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RESUMO

As práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras do 1º e 2° ano do Ensino Fundamental de
uma escola púbica estadual localizada no Município de São Cristóvão/SE revela a fragmentação do
processo que deveria ser contínuo, seriado e ascendente. Assim, pretende-se analisá-las no sentido de
apreender a relação entre as professoras alfabetizadoras e seus educandos, conteúdos, métodos e
correntes teóricas que as embasam. Para tal, realiza-se uma Pesquisa Qualitativa, por meio das
técnicas de observação participante e entrevistas com as alfabetizadoras, das quais foram evidenciado
distinções e semelhanças didático-pedagógicas que rompem com a ideia de autonomia do professor e
envereda para a ausência de um elo comunicacional entre os sujeitos escolares, que inviabiliza a
construção de um projeto de alfabetização na escola.

ABSTRACT

The pedagogical practices of literacy teachers in the 1st and 2nd grades of elementary school in a
public school located in São Cristóvão/SE reveals the fragmentation of the process that should be
continuous, serial and ascending. Thus, we intend to analyze them in order to grasp the relationship
between the literacy teachers and their students, contents, methods and theoretical currents that
support them. For this, a Qualitative Research is carried out through participant observation
techniques and interviews with the literacy teachers, highlighting didactic and pedagogical
distinctions and similarities that break with the idea of teacher’s autonomy and leads to the absence
of a communicational link between school subjects, which makes it impossible to build a literacy
project at school.

RESUMEN

Las prácticas pedagógicas de los maestros de alfabetización en el 1 ° y 2 ° grado de la escuela
primaria en una escuela pública del estado ubicada en São Cristóvão/SE revelan la fragmentación del
proceso que debe ser continuo, serializado y ascendente. Por lo tanto, pretendemos analizarlos para
comprender la relación entre los maestros de alfabetización y sus alumnos, los contenidos, los
métodos y las corrientes teóricas que los respaldan. Para este fin, se lleva a cabo una Investigación
Cualitativa a través de técnicas de observación participante y entrevistas con los maestros de
alfabetización, que mostraron distinciones y similitudes didáctico-pedagógicas que rompen con la
idea de autonomía del maestro y conducen a la ausencia de un vínculo. comunicación entre
asignaturas escolares, lo que hace imposible construir un proyecto de alfabetización en la escuela.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa as práticas pedagógicas em turmas do 1º e 2° ano do Ensino
Fundamental, a fim de relacioná-las com a formação acadêmica e formação continuada das
professoras alfabetizadoras, no que se refere às competências adquiridas e o seu compromisso
político, sob a ótica de sujeitos de direito que transitam na escola e nas ruas.

Ao tratar da concepção de competência, Dubar (1998) destaca para eminência da especialização
técnica e educativa que, inevitavelmente, ascendem para aspectos sociais que mobilizam habilidades
dos sujeitos trabalhadores. O autor afirma que tanto o conceito de competência como de qualificação
se adéqua aos interesses do modelo flexível que incide em prover a alternância das exigências na
relação trabalho/produção. Diante disso, não são partes indissociáveis o valor social em relação à
produção do trabalho no sentido que os sujeitos desempenhem papéis, funções e práticas executáveis
na realização do trabalho. (NUNES, 2015)

Perrenoud, Thurler, Macedo, Machado e Allessandrini (2002) afirmam que a competência no campo
escolar são aptidões ou habilidades adquiridas, isto é, a aquisição de conhecimentos prévios
mobilizadores “[...]de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos:
saberes, capacidades, micro competências, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de
avaliação e de raciocínio”. (2002, p. 19)

A lógica escolar do século XXI volta-se para preparação dos alunos para a vida, de modo que ao
cruzar o conceito de competência ao de compromisso político do professor potencializa a
responsabilidade sensível para execução de práticas pedagógicas, cujos objetivos, claros, são
direcionados aos seus alunos adquirirem competências necessárias para a vida social, profissional no
que tange não só as qualificações técnicas, mas também ao traquejo social no sentido de enfrentar
situações que levem-nos a alcançar sucesso pessoal e profissional.

