de alfabetização 

também podem ser ponto decisivo e transformador quando o assunto é educação.  

Essa temática chamou atenção durante a minha primeira experiência em sala 

de aula, em uma escola particular como estagiária de pedagogia, quando deparei-me 

com a tarefa de ajudar crianças que apresentavam dificuldade de leitura, suscitando 

várias perguntas e, dentre elas, a principal: “Que tipo de ensino devo adotar para 

auxiliar as crianças no aprendizado da leitura e da escrita, uma vez que as práticas 

aplicadas pela professora em sala de aula não foram suficientes para seu progresso?”. 

Dessa forma esse assunto persistiu durante todo o meu percurso acadêmico, além de 

provocar a suspeita de que não fosse uma dúvida individual, visto que os índices de 

crianças alfabetizadas com sucesso ao final do terceiro ano ainda não é satisfatório. 

Conforme resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) realizada em 

2016, 54,73% dos alunos foram classificados com níveis insuficientes de leitura e 

33,95% na escrita. Essa defasagem, para além das porcentagens, se torna ainda mais 

grave quando é revelado o nível de leitura e escrita que esses alunos detêm, sendo 

muitos deles incapazes de elaborar frases simples ou escrever palavras corretamente, 

além da interpretação textual muito deficitária (Instituto Nacional de Educação e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP apud BRASIL, 2019, p. 10). Logo, 

deve inquietar professores, técnicos de secretarias de educação, gestores, 

pesquisadores e licenciandos de pedagogia.  

A metodologia utilizada, primeiramente, foi a análise bibliográfica e documental, 

com a finalidade de entender o assunto buscando responder aos questionamentos 

realizados. Autores como Magda Soares (2016), Andrea Galvão e Telma Ferraz Leal 

(2005), Maria das Graças Azenha (1993), entre outros, foram utilizados para embasar 

a busca por fundamentação, sendo essa forma de investigação valiosa para a 

pesquisa como afirma Menga Lüdke e Marli E. D. A André (1986).  

Ainda como metodologia realizamos a observação participante em uma escola 

do município de Fortaleza, na qual foi acompanhada, por cerca de três meses, uma 

turma de primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental, momento em que se 

inicia o ciclo de alfabetização. A observação participante, como afirma Lüdke e André 

(1986) nos possibilita ter um contato direto com a realidade e obter uma base prática 

daquilo estudado anteriormente por meio da análise documental. 

O texto está organizado em três capítulos, após essa introdução. O primeiro 

capítulo aborda a legislação voltada para o desenvolvimento da alfabetização, 
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mostrando programas pensados para a prática alfabetizadora. No segundo capítulo 

serão abordados os métodos de alfabetização, buscando apresentar o que os 

estudiosos e autores trazem de contribuição para esta fase da vida escolar. Por fim, 

no último capítulo, apresentaremos os resultados da observação participante na turma 

de primeiro ano da escola municipal, analisando o que foi observado durante um 

determinado período que contribui para a temática da pesquisa.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A ALFABETIZAÇÃO  

 

 Neste capítulo desenvolve-se uma reflexão sobre as políticas públicas 

adotadas para alfabetização em nosso estado em período recente, objetivando 

relacionar a existência das mesmas com os processos de ensino adotados.  

Na atualidade, vários programas como Programa Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC) e Programa Mais Alfabetização (PMALFA) são desenvolvidos com o intuito de 

solucionar esse entrave que vem persistindo na alfabetização durante muitos anos. 

Apresentaremos a seguir os programas citados, com intuito de entender sua 

organização, funcionamento e ligação para a práticas de ensino adotadas. 

2.1. Programa Alfabetização na Idade Certa - PAIC  

 

O programa foi criado após um trabalho desenvolvido pelo Comitê Cearense 

para Eliminação do Analfabetismo Escolar, formado por uma série de entidades entre 

elas a Assembleia Legislativa, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, 

universidades como Universidade Estadual do Ceará – UECE e Universidade Federal 

do Ceará - UFC, entre outras. Esse comitê tinha como principal objetivo explicar as 

questões do analfabetismo escolar. Para isso, foram desenvolvidas diversas 

pesquisas apresentando resultados insatisfatórios como o seguinte:  

● somente 15% de uma amostra de cerca de 8.000 alunos leram e 
compreenderam um pequeno texto de maneira adequada;  
● 42% das crianças produziram um pequeno texto que, em muitos 
casos, eram compostos por apenas duas linhas. Nenhum texto foi 
considerado ortográfico pelos avaliadores;  
● a maioria das universidades não possuía estrutura curricular 
adequada para formar o professor alfabetizador;  
● grande parte dos professores não possuía metodologia para 
alfabetizar, abusava de cópias na lousa e usava muito mal o tempo de aula 
que era bastante reduzido: aulas começavam tarde, terminavam cedo e 
tinham intervalos longos. (CEARÁ, 2013) 

A partir desses resultados e do envolvimento entre as entidades no combate 

ao analfabetismo, o comitê, juntamente com Associação dos Municípios do Estado do 

Ceará (APRECE), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Ceará  

(UNDIME/CE) e a parceria financeira e técnica da UNICEF, criaram o Programa 

Alfabetização na Idade Certa, que começa com a participação de sessenta municípios 

do Ceará entre os anos de 2005 e 2007, passando, neste último ano, a ser 

responsabilidade do Estado e, dessa forma, envolvendo cento e oitenta e quatro 

municípios, com o principal intuito de apoiar e incentivar a melhoria na educação  
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dando subsídio para que os municípios desenvolvam autonomia na qualidade do 

ensino ofertado através de um pacto de cooperação que compromete os municípios 

a cumprir metas como:   

● priorizar a alfabetização de crianças, redimensionando recursos 
financeiros para os programas da área;  
● estimular o compromisso dos professores alfabetizadores com a 
aprendizagem da criança, por meio da valorização e profissionalização 
docente;  
● rever os planos de cargos, carreira e remuneração do magistério 
municipal, priorizando incentivos para a função de professor alfabetizador de 
crianças a partir de critérios de desempenho;  
● definir critérios técnicos para a seleção de núcleos gestores escolares, 
priorizando o mérito;  
● implantar sistemas municipais de avaliação de aprendizagem de 
crianças e desempenho docente;  
● ampliar o acesso à educação infantil, universalizando 
progressivamente o atendimento de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola;  
● adotar políticas locais para incentivar a leitura e a escrita. (CEARÁ, 
2013)  

O objetivo geral era alfabetizar as crianças até o segundo ano do ensino 

fundamental dos anos iniciais. Dessa forma, teriam que ser planejadas e executadas 

ações sistêmicas e bem organizadas. O projeto ficou dividido em cinco eixos: “gestão 

da educação municipal, avaliação externa, alfabetização, educação infantil e literatura 

infantil.” (CEARÁ, 2013)  

Assim, o governo do Estado passou a se comprometer mais com a causa de 

combate ao analfabetismo desenvolvendo ações como formação continuada para os 

professores alfabetizadores, apoio da gestão municipal, livros de literaturas infantis e 

materiais didáticos para alunos e professores  

O comprometimento dos municípios cearenses no PAIC, envolvem ações 
voltadas para a valorização e profissionalização dos docentes, 
redimensionamento de recursos financeiros, revisão de planos de cargos, 
carreira e remuneração do magistério municipal, definição de critérios 
técnicos para a seleção de diretores escolares, implantação de sistemas 
municipais de avaliação de aprendizagem de crianças, ampliação do acesso 
à educação infantil, e adoção de políticas locais para incentivar a leitura e a 
escrita. (CEARÁ, 2013)  

Como orientação para prática pedagógica, o PAIC parte da perspectiva de 

alfabetizar letrando, entendendo que esses dois processos representam significados 

distintos, porém, ambos fazem parte do desenvolvimento da prática de leitura e 

escrita. 

Nesse sentido, acreditamos que se aprende a ler e escrever com melhor 
qualidade e de forma mais democrática, letrando-se e alfabetizando-se num 
ambiente escolar que permita ao aprendiz ler com compreensão, com 
sentimento, com criação, tendo como mediador um(a) professor(a) que 
compreenda a não separação, as especificidades e as “facetas” da 
alfabetização e do letramento, ou seja, consiga alfabetizar letrando e letrando 
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alfabetizar. Este é o desafio: alfabetizar e letrar, com qualidade, as crianças 
do 1º ano do ensino fundamental do estado do Ceará. (CEARÁ, 2013, p. 18)  

A proposta didática do programa fica dividida em três pontos: Linguística, 

Apropriação do sistema alfabético e Organização didática e materiais, de maneira que 

esses vão sempre estar auxiliando um ao outro. Explica-se em seguida, de maneira 

sucinta, o que cada um desses pontos indica sobre o entendimento de como acontece 

o processo de leitura e escrita. 

Para a Linguística é fundamental compreender a sua importância como prática 

social para comunicação e expressão de ideias, por isso, para uma prática letrada 

devemos nos apropriar do significado da oralidade para o uso social. 