Este estudo é o resultado obtido mediante uma pesquisa de campo feita na Escola Pública Normélia
de Araújo Melo, no município de São Cristóvão/SE. Para tal, utilizou-se a abordagem qualitativa,
cujas concepções de Soares (2018) desenvolvem as ideias de alfabetização e Letramento como
conceitos distintos, mas indissociáveis, ao passo que apresentam a distinção entre concepções,
métodos pedagógicos mais tradicionais ou mais inovadores com base em interesses políticos e
ideológicos vigentes em um dado período histórico.

Este trabalho é parte do resultado de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas a Iniciação
Científica (PIBIC) intitulado "O trabalho das alfabetizadoras em escolas públicas do Estado de
Sergipe: as práticas pedagógicas em questão", financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE), de modo que foi realizada uma pesquisa
bibliográfica para assimilar um arcabouço teórico-metodológico, associado, aos estudos realizados
no processo de formação de professor/a do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe
(UFS).

Seguindo as orientações de atividades a serem cumpridas, as observações participantes foram
iniciadas em dezembro de 2018 e concluídas em junho de 2019, a fim de registrar as práticas
pedagógicas das professoras alfabetizadoras do 1&8304; e 2° ano do Ensino Fundamental. Elas
foram planejadas e, previamente, traçados o marco temporal, tendo em vista o tempo necessário para
comunidade escolar, mais especificamente, para que as alfabetizadoras se acostumassem com a
presença da pesquisadora e na tentativa de aproximar-se ao cotidiano escolar.

Foram realizadas 16 (dezesseis) visitas para observações na turma do 1° ano e 12 (doze) visitas na
turma do 2° ano. Foram também realizadas entrevistas estruturadas e semiestruturadas com as
professoras alfabetizadoras para compreender a visão delas com relação a suas práticas pedagógicas;
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bem como destacar fatores que influenciam no processo de alfabetização de seus alfabetizandos.
Cabe salientar, que algumas dessas entrevistas ocorreram nos dias das visitas para observação e
outras foram em dias reservados somente para as entrevistas, que teviveram como prerrogativa a
corroboração ou a contradição entre o dito e o feito das alfabetizadoras.

Para a transcrição das entrevistas foram apropriadas algumas regras de Marcushi (1986, 2010), mas
para citar no artigo, o trecho da entrevista foi reeditado de acordo com as normas ortográficas. As
entrevistas foram gravadas e algum gesto ou algo que chamasse atenção da pesquisadora era anotado
no caderno, no qual continha algumas perguntas planejadas previamente.

Dentro dessa perspectiva, apreendeu-se a interlocução das professoras alfabetizadoras e os
alfabetizandos, bem como seus métodos para ensinar o conteúdo pedagógico e os recursos didáticos
aplicados durante o exercício de suas práticas pedagógica.

O conteúdo coletado e o processo de análise levantaram questões acerca da instabilidade do processo
aprendizagem dos alfabetizandos que precisam não só se adaptar com as diferentes alfabetizadoras,
mas, sobretudo, no processo de estruturação e desenvolvimento cognitivo que amplamente é alterado
na passagem de um ano para outro.

Nesse sentido, os conteúdos apreendidos e analisados, nesse trabalho, evidenciam as ideias,
experiências que são manifestadas nos comportamentos e atitudes no exercício das práticas
pedagógicas, em sala de aula, das alfabetizadoras por se entender que os sujeitos não são imunes à
cultura e tão pouco ao desempenho dos diferentes papéis, uma vez que não são estanques e
submetidos ao ordenamento racional, mas estão permanentemente em fluxo, inescapável a
emergência simbólica.

1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, EM QUESTÃO, NA LEITURA DA AVALIAÇÃO ANA
(2016)

A alfabetização passou por um processo de transição metodológica, tendo em vista as próprias
expectativas acerca da sociedade e de grupos de educadores que definiram os projetos e programas
educacionais nesses últimos trinta anos. Desse modo, compreende-se que os currículos, métodos e
concepção pedagógica estão atrelados aos interesses políticos vigentes e as demandas econômicas
que, consensualmente, criam um projeto de políticas públicas educacionais.