No que se refere a apropriação do sistema alfabético, entendem-se 

primeiramente as relações de representação fonema e grafema, ou seja, compreender 

que ao escrever estaremos representando os sons da fala e quando letras são 

organizadas de determinada maneira também estaremos representando a fala. Por 

isso o PAIC orienta o uso de atividades estruturantes e atividades alimentadoras, 

como é explicado a seguir: 

[...] Podemos dizer que atividades estruturantes organizam a aprendizagem, 
enquanto as atividades alimentadoras dão o suporte para a aprendizagem. 
Dessa forma, as atividades estruturantes só podem impulsionar a 
aprendizagem na presença das atividades alimentadoras. No caso da 
apropriação do sistema alfabético, a inserção na cultura letrada, ou seja, as 
atividades de letramento são alimentadoras. (CEARÁ, 2013, p. 23)  

O esquema a seguir explica como se dá a apropriação do sistema alfabético. 

Figura 01 - Esquema de apropriação de escrita alfabética - PAIC 

   

Fonte: Proposta didática para alfabetizar letrando (2013) 

 

No eixo Organização didática, o PAIC orienta para a importância do exercício 

didático, entendendo que esse se constitui por meio de uma relação entre a teoria e a 

prática. Como esclarece o documento: 
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A nossa concepção de didática abrange a complexa relação teoria e prática 
que envolve o tripé: professor, aprendiz e conhecimento propostos na escola. 
Uma didática vista como junção teoria/prática envolvendo alunos-aprendizes, 
conteúdos, metodologias de ensino; planejamento; objetivos didáticos; 
materiais didáticos e instrumentos de avaliação, sem esquecer também os 
elementos políticos, econômicos e administrativos, internos e externos à 
escola, que se complementam e relacionam-se influenciando no cotidiano 
didático da sala de aula. (CEARÁ, 2013, p. 24) 

Para atender a perspectiva de alfabetizar letrando, o PAIC: 

[...] acatou os cinco eixos para a apropriação da língua escrita sugeridos no 
Pró-Letramento: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação 
do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos e desenvolvimento 
da oralidade. (CEARÁ, 2013, p. 24) 

Em meio aos alarmantes índices de analfabetismo o PAIC busca apresentar 

um novo olhar sobre o processo de alfabetização, abordando a perspectiva do 

letramento e auxiliando o professor por meio de estratégias práticas e metodológicas. 

No que se refere ao método de ensino, é adotada a proposta de alfabetizar letrando, 

incentivando a leitura, a escrita e a oralidade. Conforme o esquema anteriormente 

apresentado (Figura 1) vemos que ele deixa claro para o professor a proposta de 

“apropriar-se dos princípios do sistema de escrita alfabética” e orienta o letramento, 

que será o uso social da escrita e da leitura. Propõe ao professor a adoção de uma 

rotina e ainda traz uma variada gama de materiais para que dessa forma o professor 

consiga aprimorar ainda mais sua prática. O PAIC recebe algumas críticas por 

considerarem que engessa o trabalho do professor, no entanto, o programa trouxe 

aspectos positivos como: a formação continuada mensal, o acompanhamento ao 

trabalho do professor, a adoção do uso da literatura infantil na sala de aula, a 

preocupação com o planejamento e, principalmente, trouxe a preocupação dos 

gestores com a alfabetização das crianças, tema que não tinha visibilidade antes. 

2.2. Programa Mais Alfabetização – PMALFA  

 

O programa nasceu após o resultado das avaliações nacionais em larga escala, 

Avaliação Nacional da Alfabetização e Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), apresentarem resultados insatisfatórios de alfabetização (leitura, escrita e 

matemática). O PMALFA “visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo 

de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do 

ensino fundamental.” (BRASIL, 2018, p. 3). O programa ainda é fundamentado na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), quando compactua com o desenvolvimento 

da capacidade de aprender, obtendo o domínio da leitura, escrita e cálculo.  
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Além disso, o PMALFA reconhece que a família, a comunidade, a sociedade 
e o poder público devem assegurar - com absoluta prioridade - a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, nos termos do art. 227 da 
Constituição, bem como reconhece que a responsabilidade pela 
alfabetização das crianças deve ser acolhida por docentes, por gestores, 
pelas secretarias de educação e pelas instituições formadoras como um 
imperativo ético indispensável à construção de uma educação efetivamente 
democrática e socialmente justa. (BRASIL, 2018, p. 3)  

O Mais Alfabetização determina que para ser alfabetizado em Língua 

Portuguesa, o aluno deverá compreender o total funcionamento do sistema de escrita 

alfabético, desenvolver autonomia na leitura e compreensão, além de realizar 

produções textuais. 

O PMALFA entende que todos os alunos possuem suas singularidades no 

período de alfabetização, tanto no que se refere ao tempo que leva ao 

desenvolvimento completo do estudante, quanto aos métodos que valerão para 

facilitar o seu progresso. A alfabetização é vista como a base para aprendizagem de 

outros conhecimentos e promoção da autonomia, reconhecendo o imprescindível 

papel do professor alfabetizador nesta etapa.  

Outro ponto importante é que o PMALFA trabalha em concordância com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), quando afirma que os dois primeiros anos do 

ensino fundamental devem ser voltados para evolução do processo de alfabetização, 

proporcionando ao estudante a oportunidade de lidar com diversas práticas que 

possibilite seu avanço nas habilidades de escrita e leitura, podendo ser inserido nas 

mais diversas atividades de letramento.  

Este programa possui uma estratégia que contará com o auxílio de um 

assistente alfabetizador para apoiar o professor, com o intuito de fortalecer ainda mais 

o processo de alfabetização.  

O objetivo do PMALFA é fortalecer e apoiar as unidades escolares no 
processo de alfabetização - para fins de leitura, escrita e matemática - dos 
estudantes no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. Para isso, o 
Ministério da Educação garantirá apoio adicional - prioritariamente no turno 
regular - do assistente de alfabetização ao professor alfabetizador, por um 
período de cinco horas semanais para unidades escolares não vulneráveis, 
ou de dez horas semanais para as unidades escolares vulneráveis. (BRASIL, 
2018, p. 4)  

As escolas consideradas vulneráveis são aquelas que, em seu número total de 

estudantes, cinquenta por cento (50%) tenha obtido resultados insatisfatórios nas três 

áreas (leitura, escrita e matemática) nas avaliações ANA e SAEB e que apresentem 
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um nível socioeconômico que vai do muito baixo ao médio, segundo a classificação 

do INEP. 

Além dos fatores ligados diretamente à sala de aula, o projeto acredita ser de 

grande importância a participação de vários outros setores que estão trabalhando em 

conjunto, diariamente, com ambiente escolar. Para isso, é importante a formação 

especializada tanto para professores, quanto para assistentes de professores e 

gestores educacionais.  

O Programa será implementado, ainda, por meio do fortalecimento da gestão 
das secretarias de educação e das unidades escolares e do monitoramento 
processual da aprendizagem. Além disso, as formações do professor 
alfabetizador, do assistente de alfabetização, das equipes de gestão das 
unidades escolares e das secretarias de educação são elementos 
indissociáveis do Programa. (BRASIL, 2018, p. 5)  

2.2.1. Finalidade e Diretrizes  

 

O Mais Alfabetização possui duas importantes finalidades. A primeira se trata 

de um acompanhamento específico voltado para os alunos matriculados nos 1º e 2º 

anos do ensino fundamental com a finalidade de desenvolver a alfabetização, uma 

vez que o programa entende como componentes dessa alfabetização a leitura, escrita 

e a matemática. Já a segunda finalidade envolve medidas contra o abandono escolar, 

a reprovação e a distorção de anos e séries.  

Ainda em suas diretrizes, o programa apresenta pontos importantes para a 

orientação e fortalecimento do ensino, fazendo a escola perceber algumas 

responsabilidades como: a integração do programa com a política educacional da rede 

de ensino e o Projeto Político Pedagógico (PPP) de toda a rede ou unidade escolar; 

promover um atendimento diferenciado às escolas consideradas vulneráveis; 

juntamente ao MEC, estabelecer metas utilizando como base a BNCC; realizar 

monitoramento através de avaliações periódicas, além de promover o 

acompanhamento para observar a progressão dos estudantes e também: 

VIII - estimular a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e 
municípios; IX - fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes 
estaduais, distrital e municipais de educação e de suas unidades escolares 
jurisdicionadas; e X - avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos 
estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento. 
(BRASIL, 2018, p. 6)  

Como dito anteriormente, o PMALF é direcionado aos alunos matriculados na 

rede de ensino público, seja ela estadual, distrital ou municipal, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, tendo como apoio técnico e financeiro o MEC. O apoio 
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denominado técnico acontece por meio da promoção de processos formativos, da 

disponibilização de auxílio através do assistente de alfabetização que irá trabalhar 

juntamente com o professor alfabetizador na execução das suas atividades e ainda 

do monitoramento pedagógico. Já o apoio dito financeiro ocorre através da cobertura 

dos custos por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)1, na compra de 

materiais utilizados nas aulas, na contratação de serviços e despesas com os 

assistentes de alfabetização. 

A participação é voluntária, sendo obrigatória a assinatura do termo de 

compromisso pelos representantes governamentais e municipais (o responsável pela 

assinatura irá variar de acordo com a escola: quando estadual, assinada pelo 

governador e quando municipal, assinada pelo prefeito) e seus respectivos secretários 

de educação.  