[...], de contínua alternância entre “inovadores” e “tradicionais”: um novo
método é proposto, em seguida é criticado e negado, substituído por um outro
“novo” que qualifica o anterior de “tradicional”; este outro “novo” é por sua
vez negado, e substituído por mais um “novo”, que, algumas vezes, é apenas
o retorno de um método que se tornara “tradicional” e renasce como “novo”,
e assim, sucessivamente. (SOARES, 2018, p. 17)

Para a autora, alfabetização é a “representação visual da cadeia sonora da fala” (SOARES, 2018, p.
28), da qual as/os alfabetizadoras/es devem desenhar três momentos que ela optou designar por três
facetas que comtemplam a inserção na língua escrita: faceta linguística, faceta interativa e faceta
sociocultural. A primeira se refere ao processo representacional dos fonemas em grafemas; a segunda
diz respeito a língua como veículo de interação entre as pessoas e a terceira significa a aquisição na
língua escrita por meio de seus usos, funções e valores na conjuntura sociocultural. Estas duas
últimas facetas concernem ao letramento.

Depois de tantas ideias e confabulações acerca de romper com a ideia de melhor ou mais apropriado
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método de alfabetização, chegou-se à conclusão de que não há um melhor método ou o mais
apropriado, mas que há métodos que devem ser do conhecimento do/a professor/a alfabetizador/a, a
fim de aplicá-lo de acordo com o conteúdo e os objetivos a serem alcançados.

Nesse sentido, o uso do método pelas professoras alfabetizadoras na escola pesquisada reporta para
competências por elas adquiridas no processo de formação ou formação continuada de professor. Por
um lado, há uma controvérsia entre as concepções e métodos ilustrados teoricamente nos programas
implementados por diferentes governos no sentido de promover políticas públicas do sistema
educacional brasileiro, mais especificamente, na alfabetização. Por outro lado, na prática, se percebe
uma resistência em utilizá-los em sala de aula se perpetuando o método copista e repetitivo realizado
nas ‘escolas das vovós’.

O estado de Sergipe atingiu a lastimável classificação de um dos estados da federação com os piores
resultados de alfabetização, segundo a avaliação ANA 2016[i]. Este fato é preocupante, porque ela
direciona para os níveis de ensino subsequentes da Educação Básica que também são insatisfatórios e
que refletem a configuração sociopolítica e a vida da população do estado.

Os dados publicados no INEP evidenciaram que a proficiência média na leitura, escrita e matemática
não atingiram os níveis desejados, em contrapartida, os níveis considerados insuficientes chegaram a
41,28%, Nível 1, no componente Leitura, enquanto a Escrita atingiu 31,9%, nível 1, numa escala de
1 a 4. Desse modo, os dados exigem uma análise qualitativa e mais específica sobre a realidade
educacional do estado de Sergipe, uma vez que é fundamental compreender e refletir sobre o
processo de alfabetização e quais fios da navalha arrebentam e impedem o êxito do processo,
apontando para o fracasso escolar, consequentemente, uma educação sem qualidade.

Sabe-se que são muitos os fatores que refletem nos resultados da alfabetização no Estado de Sergipe.
Contudo, é importante salientar, que os resultados negativos não se configuram uma realidade
nacional, uma vez que a ANA 2016 destaca estados que conseguiram reverter os resultados
negativos em anos anteriores, isto é, dos 26 estados da federação, 6 estados além do Distrito Federal
alcançaram resultados positivos no nível 4 e 5 na avaliação ANA 2016, considerados indicadores
desejáveis: Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Minas Gerais e Santa Catarina.

Diante dos dados, os gestores públicos já têm um modelo positivo a ser seguido, dada a realidade, há
práticas pedagógicas que estão trazendo bons resultados e que as crianças de 6 a 8 anos estão sendo
alfabetizadas alcançando níveis desejáveis nos componentes Leitura, Escrita e Matemática em
escolas públicas brasileiras.

2 ROTINA DIÁRIA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS PROFESSORAS
ALFABETIZADORAS

A rotina das professoras alfabetizadoras do 1° e 2° ano, as quais respectivamente denominamo-las de
P1 - alfabetizadora da turma de 1° ano (T1) – e P2 – alfabetizadora da turma do 2° ano (T2). Tanto
P1 como P2 têm somente um vínculo de trabalho, portanto, só trabalham no turno matutino na
escola.