Além da assinatura do termo de compromisso, que deverá ser inserido na 
plataforma de monitoramento do Programa, o Secretário de Educação deverá 
realizar a adesão ao Programa no módulo Plano de Ações Articuladas - PAR 
do Sistema Integrado de Monitoramento e Controle - SIMEC do Ministério da 
Educação, indicando as unidades escolares que poderão participar do 
Programa. Destaque-se que a transferência de recursos ocorrerá apenas às 
Unidades Executoras - UEx representativas das unidades escolares 
indicadas pelas secretarias de educação que confirmarem sua adesão no 
Sistema PDDE Interativo. (BRASIL, 2018, p. 7)  

Por fim, fica a critério do professor alfabetizador a decisão quanto a 

necessidade de um assistente de alfabetização, dessa forma o docente deverá 

informar a direção sua decisão ao aderir ao programa.  

O regimento do programa, conta com a definição dos “atores”, aqueles que 

ficaram responsáveis pelo desenrolar do projeto, atividades, auxílio, tanto com 

participação direta com os alunos como com participação indireta. Suas 

responsabilidades são pré-estabelecidas em documento. São considerados “atores”:  

professor alfabetizador, assistente de alfabetização, gestor da unidade escolar, 

coordenador da rede estadual ou municipal do Programa Mais Alfabetização e 

Secretário de Educação. Os recursos disponibilizados para o projeto são repassados 

para as UEx responsáveis de cada unidade escolar. Esses recursos são calculados 

de acordo com o número de alunos matriculados no ano anterior segundo o Censo 

Escolar. Os valores são distribuídos às UEx de maneira parcelada em duas vezes, 

sendo a primeira parcela equivalente a sessenta por cento dos gastos e a segunda 

parcela contendo o restante (quarenta por cento) como afirma o documento:  
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Os valores a serem transferidos às UEx representativas das unidades 
escolares beneficiárias serão divididos anualmente em duas parcelas, sendo 
a primeira na proporção de sessenta por cento; e a segunda, de quarenta por 
cento, de forma que o pagamento da segunda parcela estará condicionado 
ao preenchimento de informações pela UEx, em sistema de monitoramento e 
acompanhamento, até o dia 15 de junho de cada exercício.  (BRASIL, 2018, 
p.14) 

O monitoramento da eficácia do programa acontece nas Unidades Escolares, 

nas Unidades Executoras e, também, de maneira global, podendo ser acrescentadas 

metas e medidas caso necessário após as avaliações. Os alunos são submetidos à 

três avaliações: a primeira, Avaliação Diagnóstica ou de Entrada, tem por objetivo 

verificar as habilidades dos estudantes antes do início do programa. A segunda é a 

Avaliação Formativa de Processo, que irá apresentar os possíveis progressos dos 

alunos e da turma, podendo ser verificado, ainda, o que precisa ser elaborado para 

proporcionar ainda mais avanços. E, por fim, a Avaliação Formativa de Saída, que 

como o nome já sugere, é realizada ao final do programa com a finalidade de observar 

o êxito obtido durante toda a participação. É possível que nesta etapa sejam avaliados 

também os trabalhos desenvolvidos pelo professor alfabetizador e seu assistente de 

alfabetização.  

A devolutiva dos resultados das avaliações será realizada pelo CAEd para 
cada escola. Na oportunidade, serão apresentados os resultados, a análise 
pedagógica sobre o desempenho dos estudantes nos testes, bem como o 
roteiro para leitura e interpretação desses resultados, cujo objetivo é auxiliar 
as unidades escolares na apropriação das informações produzidas a partir da 
avaliação. (BRASIL, 2018, p. 16) 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o Programa Mais 

Alfabetização foi implementado nas escolas no município durante todo ano de 2018, 

iniciando suas atividades no mês de abril, como sugere o regimento do programa, 

atendendo cerca de 203 escolas, contando com a contratação de assistentes de 

alfabetização, avaliação diagnóstica, além de oferecer formação para os assistentes 

inclusos no projeto.  

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza deu início, durante o mês de abril, 
às atividades do programa Mais Alfabetização, que vai fortalecer os 
processos de aprendizado de leitura, escrita e matemática dos estudantes de 
1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Mais de 30 mil alunos de 203 escolas 
serão atendidos. As atividades tiveram início no dia 16 de abril. O programa, 
iniciativa do Ministério da Educação (MEC), é realizado pela Prefeitura de 
Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME). 
(FORTALEZA, 2018)  

O PMALFA apresenta uma característica forte de apoio à prática docente, 

aponta questões sobre as especificidades dos alunos e entende que o uso de métodos 

diferenciados é importante para atingir o aprendizado de um grupo diversificado. O 
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professor passa a contar com a ajuda de um assistente alfabetizador, o qual auxiliará 

em sua prática e ao mesmo tempo o aluno que possui dificuldades poderá ter um 

acompanhamento mais próximo. Outro ponto positivo deste programa é o fato de ele 

compreender que a aprendizagem é garantida com a ajuda de todo o corpo escolar, 

incluindo a gestão e, dessa forma, oferece tanto formação para os professores quanto 

para todo o corpo escolar, dando um sentido de apoio à prática docente.  

Ao avaliar o desempenho dos alunos, o PMALFA, como já dito, aplica três 

avaliações que além de mensurar o aprendizado do aluno, qualifica o 

desenvolvimento do professor. Percebemos a partir disso que, com este modo de 

avaliação, o programa considera os resultados obtidos apenas observando o 

desempenho das crianças e a partir deles avalia o professor. Considera-se que 

poderiam ser observados, também, as condições estruturais de onde ocorrem as 

aulas, os recursos disponíveis, etc. 

Na escola que serviu como campo de pesquisa para este trabalho, o Programa 

Mais Alfabetização não estava presente. Acredita-se que seria interessante que ele 

estivesse em execução, colaborando com o trabalho da professora alfabetizadora. 

2.3. Base Nacional Comum Curricular 

 

A BNCC é um documento normativo que tem por finalidade estabelecer 

referências curriculares para as instituições públicas e privadas, disponibilizando 

propostas para todos os níveis de ensino. Ela está fundamentada na Constituição de 

1988, na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014. Foi construída por 

profissionais da educação e pela sociedade civil. Para seu aperfeiçoamento, contou 

com sugestões da ampla sociedade através de audiências públicas realizadas em 

todas as regiões do País. 

A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza 
o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os 
estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino 
e instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 
nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e 
propostas pedagógicas. (BRASIL,2017, p. 5) 

Com um olhar mais específico para a etapa inicial do ensino fundamental, o 

documento preconiza que os dois primeiros anos devem ser destinados com mais 

intensidade a alfabetização, possibilitando a apropriação do sistema alfabético e 

agregando as habilidades de leitura, escrita e as mais diversas práticas do letramento. 
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Para este fim, os conhecimentos adquiridos durante a Educação Infantil podem ser 

usados para maximizar o aprendizado e garantir uma prática mais abrangente.   

A parte que se refere à Linguagens é composta por uma ramificação. Nessa 

estão dispostas, para o Ensino Fundamental - anos iniciais, três disciplinas que tem 

como finalidade trabalhar as mais diversificadas linguagens, possibilitando ao 

estudante, iniciar e manter contato com todas elas. Não se pode esquecer, que os 

dois primeiros anos terão suas ações pedagógicas voltadas para a alfabetização. 

As competências específicas para o campo das linguagens apresentam pontos 

de suma importância como aprimorar a compreensão das linguagens como 

construção humana e histórica, valorizando e as reconhecendo como identidade 

cultural, além de conhecer e utilizar as diversas formas de linguagens (verbal, 

corporal, visual, sonora e digital) com o intuito de desenvolvimento social, podendo 

ser usadas também para defender seus pensamentos de maneira crítica sobre as 

questões atuais e desenvolver projetos produzindo conhecimentos. 

Com o foco na alfabetização, essa disciplina apresentará pontos específicos 

para promover as habilidades de leitura e escrita. Minuciosamente, a BNCC 

apresenta, de forma evolutiva, como se dá o progresso nessa fase, começando com 

os princípios mais básicos sobre o sentido da leitura e indo até o seu objetivo final, a 

leitura crítica e a elaboração de textos.  