As observações foram realizadas, no primeiro momento, somente na T1, uma vez que a pesquisa,
intencionalmente, teve início no fim do ano letivo de 2018, a fim de observar o resultado da
aprendizagem da turma do 1º ano do ensino fundamental. Após iniciar o ano letivo de 2019, as
observações foram divididas em dois momentos: o primeiro momento ocorria na T1 desde o início
da aula até o intervalo; o segundo momento acontecia na T2, do intervalo até o momento da saída,
com exceção de um dia que foi ao contrário.

A partir das observações da rotina diária, constatou-se que as duas alfabetizadoras utilizam práticas
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pedagógicas que se assemelham em alguns aspectos, embora apresentem diferenças metodológicas
que reportam para a ruptura do processo de alfabetização, uma vez que P1 utiliza o método global,
por meio do uso de recursos literários e brincadeiras para fins pedagógicos; enquanto P2 foca no
exercício funcional escrito da língua.

Inicialmente, foi identificado que P1 e P2 fazem a agenda diariamente. Escrevem no quadro e os
alunos copiam. P1 introduz a agenda desde os primeiros dias de aula, mesmo que o aluno não saiba
ainda escrever. Eles escrevem até onde conseguem e ela complementa com a sua escrita. Com passar
do tempo, eles vão aprendendo as letras e vão conseguindo copiar a agenda completa. Essa prática
vai de encontro ao entendimento de que alfabetizandos do 1° ano do Ensino Fundamental, antes de
serem alfabetizados não conseguem fazer agendas e que, por isso os professores alfabetizadores
precisam copiar a agenda por eles.

Ambas as professoras alfabetizadoras passam dever para casa, corrigem as atividades dos educandos
e possuem em sala de aula um aluno com deficiência (P1- educando com deficiência mental; P2-
educando com Transtorno do Espectro Autista). Há momentos que foi constatado níveis altos de
stress, sobretudo, quando os educandos estão eufóricos e não param de conversar com os colegas
para ouvir o que as professoras alfabetizadoras têm o que dizer. O stress foi apreendido, por meio da
alteração de voz e tratamento verbalizado para com as crianças alfabetizandas.

As professoras alfabetizadoras utilizam a expressão “se você não ficar quieto, vai ficar sem recreio”,
sobretudo, quando os alfabetizandos não estão querendo fazer uma atividade ou quando estão com
dificuldades de se concentrar. O “ficar sem recreio” é uma expressão recorrente e sempre utilizada
para manter a disciplina na sala de aula.

A questão requer uma análise mais minuciosa, tendo em vista os resultados alcançados e as
consequências que ela pode gerar. Há muitos que condenam essa prática, mas não propõem outros
mecanismos que funcionem, quando posta na realidade para substituir o “ficar sem recreio”.
Pontua-se, aqui, a necessidade de haver estudos amplos ou interdisciplinares que aquilatem mais
detalhadamente a respeito do “ficar sem recreio”, que, por sua vez, faz parte da cultura escolar.

O uso recorrente da expressão torna-se um mantra com diferentes significados e sem nenhuma
reflexão sobre a questão do próprio desenvolvimento infantil de crianças de 6 a 7 anos de idade,
talvez, a aquisição de competências que levem as professoras alfabetizadoras enfrentarem essa
situação utilizando outras técnicas ou estratégias com resultados mais satisfatórios. A ameaça de
ficar ser recreio pode até atingir resultado em curto espaço de tempo, mas não provoca a mudança
por via da consciência e pelo valor de escutar a alfabetizadora e dos conhecimentos que ela pode
ensinar ou intermediar, consequentemente, a importância de serem inseridos na sociedade letrada,
mas, pelo prazer de conhecer e menos pelo medo ou pela privação.