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes 
experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a 
possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. 
(BRASIL, 2017, p. 65) 

Como foi explicado anteriormente, a Base Nacional Comum Curricular vai 

estabelecer uma forma de ensino gradativo. Para cada campo de atuação que será 

trabalhada com os alunos, há uma apresentação indicando as práticas de linguagem, 

os objetos de conhecimento e as habilidades que serão desenvolvidas como no 

exemplo a seguir:  
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Figura 02 - Exemplo de orientação da BNCC 

 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2017) 

Para o desenvolvimento do trabalho alfabetizador, a BNCC encontra-se 

dividida em “Eixos”, sendo eles: eixo da leitura, produção de textos, oralidade e 

produção linguística. No que se refere ao “Eixo Leitura”, assim colocado pelo 

documento, ela deve ser desenvolvida para suas mais variadas funções e vai aparecer 

de forma amplificada, ou seja, essa prática deverá atender as compreensões sobre a 

leitura de escritos, imagens, desenhos e sons, como afirma o documento: 

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da 
interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 
multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: 
fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de 
trabalhos escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; 
conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar 
a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais 
conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre 
outras possibilidades. 
[...] 
O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões inter-relacionadas 
às práticas de uso e reflexão [...]. (BRASIL, 2017, p. 69-70) 

Dentro desse mesmo contexto vai se desenvolver o “Eixo da Produção de 

Textos”. Esta produção será desenvolvida com o intuito de promover para o aluno a 

capacidade de construção das mais diversificadas formas de textos, como explica o 

documento:  

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, 
oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos 
como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de 
heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as 
práticas culturais da comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, 
lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes 
produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; 
descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, 
gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades científicas; sistematizar 
dados de um estudo em um relatório ou relato multimidiático de campo; 
divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete de enciclopédia 
digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; 
cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em 
uma reportagem; expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de 
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opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio de 
fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre 
outros. (BRASIL, 2017, p. 74) 

No eixo da Oralidade, encontramos uma diversidade de meios que podem ser 

palco para as práticas de linguagens orais, entendendo que nesse momento, de 

acordo com a BNCC, o aluno deverá desenvolver uma diversidade de habilidades 

como a produção de textos orais de variados gêneros, uma escuta ativa e até mesmo 

identificar as entonações, volume, intensidade da voz, expressividade e gestos. Sobre 

a Oralidade a BNCC explica: 

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em 

situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, 

webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, 

debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem 

efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist 

comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos 

de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos 

em situações socialmente significativas e interações e discussões 

envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos 

diferentes campos de atuação. O tratamento das práticas orais compreende. 

(BRASIL, 2017, p. 76-77) 

 O eixo referente à Análise Linguística envolve questões a respeito dos 

processos de leitura e escrita de textos como gênero, coerência, coesão, etc., fazendo 

recomendações sobre seu desenvolvimento oral e produção textual. Quando se tratar 

de um texto oral, serão analisados elementos da fala como: 

[...] ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística 
adotada, estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e 
cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao 
estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade 
linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de 
acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. (BRASIL, 
2017, p. 78) 

 Outras questões como conhecimentos ortográficos, sintáticos, 

sociolinguísticos, grafofônicos, etc., também estarão presentes durante esta etapa do 

ensino fundamental e no processo referente a alfabetização, levando sempre em 

consideração as questões linguísticas. 

A Base Nacional Comum Curricular, aparece como um documento mais 

atualizado e busca atender as necessidades do mundo moderno para a alfabetização 

e letramento, dando oportunidade ao professor de entender como essas tecnologias 

funcionam e como são importantes para essa formação moderna. O documento 

detalha minuciosamente as práticas que deverão ser realizadas, justificando suas 

propostas, demonstrando um estudo a fundo sobre as necessidades encontradas para 
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a formação no mundo do trabalho e apresentando um grande leque de conteúdos e 

práticas para auxiliar no trabalho docente. 

A BNCC vem recebendo críticas por parte de alguns setores acadêmicos, no 

entanto, o presente trabalho não tem o objetivo de julgar o documento, uma vez que 

ainda está em fase de implantação. 

É possível notar que políticas para amparo do processo de alfabetização são 

criadas e pensadas constantemente. Para além destas políticas apresentadas aqui, 

existem outras que auxiliam essas ou que dão continuidade às propostas com a 

finalidade de aprimorar e apoiar o que foi proposto. 

 Porém, ainda se sente falta de uma análise das condições de qualidade em 

que esse ensino está sendo ofertado, em saber a opinião dos professores sobre os 

mesmos, o que eles manteriam e o que mudariam.  

Percebe-se que trazem em seu referencial, aspectos importantes com o uso de 

recursos variados, o olhar para as necessidades individuais, o reforço no 

acompanhamento das crianças e propostas de formação, acompanhamento e 

recursos para os professores. 

 No próximo capítulo, serão apresentados alguns estudos e pesquisas que 

foram realizados a respeito desse processo, com uma visão afastada do mecanicismo, 

na busca de entender como acontece, de fato, o progresso na alfabetização dos 

indivíduos, com a consciência de que essa etapa vai acontecer das mais variadas 

formas e possibilidades.  
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3 O ENSINO DA ALFABETIZAÇÃO: O QUE TRAZEM OS AUTORES 

 

 A partir de agora, serão apresentados os estudos realizados a respeito dos 

processos de alfabetização com o acréscimo de uma nova proposta que traz um 

significado ainda mais profundo para esse período, o letramento. Também será 

mostrado o que os autores e pesquisadores da área ofertam como contribuição sobre 

o entendimento desses processos, no intuito de facilitar a prática pedagógica e 

apresentar metodologias que auxiliem esta etapa.      

Várias pesquisas foram realizadas a respeito da problemática que envolve a 

alfabetização. Dentre as diversas abordagens, foram encontradas aquelas voltadas 

para o estudo dos métodos utilizados para alfabetizar e da compreensão das crianças 

sobre escrita e leitura, com a finalidade de entender as etapas de aprendizado e 

desenvolvimento desse processo. 

 Os métodos, nesse momento, aparecem como um recurso que organiza a 

prática possibilitando o progresso e a eficácia. No entanto, os índices de crianças que 

não se alfabetizam nos primeiros anos de estudo permanecem elevados, o que 

comprova a necessidade de promover estudos ainda mais aprofundados. Apesar 

desse fator não ser o único responsável por esses dados, refletir sobre a organização 

das práticas alfabetizadoras ainda pode ser chave para contribuir com a 

aprendizagem e estimular a permanência e o interesse dos alunos.  

Segundo a autora Magda Soares (2016), método de alfabetização é um 

conjunto de procedimentos, com fundamentos e princípios, que orientam a 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita que popularmente é denominada como 

“alfabetização”. É importante frisar o significado no intuito de entendermos do que 

realmente se trata esse processo e refletir sobre seus fundamentos e princípios, que 

devem sempre estar voltados para o aprendizado de qualidade e significativo.  

3.1. Conhecendo os métodos 

 

 Segundo Barbosa (2013) as metodologias de alfabetização são criadas e 

modificadas de acordo com as necessidades sociais. A cada mudança que ocorre na 

sociedade, será formado um novo tipo de pessoa letrada e, ao mesmo tempo, por 

conta dos avanços alcançados no eixo da leitura e produção escrita, surgem novas 

formas para sua aquisição, obtendo, dessa forma, um novo significado e finalidade.  
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Ainda sobre o surgimento dos métodos, a autora Magda Soares (2016) explica 

que no século XIX vários métodos foram criados pois, com a consolidação do sistema 

de ensino, surgiu-se a necessidade da fixação de um método que fosse capaz de 

alfabetizar públicos diferenciados. Métodos como o sintético, analítico e analítico-

sintético, foram utilizados das mais variadas maneiras e, muitas vezes, fazendo 

alternâncias entre si, o que gerou negações em relação à eficiência dos mesmos. 

 Para haver compreensão sobre o funcionamento dessas metodologias é 

importante entendermos como cada uma funciona.    

O método sintético, um dos mais antigos, organiza-se em uma proposta que 

apresenta primeiramente as partes menores que constituem a palavra, como as letras, 

em seguida a sua junção formando as sílabas e pôr fim a formação de palavras e 

frases, colocando como evidência a fonética usada para a leitura das sílabas. Dentre 

os métodos sintéticos temos: soletração, silabação e fônico.  

Galvão e Leal (2005) trazem duas críticas muito relevantes para o método 

fônico. A primeira, esclarece que seus adeptos fônicos afirmam que algumas 

características dos métodos sintéticos artificializam todo o processo, uma vez que 

nem sempre a pronúncia da letra estará representada tal e qual nas palavras. A 

segunda crítica, se refere a passividade das crianças na construção da produção 

reflexiva, pois apenas são feitas repetições das letras e das palavras sem haver 

significação ou participação ativa dos alunos.  

Já o método analítico, parte de uma teoria que o aluno deverá, primeiramente, 

analisar e memorizar as partes chamadas significativas, que são as palavras e textos 

colocados intencionalmente. Depois, são examinadas as partes menores, como letras 

e sílabas, para que assim possa haver o desenvolvimento da leitura. 

Esses métodos preveem, no início da aprendizagem, um período bastante 
longo dedicado à atividade de memorização de unidades estruturalmente 
mais complexas da língua escrita (palavras e frases), para somente em 
seguida, através de um processo espontâneo de descoberta, as crianças 
passarem a subdividi-las e a prestar atenção às suas peculiaridades 
(fonemas, sílabas e letras). Por sua vez, a partir das letras e sílabas 
aprendidas, a criança passaria a ler e escrever as outras palavras e frases 
ainda não memorizadas. Desta forma, a criança alcançaria uma 
compreensão da correspondência entre sons e letras (fonemas/grafemas) e, 
em seguida, tornar-se-ia capaz de ler qualquer palavra nova, através de um 
processo de análise e síntese. Nessa perspectiva, concebe-se que nos 
métodos analíticos parte-se da palavra, das frases e textos a partir dos 
interesses das crianças. A análise da criança acerca da estrutura da palavra 
e seus elementos componentes será realizada, neste ponto de vista, alguns 
meses depois em função de um interesse “espontâneo” da criança (ROAZZI; 
LEAL; CARVALHO, 1996, p. 9 apud GALVÃO; LEAL, 2005, p. 21).  
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Assim, a realização dos métodos analíticos (ou global) baseia-se na 

observação dos textos, identificando e analisando as palavras, sendo que este 

processo deve acontecer de maneira espontânea, pois a temática das palavras, frases 

ou textos, vão surgir a partir do interesse das crianças e, somente depois, serão 

analisados os elementos que compõem essas estruturas.  