Os estudos sobre a corporalidade, a Psicologia e a Neurociências destacam que o desenvolvimento
cognitivo, emocional, psicológico e físico dos alfabetizandos, naturalmente, provocam mudanças de
hábitos mais adequados ao mecanismo de aquisição do conhecimento e as atitudes contempladas
pela escola. Portanto, é importante está conectado com as fases do desenvolvimento infantil para que
as intervenções tenham resultados mais positivos ou com base em métodos de acordo com a Zona de
Desenvolvimento Proximal de Vygotsky (1987).

As diferentes práticas pedagógicas são bem evidentes desde a chamada de frequência realizada por
P1, que não é feita em sala de aula; enquanto P2 faz a chamada na sala, citando o nome de cada
alfabetizando e eles respondendo “presente”. Compreende-se que essa questão da chamada de
frequência é importante pontuar, pois, às vezes, o professor alfabetizador demora muito fazendo tal
procedimento e este tempo poderia ser aproveitado em uma atividade relevante para o aprendizado
das crianças.

Percebe-se que P2, não pela falta de memória, mas pelo hábito ou pelo aprendizado ao longo da sua

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/praticas_pedagogicas_para_alfabetizacao_em_questao_na_escola_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



própria formação escolar utiliza mecanismos de colocar presença chamando os alunos um a um pelo
nome em voz alta, reproduzindo a cultura escolar sem ter a consciência ou motivação de fazer algo
diferente e que sejam conjugadas com o currículo.

Franchi (2012) e Silva (2004) trazem nos seus livros outras formas de realizar a chamada e, ao
mesmo tempo, introduzir o processo de alfabetização e de responsabilidade dos alfabetizandos no
cumprimento das atividades diárias como, por exemplo, a professora alfabetizadora confeccionar um
cartaz com as datas do mês, em que cada alfabetizando possa colocar um símbolo representando sua
presença. Depois do término do mês, o professor alfabetizador pode recolher aquele cartaz e registrar
as presenças no diário. Além de poupar tempo, esse mecanismo gera autonomia nos alfabetizandos
sobre a sua presença em sala de aula. A chamada de presença pode ser utilizada também para
trabalhar a escrita a partir do nome das crianças.

Outro ponto distinto entre as práticas observadas, foi que P1 não utiliza tanto o quadro e o livro
didático quanto P2. Com exceção do primeiro dia de aula, todos os outros dias das observações P2
utilizou o livro didático e/ou caderno. Esses dois recursos eram explicados, frequentemente, no
quadro. Na maioria das vezes, não havia algo diferente na prática pedagógica de P2.

Em entrevista, P2 salienta:

Eu me acho mais para o método, um pouco mais tradicional. Eu utilizo muito
o livro, não utilizo muito mídias, eu utilizo mais o livro mesmo, o quadro,
porque o segundo ano eu puxo muito na escrita. Uso os livros para leitura,
mas utilizo muito a escrita, porque eles têm um pouco de dificuldade para
tirar do quadro. Então eu trabalho eles aqui para que no terceiro ano eles
possam já tirar do quadro direitinho, para não ter nenhuma dificuldade no 3°
ano (P2).

Desse modo, identifica-se uma preocupação de P2 com o processo ascendente da ortografia, que para
ela é feito, a partir do exercício frequente com o objetivo de alcançar a autonomia da escrita dos
alfabetizandos.

As práticas pedagógicas de P2 resumem-se ao recurso do quadro e do livro didático e, ao contrário,
do que orienta muitos teóricos acerca dos recursos didáticos-pedagógicos que incentiva um
planejamento de aulas mistas com uso de diferentes recursos e métodos, a fim de tornar o
aprendizado prazeroso e mobilizar a criatividade e criticidade dos alfabetizandos.

Contudo, P2 não elabora faz esse tipo de planejamento de aulas e nesse sentido Boas (1993) tem uma
posição acerca da prática de P2 ao afirmar que o livro é seu próprio plano:

[...] o professor faz do livro didático o seu plano de trabalho, sem pesquisar
outras informações e procedimentos que atendam as reais necessidades e
interesses de seus alunos. O professor de 1° e 2° grau, pela natureza e
condições do seu trabalho, não produz conhecimentos. Apenas aplica o que
encontra pronto, sem critica-lo na maioria das vezes. (BOAS, 1993, p. 111).