Uma característica fundamental dos métodos analíticos refere-se não só à 
preocupação com aspectos motivacionais, mas também à não diretividade do 
professor na condução do processo de aprendizagem. Isto é, a aquisição das 
letras e do valor da relação espaço-temporal entre elas é feito através de um 
processo de análise-síntese espontâneo e ocasional de palavras inteiras 
anteriormente memorizadas. Desta forma, privilegia-se, neste processo, o 
caráter de espontaneidade e ocasionalidade, isto é, o interesse ocasional 
espontâneo da criança. (ROAZZI; LEAL; CARVALHO,1996 apud GALVÃO; 
LEAL, 2005, p. 23)  

Observa-se, dessa forma, que todos os métodos apresentam um grande 

diferencial: o ponto de partida para o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Enquanto os sintéticos começam pela representação e memorização das letras e 

sílabas, o outro dá partida utilizando palavras ou frases e textos por inteiro. Por muitos 

anos, esses dois métodos permaneceram como sendo as únicas maneiras de se 

alfabetizar, com o uso variando entre si, ora usava-se o sintético, ora o analítico. 

Outra proposição foi a junção de práticas dos dois, que seria chamado de 

método analítico-sintético ou eclético. 

Os métodos analítico-sintéticos derivam de um modelo de aprendizagem que, 
apesar de partir de conjuntos complexos da língua escrita, como palavras ou 
frases breves, focaliza sua atenção, de forma mais específica, nas fases de 
análise síntese. Do ponto de vista cognitivo, estas fases são consideradas 
como as mais complexas e difíceis para a criança. Consequentemente, estas 
fases de análise-síntese devem ser, dentro dessa perspectiva metodológica, 
organizadas de forma sistemática sem deixá-las à mercê de descobertas 
ocasionais e espontâneas por parte das crianças. As crianças são guiadas 
de forma intencional, através de exercícios sistemáticos e de ajuda direta. Na 
prática, é necessário que sejam escolhidas algumas palavras, frases ou 
textos simples, cuja análise, comparação e síntese, praticadas 
simultaneamente desde o começo, devem fazer conhecer à criança, na 
sucessão desejada, os elementos da língua que lhe permitem aprender o 
mecanismo da leitura. (ROAZZI; LEAL; CARVALHO,1996, 13-14 apud 
GALVÃO; LEAL, 2005, p. 24)  

Embora diferentes, esses métodos carregam uma característica em comum: 

para ler é necessário fazer uma relação entre grafia e fonema. 

As duas abordagens se opõem nitidamente quanto as operações básicas que 
envolvem: síntese e análise. Mas as duas tem um acordo em comum: para 
aprender a ler, a criança tende estabelecer uma correspondência entre som 
e grafia. Tanto para uma como para a outra, esta correspondência é a chave 
da leitura. Ou seja, a criança aprende a ler oralizando a escrita.” 
(BARBOSA,2013, p.53.) 
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3.2. A Psicogênese da Língua Escrita 

 

Com o surgimento de uma nova fundamentação teórica, baseada nas 

pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, publicada no Brasil com o título de 

Psicogênese da Língua Escrita, houve uma descentralização no papel do professor e 

no método, passando a centralizar o educando como o principal ponto para a 

aprendizagem. O estudo indicou hipóteses que as crianças faziam sobre a escrita, 

proporcionando aos professores um ponto de partida para seu trabalho.  

Aquilo que era considerado “erro” de grafia, Ferreiro e Teberosky (apud 

AZENHA, 1993) buscaram interpretar como pertencentes ao processo de 

desenvolvimento da escrita, entendendo que esse será realizado por meio de uma 

sistematização que envolve níveis de complexidade e que essas fases vão acontecer 

de forma gradativa, até haver semelhanças com a escrita convencional. Para isso, é 

importante levar em consideração que quanto mais a criança tem contato com o 

mundo letrado, mais fácil será de fazer associações ou estipular como acontece a 

escrita e a leitura como afirma Azenha (1993): 

[...] num contexto onde a escrita e a leitura fazem parte das práticas 
cotidianas, a criança tem a oportunidade de observar adultos utilizando a 
leitura de jornais, bulas, instruções, guias para consulta e busca de 
informações específicas ou gerais; o uso da escrita para confecção de listas, 
preenchimento de cheques e documentos, pequenas comunicações e atos 
de leitura dirigidos a ela (ouvir histórias lidas). A participação nessas 
atividades ou a observação de como os adultos interagem com a escrita e a 
leitura, gera oportunidades para que a criança reflita sobre o seu significado 
para os adultos. (AZENHA, 1993, p. 44). 

 Por meio da aplicação de um estudo com crianças de variados níveis de 

aquisição da leitura e escrita e classes sociais diferentes (crianças de classe baixa ou 

média), essas hipóteses foram divididas em níveis os quais serão apresentados de 

maneira breve, para mostrar a ideia do sentido gradativo do desenvolvimento.  

A hipótese Pré-silábica aparece como a primeira e vai representar o momento 

em que a criança escreve rabiscos sem intenção de demonstrar sonoridade da 

linguagem. Já em processo de construção e desenvolvimento, na escrita diferenciada 

é realizada uma relação do tamanho do objeto, pessoa ou o que vai ser representado, 

com o tamanho da palavra que deve ser escrita, onde a criança continua utilizando 

rabiscos que não fazem relação com a representação sonora das palavras. Ainda na 

hipótese pré-silábica, perto de sua transição para a próxima hipótese, a criança 

começa a representar a escrita utilizando letras para a representação de palavras ou 

frases e também, nesse momento, nasce a lógica de que existe um número prefixado 
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de letras para que se possa ler ou formar palavras. Azenha (1993, p. 62) conclui: 

“Portanto, o uso da hipótese pré-silábica indica apenas a existência de uma 

concepção da criança quanto ao caráter da representação realizado pela escrita, 

ainda distante da indicação do evento sonoro da língua falada”. 

A próxima hipótese é denominada Silábica. Agora, a criança começa a 

construir um entendimento sobre a representatividade sonora das letras escritas. 

Mesmo que de maneira sutil e ainda utilizando números, as crianças vão realizar a 

leitura pausadamente, agregando valor sonoro a cada letra ou número, podendo 

ainda, em alguns momentos, realizar a leitura global. Ainda acreditando que para ler 

é necessário um determinado número de letras, acontece um conflito quando a 

criança se depara com palavras de sons monossilábicos, fazendo com que letras 

sejam acrescentadas e cortadas em seguida, representando o entendimento que não 

é mais necessário um número limite de letras para que possa ser lida.  

A penúltima hipótese trata-se da Silábica-alfabética, na qual a criança já 

começa a fazer relação do valor sonoro e uso das letras convencionais com a 

formação das palavras, realizando a leitura de forma pausada demonstrando, agora, 

o significado das letras, mas também fazendo a leitura de forma silábica.  

Por último vem, a hipótese Alfabética. Nesta fase, a criança já saberá realizar 

a escrita das palavras e frases usando as letras representativas em sonoridade, porém 

não é anulada a possibilidade da ocorrência de erros ortográficos, como explica Piletti 

(2015): 

Nessa fase, porém, apesar de dominar o código escrito, podendo usá-lo para 
várias funções por ter compreendido todos os conceitos convencionais e 
arbitrários da escrita, a criança enfrentará novos conflitos cognitivos que 
deverá ir solucionando sempre a partir de um desenvolvimento cognitivo 
construtivo. Nesse caso, ao descobrir que não basta uma letra para formar 
uma sílaba, também perceberá que não existe uma regularidade, posto que 
existem sílabas com duas, três ou mais letras. Igualmente, terá que enfrentar 
os problemas ortográficos por perceber que a identidade de som não garante 
identidade de letras e vice-versa. (PILETTI, 2015, p. 145-146) 

As pesquisas de Emília Ferreiro foram fortemente fundamentadas no 

construtivismo de Jean Piaget. O conceito construtivista de Piaget, conforme Azenha 

(1993), propõe descrever como os processos de aprendizagem de maneira geral são 

adquiridos, partindo do princípio do sujeito epistemológico, aquele que cria, pensa e é 

protagonista no processo de construção do conhecimento e que, por meio de suas 

vivências cotidianas, possui algum conhecimento prévio e este deve ser considerado. 
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Os estudos realizados por Ferreiro e Teberosky (1999), vão de encontro à essa 

teoria quando comprovam que mesmo antes da inserção escolar, a criança já possui 

um conhecimento sobre a alfabetização, uma vez que, desde o seu nascimento, já 

possui contato com a língua materna e, no decorrer das suas experiências, vai 

vivenciar situações que envolveram a escrita, a fala, a leitura de objetos, receitas, 

histórias. Dessa forma, a criança vai começar a construir suas primeiras projeções 

sobre a alfabetização de forma evolutiva. 

Os métodos até então usados nessa etapa, partem do princípio que o processo 

de alfabetização se inicia quando as crianças entendem que a escrita é a 

representação gráfica das palavras, considerando-se essa a maior parte do mesmo. 

Para Ferreiro e Teberosky (apud AZENHA, 1993), essa etapa de compreensão dá 

indício de avanços no processo, pois entendem que a aquisição desse conhecimento 

acontece muito antes do entendimento citado. 

 É importante, também, entender que os métodos aqui abordados, 

principalmente os sintéticos, fazem a construção de um conhecimento técnico, no qual 

os alunos vão desenvolver a capacidade de decifrar os códigos. Esses métodos 

trabalham a leitura e a escrita de maneira desconexa com os sentidos dados no dia a 

dia. Esta prática pode levar à um processo de alfabetização sem ligação com o 

letramento, ou seja, o educando não será capaz de fazer uso da escrita e da leitura 

de maneira social. 

O surgimento do construtivismo trouxe o conflito para os professores, pois 

nesse momento a palavra método deixa de ser utilizada e o professor será 

responsável por guiar o raciocínio da criança para a prática da leitura e escrita através 

de temáticas sugeridas pelos próprios alunos que podem estar relacionadas a 

natureza ou algo do seu cotidiano. Dessa maneira, o aluno deve ser estimulado em 

seu ambiente a enxergar a escrita como uma representação gráfica que transmite 

ideias e pensamentos, através de atividades ou textos que envolva temáticas 

variadas.   

De acordo com Soares (2016) até 1980 os métodos apareciam como principal 

solução para o fracasso na alfabetização e, por isso, havia sempre uma variação no 

seu uso e preocupação na criação de novos métodos. O surgimento do construtivismo 

nos anos 80 veio como uma nova alternativa para o fim desse entrave na 

alfabetização. Embora fosse ressaltado esse problema, também, como uma questão 

social, o construtivismo veio com o fim dos métodos e com uma nova proposta para o 
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processo de aprendizagem, que segundo Ferreiro e Teberosky (1999), tinha por 

finalidades a solução para o problema da aprendizagem da lectoescrita e evitar que a 

escola continuasse formando analfabetos.  

Cumpre salientar que as discussões em torno da não aprendizagem na 

alfabetização, denunciaram também a incompreensão do uso social da leitura e da 

escrita, talvez como uma das consequências da aprendizagem mecanizada que 

ocorreu por tantas décadas, provocando uma nova discussão no Brasil sobre 

Letramento. Soares (2003) explica do que se trata o 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; [...]  (SOARES, 2003, p. 16) 

3.3. Qual método é mais adequado?   

 

O processo de alfabetização e a questão do analfabetismo estão para além do 

que apenas um método possa solucionar. Galvão e Leal (2005) explicam isso quando 

citam o que  Batista et al (2003) fala: essa etapa da aprendizagem requer uma 

sensibilidade do professor no que se refere a entender as necessidades específicas 

de cada aluno e, para isso, procurar artifícios que possibilitem o rompimento daquilo 

que está impossibilitando seu desenvolvimento, além de ser necessário também toda 

uma mobilização coletiva do meio escolar e dos meios de ensino para diagnóstico dos 

problemas e, assim, poder promover as devidas interações. Apesar da importância 

dos métodos nessa etapa, é preciso lembrar também que o processo de alfabetização 

ainda conta com outras variáveis durante o seu percurso como por exemplo o 

educando e o educador, os recursos dos quais o professor dispõe em sala, as 

condições físicas de ensino, da maneira como vai acontecer a interação entre ambos 

e de outros fatores como a idade, costumes e ideias. Além disso, deve-se levar em 

consideração todo o meio social em que cada um está inserido e também no contexto 

no qual a escola se insere. 

As autoras Galvão e Leal (2005) sugerem uma perspectiva de alfabetizar 

letrando ao abordar o processo de alfabetização como uma construção reflexiva que 

se reforça na sala de aula, com atividades que toquem nas necessidades específicas 

e façam reflexão sobre o modo da leitura e escrita, disposição de letras, sílabas e 

fonemas. A escola deve compactuar com essas atividades através dos seus espaços, 
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promovendo e dando continuidade ao que é visto em sala de aula. Batista et al (2003) 

apud Galvão e Leal (2005) ainda aponta que deve ser levado em consideração uma 

formação direcionada e de qualidade para os professores, pois estes devem ser 

especialistas em alfabetização. A valorização financeira da classe e organização 

escolar para o trabalho em equipe também são questões importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Por fim, pode-se perceber as evoluções das teorias no sentido de buscar cada 

vez mais compreender o indivíduo dentro dos processos. As primeiras abordagens 

sobre a alfabetização apresentavam um foco direcionado as técnicas e 

procedimentos, fazendo desta aquisição de conhecimentos um processo mecanizado, 

tornando o sujeito incapaz de interferir nas ações de ensino ou de criar ideias e 

sentidos aquilo que foi ensinado.  

Acredita-se que as primeiras teorias, mesmo apresentando esse caráter 

mecânico, possuem importância para a construção de outras teorias, pois como a 

ideia construtivista de Piaget (apud AZENHA, 1993) afirma: o erro faz parte do 

processo de construção do conhecimento. Dessa forma, esse período que representa 

o uso, na maioria das vezes, dos métodos sintéticos e analíticos, contribuiu e ainda 

contribui para o aprendizado, dependendo de cada contexto.  

Os estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, com certeza, apresentam um 

marco imprescindível para a aquisição do letramento. Ter a sensibilidade de buscar 

compreender como o homem aprende e tornar essa técnica natural, proporciona à 

aprendizagem um caráter construtivo e o conhecimento algo pertencente ao sujeito.  

Após nossa análise documental, no capítulo que segue, apresentam-se as 

experiências adquiridas em campo, realizadas no período de estágio supervisionado. 
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4 O OLHAR SOBRE A PRÁTICA: A ALFABETIZAÇÃO EM UMA SALA DO 1º ANO 

 

 Neste capítulo encontra-se o relato da experiência de observação em uma 

escola da rede pública municipal de Fortaleza, em uma turma de primeiro ano do 

ensino fundamental – anos iniciais, pertencente ao ciclo de alfabetização. 

4.1. Metodologia utilizada na pesquisa 

 A fim de conhecer melhor nosso objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, iniciando com uma análise documental. Primeiramente, relatou-se o que 

consta nos documentos que abordam a temática, como as legislações criadas para 

regulamentar e findar os problemas relacionadas aos processos de alfabetização e os 

estudos que foram realizados visando entender como se dá o desenvolvimento dos 

alunos e práticas que podem ser significantes para esta etapa. A respeito da pesquisa 

documental Menga Lüdke e Marli E.D.A André (1986, p. 39) afirmam que: 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 
retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são 
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornece informações sobre esse mesmo contexto. 

A partir dessa afirmação, podemos entender o valor que os estudos 

documentais apresentam para os pesquisadores na busca por valorizar e embasar 

suas investigações. 

A segunda parte do estudo se deu através de uma pesquisa de campo, ocorrida 

no período de março a maio de 2019, por ocasião da experiência no estágio 

supervisionado no ensino fundamental - anos iniciais, quando foi realizada uma 

observação participativa em uma turma de primeiro ano.  

Com autorização da professora responsável pela turma, foram observados e 

registrados o cotidiano da sala de aula, as atividades realizadas e as metodologias 

aplicadas pela professora alfabetizadora, além disso foi aplicado um questionário 

respondido pela docente. Como já explicado no início desse texto, a técnica da 

observação é de extrema importância para aproximar o pesquisador da realidade 

estudada, além de proporcionar a construção de conhecimento que só a convivência 

é capaz de oferecer, como afirmam Lüdke e André (1986, p. 26). 

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. 
Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias 
dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado 
que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 
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4.2. Local da pesquisa 

 

A escola que serviu como campo de pesquisa pertence à rede pública 

municipal e está situada em um bairro de classe média na cidade de Fortaleza. O 

espaço é equipado com 8 salas de aula, 6 delas sendo destinadas ao ensino 

fundamental (das quais 3 possuem ar-condicionado) e as 2 restantes para a educação 

infantil, além de uma cozinha, um pátio coberto com uma tenda na entrada da escola, 

um outro pátio, de tamanho menor e também coberto por uma tenda, com mesas e 

cadeiras destinadas para as refeições, dois banheiros (1 masculino e 1 feminino) 

destinados às crianças do Ensino fundamental e dois banheiros (também separados 

por gênero) destinados às crianças da educação infantil. A escola também possui uma 

biblioteca, 1 lousa digital, 2 projetores e acesso à internet, porém não existem 

computadores para que os alunos possam acessar. 