Constatou-se que P1 utiliza mais recursos didáticos (mágica, brincadeiras, literatura infantil, vídeos,
músicas, dinâmicas, bolinhas de E.V.A, jogos, material dourado, receitas, entre outros) do que P2
que usa o livro didático, caderno, folha A4 e quadro. P1 alfabetiza com o lúdico e P2 caracteriza-se
pelo método tradicional.
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As professoras do ensino fundamental nem sempre trabalham com músicas em sala de aula, pois
aderem ao pensamento que esse nível precisa se afastar dos recursos lúdicos muito utilizados na
Educação Infantil. P1 tem a concepção que a alfabetização precisa estar articulada com momentos
prazerosos que estimulem a sensibilização fonológica, sintática e semântica.

Segundo Freire (1996) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que o
aluno produza sua própria construção. Assim sendo, o método tradicional não visa a construção do
conhecimento, mas sim, a restrita transmissão do mesmo. Entretanto, e reforçando a concepção de
Soares (2018) não há um método melhor que outro, há métodos diferentes e não se deve alfabetizar
com um método, mas com os métodos. Então, as discussões acerca das práticas não é sobrepor uma
prática em detrimento de outra, mas é enxergar as suas distinções e o que os teóricos da Educação
asseveram sobre elas.

Outra questão metodológica constatada, é que P1 costumava contextualizar as palavras, frases ou
textos trabalhados em sala de aula, enquanto P2 não contextualizava. P1 trabalhava com palavras
introduzidas em músicas infantis, em receitas, em literaturas infantis e em travas-línguas. P2 fazia
ditados de palavras aleatórias, as quais muitos educandos não sabiam seus significados. É
preocupante, haver estes tipos de práticas na alfabetização, pois os educandos não refletem o que
ouve ou o que escreve, eles apenas copiam o que é falado.

3 A CULTURA ESCOLAR VERSUS A CULTURA DA ESCOLA CONSTRUÍDA PELOS
SUJEITOS ESCOLARES

As escolas estão no nível de padronização da elite, que não levam em conta a cultura social dos
alunos, ou seja, aqueles denominados excluídos e fracassados são os que não atingiram os objetivos
escolares, porque não estudaram ou não se esforçaram para tal. A cultura escolar, os recursos
didáticos e pedagógicos e os conteúdos são voltados para a classe dominante. O pouco que se vê em
relação as diversas culturas e o cotidiano escolar ficam restritas às datas comemorativas.

Os alfabetizadores e a escola não podem parar no tempo e ensinar como viviam as gerações
anteriores sem fazer uma articulação com a vida contemporânea ou sem fazer uma ponte entre a
cultura localizada e a cultura nacional e/ou internacional, pois estamos no processo de globalização,
no qual os alfabetizandos estão cada vez mais se modernizando.

Do mesmo modo acontece com o ensino de conteúdos de outras áreas disciplinares. Por exemplo, P1
trabalhou o reconhecimento dos números procurando saber qual era a data de aniversário de cada
aluno. Já P2 trabalhava resolução de problemas matemáticos mediante ao livro didático ou contas no
caderno sem contextualizar com a realidade deles. Além de haver essa contextualização na prática de
P1, havia interdisciplinaridade constante, sobretudo nas literaturas infantis que ela utilizava.
Algumas delas com rimas e/ou aliterações.

Muitos alfabetizadores não sabem utilizar a interdisciplinaridade em sala de aula e acabam se
valendo, exclusivamente, de uma prática disciplinar, abstrata sem nenhuma relação com a realidade.
Um trabalho pedagógico indiferente ao conhecimento adquiridos por outras áreas disciplinares. Além
disso, não se apoiam nas correntes teóricas didático-metodológicas que têm um olhar mais
humanizado sobre a criança.

Os alfabetizandos precisam ter noção que os conteúdos estudados em sala estão interligados a vida
deles e compreendendo que a criança entre 6 a 7 anos não tem capacidade de assimilar conceitos
abstratos, segundo concepção piagetiana que serviu de apoio as ideias construtivistas de Emília
Ferreiro e Teberosky (1986).