Ao observar, nota-se que a escola carece de uma maior assistência em 

relação a equipamentos, como laboratórios de informática, salas de leitura, além de 

uma área mais ampla destinada a atividades e brincadeiras. Entretanto, acredita-se 

que a não existência desses aparelhos ocorre devido à falta de espaço, pois a 

instituição possui um pequeno lugar de ocupação. Sugere-se, que deve ocorrer um 

melhor aproveitamento dos espaços já existentes, como o da biblioteca, que não foi 

utilizada nos momentos de visita para essa pesquisa, seja por alunos, pais ou 

professores. 

       É importante ressaltar, também, que devido ao pouco espaço, a numerosa 

quantidade de crianças e a circulação insuficiente de ar, gera-se um aumento na 

temperatura, fazendo com que as salas de aulas, os pátios e demais ambientes 

ficassem quentes. A sala de aula do primeiro ano, objeto da pesquisa, era equipada 

com três ventiladores, porém somente dois estavam funcionando. Além disso, a luz 

do sol entrava diretamente por meio da janela, aumentando a temperatura da sala e 

fazendo com que as crianças trocassem de lugar constantemente, indo para o outro 

lado da sala.  

4.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

A Professora da turma é licenciada em Pedagogia, com especialização em 

Administração Escolar e atua na educação como alfabetizadora há quase 20 anos. 
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As crianças da turma tinham em média seis anos de idade e totalizavam dezoito 

crianças, sendo doze do sexo feminino e seis do sexo masculino. Eram bem afetuosos 

e integrados, foram bastante receptivos desde o início e, com o passar do tempo, 

criaram um forte vínculo de afeto. Alguns alunos já estavam avançados no processo 

de alfabetização, pois já conseguiam realizar procedimentos básicos como ler e 

escrever palavras ou pequenas frases sem auxílio de adultos. Por outro lado, alguns 

apresentavam maiores dificuldades na identificação das letras e na escrita. 

A partir disso, a principal função desempenhada durante o período de estágio 

foi ficar como apoio em sala dando suporte aos alunos que tinham mais dificuldade 

de concentração ou que ainda não tinham a habilidade da escrita bem desenvolvida, 

além de auxiliar em atividades diversificadas como correção das agendas, distribuição 

de material e colagens de atividades no caderno. Paralelamente, foram acontecendo 

as anotações dos registros e a apuração do olhar para as situações de ensino e 

aprendizagem que interessavam ao nosso estudo. 

4.4. O olhar sobre a sala de aula e a professora 

 

Fui muito bem recebida pela professora e pela turma. Logo de início já foi 

possível observar a boa relação construída com as crianças no ambiente. Sobre a 

importância da afetividade para o aprendizado, Leite (2012, p. 365) afirma: 

[...] é possível defender que a afetividade está presente em todas as decisões 
assumidas pelo professor em sala de aula, produzindo continuamente 
impactos positivos ou negativos na subjetividade dos alunos. Trata-se, pois, 
de um fator fundante nas relações que se estabelecem entre os alunos e os 
conteúdos escolares. A qualidade da mediação pedagógica, portanto, é um 
dos principais determinantes da qualidade dos vínculos que se estabelecerão 
entre os sujeitos/alunos e os objetos/conteúdos escolares. (LEITE, 2012, p. 
365) 

 Em alguns momentos, os efeitos da boa relação construída entre alunos e 

professoras ficaram em bastante evidência, como quando em um determinado dia de 

observação, notou-se a evolução de um dos alunos quanto à identificação e escrita 

do nome sem auxílio da “ficha dos nomes”. Ao trocar de professora, o mesmo aluno 

se sentia incapaz de escrever o próprio nome sozinho, embora o tivesse acabado de 

fazer em uma atividade concluída recentemente. Tentamos encorajá-lo a praticar 

sozinho, mas após pouca insistência, a criança falou: “Com essa professora eu não 

sei fazer meu nome”. Observou-se, a partir dessa experiência, que as relações vão 

afetar, também, diretamente a confiança da criança em si e na aceitação da 
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possibilidade de errar sem se sentir culpado. O educador incentiva, através de gestos, 

a confiança que deve ser depositada no potencial do aluno e a ter segurança no 

professor que a ensina. 

 Percebeu-se, também, a importância de explorar as palavras estáveis, como o 

nome da criança, o nome da escola, o dia da semana, para o processo de 

alfabetização,  pois segundo Coutinho (2005, p. 54), é uma atividade a ser explorada 

com crianças que apresentem os níveis pré-silábicos ou silábicos de escrita, visto que: 

O trabalho com palavras estáveis, como os nomes dos alunos da turma, 
também pode auxiliar na percepção de que partes iguais se escrevem de 
forma semelhante, e partes (sílabas ou letras) presentes no nome de um 
aluno também podem ser encontradas nos nomes de outros colegas. 
(COUTINHO, 2005, p. 54). 

Em suas aulas, a professora costumava iniciar com uma rápida acolhida onde 

todos se sentavam em roda no chão e começava um momento de conversa mediada 

por ela, quando os questionava sobre o dia da semana e o dia do mês que estavam 

situados. Ainda sentados, cantavam coreografando uma música sobre o respectivo 

dia da semana, assim, dando continuidade ao trabalho com palavras estáveis como 

afirma Rego, citando Teberosky (1994) sobre a importância desta prática: 

Para Teberosky (1994) a formação de um vocabulário estável de palavras a 
partir dessas práticas seria o principal referencial da criança para a 
descoberta do sistema alfabético, uma vez que esta dar-se-ia a partir dos 
conflitos vivenciados pela criança entre a sua concepção original de escrita e 
a escrita convencional dos nomes. (TEBEROSKY, 1994 apud REGO, 2006, 
p. 6) 

Após esse primeiro momento, os alunos iam para as suas carteiras, a 

professora relatava as atividades que fariam naquele dia e fazia a cópia da agenda.  

Pôde-se perceber, durante as observações, que a professora utilizava de 

diversos métodos, buscando sempre meios para que houvesse entendimento sobre o 

assunto que estava sendo abordado no momento e proporcionando a leitura e escrita 

das palavras. Quando questionada sobre qual método ela mais utiliza para a prática 

alfabetizadora ela afirmou: “método analítico com linha sociointeracionista” e explicou: 

“Gosto do analítico pois parte do todo para o particular. Considero que a leitura é um 

ato global” (PROFESSORA). 

A mesma informou que recebe formação continuada uma vez por mês, 

ocorrendo de abril a dezembro pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e coloca 

a oferta da formação continuada como um ponto de grande importância para dar 

suporte a sua prática como educadora: 

Capacitar a minha prática pedagógica e me ajuda a melhorar a qualidade da 
educação, norteando meu planejamento. A diversidade de necessidades 
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dentro do espaço escolar é muito grande, então nas formações existem 
muitas trocas de vivências, estratégias e experiências, e também, inovações 
com novas metodologias de ensino que atualizam nossas práticas, 
melhorando o processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola. Então 
a formação é uma forma de oferecer suporte para melhorar a minha prática.  
(PROFESSORA) 

Ainda no que se refere a formação de professores Lima e Sales (2004) afirmam 

sobre como a seriedade e o compromisso dessa prática pode trazer bons resultados: 

Acreditamos que a clareza do compromisso com a postura reflexiva da 
formação de professor pesquisador é um procedimento metodológico que 
promove o diálogo e conduz a conhecimentos significativos. Dessa forma 
podemos ir inventando e reinventando maneiras de estabelecer essas 
interações [...] (LIMA e SALES, 2004, p. 23) 

A respeito do planejamento, ela afirma que o faz semanalmente na escola e 

que costuma adotar os livros didáticos que vão de encontro com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da instituição, utiliza a BNCC e “...quando necessário, pesquiso na 

internet e, quando possível, com a professora que divide a sala comigo” 

(PROFESSORA). 

Em todas as aulas a professora trabalhava atividades do livro didático, mas 

sempre procurava maneiras diferenciadas para realizar essas atividades e garantir o 

entendimento do assunto abordado. Por exemplo, costumava trabalhar com vídeos, 

músicas e animações com a lousa digital. Em outra atividade, ela trabalhou com os 

alunos a hora de saber falar e escutar, quando trouxe uma pequena bola. Só poderia 

falar aquele que estivesse com a bola na mão e, enquanto isso, todos os outros 

escutavam atenciosamente. Constantemente as crianças eram estimuladas a ter uma 

participação ativa. Ressalta-se, a percepção de que a professora procura ir além de 

ensinar conteúdos, promovendo atitudes de respeito e convivência amigável entre as 

crianças. 

A oralidade no processo de alfabetizar letrando se faz ferramenta de grande 

valor, pois ao estimular a fala dos alunos, junto da prática de reconhecimento da 

escrita e leitura, poderá ser trabalhando o reconhecimento da fala nas palavras 

escritas e, assim, ocasionar aquilo que Morais e Leite (2005) explicam sobre reflexão 

fonológica: 

Ao constatar que trem é uma palavra pequena e que moranguinho é uma 
palavra grande, assim como ao dar-se conta de que papai e pateta começam 
parecido, apesar de não terem nada em comum no mundo real, uma criança 
está exercendo um funcionamento que chamamos de metalinguístico, isto é, 
ela está exercitando uma capacidade humana de reflexão consciente sobre 
a linguagem. (MORAIS; LEITE, 2005, p. 72-73) 
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Nas práticas, foi relatado pela professora a importância de trabalhar através da 

interdisciplinaridade, sempre que possível, trazia questões sobre letramento, como 

por exemplo: nas atividades das variadas disciplinas realizava leituras coletivas, 

reconhecimento de letras, significado de palavras, interpretação textual e fazia uma 

relação com a realidade dos alunos levando em consideração aquilo que Albuquerque 

(2007) apresenta como conceito de alfabetizar: 

[...] sabemos que ser alfabetizado, hoje, é mais do que “decodificar” e 
“codificar” os textos. É poder estar inserido em práticas diferenciadas de 
leitura e escrita e poder vivenciá-las de forma autônoma, sem precisar da 
mediação de outras pessoas que sabem ler e escrever. (ALBUQUERQUE, 
2007, p. 21) 

O progresso da aquisição da leitura e escrita é muito importante para este 

momento, uma vez que os alunos estão iniciando o ciclo de alfabetização determinado 

pela BNCC, onde existe uma grande preocupação quanto ao seu desenvolvimento e, 

dessa forma, a professora sempre buscava interligar as disciplinas que estavam 

sendo trabalhadas, fosse História, Ciências, Geografia ou qualquer outra com o 

processo de alfabetização. De acordo com a BNCC: 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter 
como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que 
os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado 
ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 
envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. (BRASIL, 2018, 
p.59) 

No que se refere à professora observada, pode-se dizer que se trata de uma 

ótima profissional, bastante experiente e que consegue atingir seus objetivos em sala 

de aula. Apesar de ainda ser bem fixa ao que é solicitado nos livros (o que se acredita 

ser uma exigência vinda por parte da escola), ela consegue desenvolver em sala um 

ambiente com bastante diálogo, acordos, uma turma participante e estimulada a 

aprender mais. Quanto ao método utilizado por ela, não se pode dizer que havia um 

específico, mas sim que sempre buscava pautar-se na teoria do sociointeracionismo. 

Em suas falas, reforçava a importância do que o outro tem para ensinar e entendia 

que essa interação ajudava até mesmo no seu trabalho. Além disso, gostava de usar 

os materiais disponibilizados pelo PAIC para as rodas de leitura e para elaboração do 

planejamento utilizava as recomendações da BNCC.  

Essa experiência reforça o entendimento sobre os indivíduos como seres 

sociais e ativos. Foi observado que as crianças são protagonistas do seu 

desenvolvimento e que as relações são fundamentais para essa aprendizagem. Além 
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disso, a importância das capacitações, experiências e conhecimento de técnicas são 

fundamentais para a condução desse processo de ensino.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de iniciar essa pesquisa, existia uma inquietação sobre como os métodos 

iriam afetar o aprendizado dos meus futuros alunos. Sempre me perguntava que 

metodologia me traria êxito como educadora, qual delas atingiria melhor o meu 

público. Apesar de entender que existem grandes diferenças de necessidades em sala 

de aula, sempre me baseei nas minhas experiências como aluna e nos modelos que 

me faziam aprender ainda mais rápido. Buscando conhecer mais sobre as diversas 

maneiras de aprender a ler e a escrever, lendo os teóricos e observando um pouco 

da prática, nasce uma visão ainda mais grandiosa sobre esse processo. 

Como falado anteriormente, buscou-se estudar essa temática partindo de três 

pontos, no qual o primeiro objetiva entender como a legislação ou programas sobre 

alfabetização influenciam na nossa sociedade, como eles afetam na atuação do 

professor e como eles podem ser fatores positivos para essa aquisição de 

conhecimento. Observando essa primeira parte e partindo para um ponto mais 

reflexivo, entendo os programas e seus intuitos de melhorar e contribuir para a 

alfabetização das crianças, buscando orientações que auxiliem a prática docente 

como o fornecimento de materiais direcionados, formação para os profissionais, etc.  

É de grande importância que o governo realmente assuma esse compromisso 

social nesse momento da educação básica. Alfabetizar-se e letrar-se serão 

ferramentas usadas durante toda a vida dos sujeitos, tanto para as coisas mais 

simples, como para formação de indivíduos conscientes do seu papel como cidadãos. 

Entretanto, a leitura dos documentos nos faz refletir que, mesmo com a qualidade do 

que é proposto, ainda há um distanciamento entre os documentos e a realidade, nos 

deixando a ideia de que  aparentemente o foco não está fortemente ligado a formação 

das crianças, mas sim a compor dados que comprovem que os programas estão 

funcionando e que a política de governo está dando certo e, para isso, são realizadas 

provinhas e testes padronizados como se todos ali avaliados fossem iguais no que se 

refere ao aprendizado.  

Seria interessante, adotar uma medida que aponte a criança como o ponto de 

partida do ensino, buscar compreender quais a dificuldades são encontradas 

diariamente em sala e as necessidades que precisam ser atendidas, incluindo também 

as questões que envolvem o contexto de aprendizagem, como o ambiente escolar, 

além de buscar uma outra forma de analisar aquilo que está sendo aprendido, 
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considerando variadas formas de avaliações para que, assim, pudesse contemplar a 

todos. 

No segundo momento do trabalho, foi feito um estudo sobre o que alguns 

autores trazem referente aos métodos de alfabetização. Primeiro buscou-se entender 

do que se tratavam os métodos, como se dão o funcionamento e a aplicação. Como 

foi estudado, os métodos surgiram com a necessidade de modelar aquilo que seria 

ensinado, partindo de vários pontos de visão. Em alguns momentos, ficou entendido 

que a melhor maneira de se alfabetizar alguém seria partindo das menores partes que 

formavam as palavras, enquanto que em outros, percebeu-se que na verdade essa 

aprendizagem deve partir de um todo, trazendo palavras e frases que fizessem parte 

do cotidiano dos alunos, para assim haver o reconhecimento das letras e seus 

significados. É muito interessante quando conhecemos esses dois “pontos de partida”, 

pois entende-se que em algum momento isso foi testado e, em algumas situações, 

comprovadas, o que já nos faz trazer uma precoce conclusão: pessoas diferentes, em 

contextos diferentes, logo as aprendizagens também serão diferentes entre elas.  

Logo após, encontra-se um estudo baseado em hipóteses de aprendizagem 

que as crianças possuem antes de entrarem na escola, partindo do entendimento que 

as crianças não chegam à escola sem saber de nada, mas que elas possuem 

hipóteses sobre leitura e escrita. As pesquisas de Ferreiro e Teberosky investigam 

crianças das mais variadas idades e contextos sociais e os resultados, apoiados em 

Piaget, nos remetem ao seu construtivismo, que vai apontar o indivíduo como um ser 

ativo nas suas aprendizagens, além de mostrar que desde o início o homem traz 

consigo conhecimentos que serão ricos e importantes para auxiliar o seu 

desenvolvimento. Esse estudo apresenta um olhar mais sensível aos processos de 

letramento, encarando o aluno como o ponto de partida e entendendo que este tem 

capacidade para se desenvolver. O construtivismo representa um momento de buscar 

novos olhares para a educação, traz uma visão ampla do conhecimento e novas ideias 

sobre “o que é aprender”. Acredita-se que todos os métodos possuem suas validades 

e relevância para determinados contextos. O mais importante é nos apropriarmos de 

todos os existentes em busca de melhorar cada vez mais a prática docente. 

No terceiro e último ponto, verificou-se como acontece o processo na prática. 

Houve a oportunidade de presenciar a vivência de sala de aula, observar quais 

metodologias são adotadas, como as crianças se comportam e o que pode afetar a 

aprendizagem. Na prática é que entendemos como a diversidade da sala de aula exige 
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que o professor esteja preparado para as adversidades encontradas. Apesar de 

realizar o planejamento, por muitas vezes o roteiro do que seria feito teve que ser 

alterado pelos mais diversos motivos. É nesse momento que o professor deve se 

apropriar de vários conhecimentos e técnicas para poder seguir e oferecer um ensino 

significativo para seus alunos. Observar a prática é um momento indispensável para 

a formação do professor, pois a partir dali entendemos que, além do que aprendemos 

teoricamente, existe uma prática que envolve nossos conhecimentos, mas também 

envolve o lado humano de ensinar e aprender. 

A construção deste trabalho representou, particularmente, um enriquecimento 

sobre o ensino na alfabetização. Ficou ainda mais firmado como essa prática é 

transformadora para a formação dos indivíduos e como a ação docente vai se 

comparar à de um médico, pois o professor precisa ter um olhar clínico para identificar 

as necessidades que a turma apresenta. Por isso, é necessário que ele tenha 

propriedade das opções de conhecimento e de técnicas que poderão auxiliar a sua 

prática docente. Ademais, esse trabalho também possibilitou uma sensibilidade para 

com o outro. Entrar em contato com as crianças e ouvir, nos “bastidores”, aquilo que 

as ajudam, o que as desmotivam e o que elas precisam, me fez ampliar o significado 

daquilo que antes considerava “ser professor”. Ficou fixado ainda mais forte, mesmo 

que ainda tenha muito o que aprender, que ser professor é formar e transformar vidas.  
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