A interdisciplinaridade faz com que as disciplinas estejam ligadas a uma sequência e conduz o
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alfabetizando a enxergar o sentido de relacionar, comparar e aprender os conteúdos.

Um projeto interdisciplinar muitas vezes não ocorre porque os alfabetizadores estão na sua zona de
conforto ou esse processo não fez parte da sua formação. Dentro dos relatos da interdisciplinaridade
em algumas escolas feitas por professores da rede pública são apresentados trabalhos que deram
certo e com um significado muito grande para os alfabetizandos. Talvez, P2 não consiga pensar
interdisciplinarmente porque toda a sua aprendizagem realizou-se dentro de um currículo
compartimentado. (KLEIMAN e MORAES, 2002, p.24 apud MENDES; GOMES e SILVA, 2015, p.
11)

Soares (2008) defende que a alfabetização apesar de ser distinta do Letramento, precisa estar
articulada. A autora ainda defende que a criança deve aprender a ler e escrever dentro do contexto
social. Para tal, a literatura infantil é imprescindível, principalmente, para aperfeiçoar sua
consciência fonológica.

Na perspectiva da literatura infantil, mostra-se a importância da sensibilidade de crianças a rimas e
aliterações, uma das dimensões da consciência fonológica, no processo de alfabetização. Soares
(2018), Abramovich (2006) defende a utilização de rimas e aliterações em sala de aula, mas,
Abramovich (2006) especifica mais o campo da literatura infantil e enaltece as contações de
histórias.

Diante das práticas, na perspectiva da literatura infantil, verificou que P1 faz mais uso dela do que
P2. P2 utilizou apenas uma vez a literatura infantil, no primeiro dia de aula, apenas para avaliar a
leitura dos alfabetizandos. Observou-se que a literatura infantil não faz parte da sua prática em sala
de aula. Diferente de P1 que costuma utilizar muito esse recurso, sobretudo, para fazer contações de
história, sem a cobrança da leitura dos livros, para que não se retire do educando a volúpia de ler.

Na hora da contação de história é importante o tom da narração, para que a leitura se aproxime do
traço bem-humorado.

Para Abramovich (2006) as histórias para as crianças permitem:

[...] sorrir, rir, gargalhar com situações vividas pelas personagens, com a
ideia do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então poder ser um
pouco cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de divertimento...
É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em relação a
tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões. É uma
possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das
soluções que todos vivemos e atravessamos. (ABRAMOVICH, 2006, p.16),

A questão da leitura nem sempre deve ser feita para avaliação e apenas decodificação. É preciso
apresentar textos de diversos tipos e formar leitores críticos, fazendo reflexão e questionamentos do
que estão lendo. Fazer uma criança ler apenas para decodificar é fácil. Muitas vezes a criança lê
fluentemente, mas se alguém perguntar sobre o que leu ela vai dizer que não entendeu nada. Os
estudiosos sempre apontam para a importância de alfabetizar letrando. Mas na escola fazem por
partes, primeiro alfabetiza e depois vêm as reflexões sobre o que estão lendo.

É importante na prática da leitura que o professor planeje esta ação, com foco na ampliação do
aprendizado do aluno. Em outras palavras, ao ensinar a ler, precisa-se ensinar além da decodificação,
a reflexão do texto. De acordo com Cardoso (2015, p. 47):

Se conseguirmos reconhecer diferentes formas de letramento [...] teremos
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dado o primeiro passo para interromper a ditadura da língua única, formal e
abstrata, que ainda vigora em muitas de nossas escolas e que, em última
análise, gera supostas dificuldades de aprendizagem e, portanto, exclusão
(CARDOSO, 2015, p. 47)

Outro ponto distinto entre as alfabetizadoras são os gritos. Embora seja crucial estabelecer limites às
crianças no que se refere ensiná-las a obedecer às normas da escola e os valores de convivência,
precisa-se haver um equilíbrio entre o estabelecimento de limites e o autoritarismo. O professor deve
ter o cuidado de não aceitar tudo que a criança faz, porém ele precisa também ter a cautela de não se
tornar um repressor; autoritário. É mister haver um equilíbrio.

A partir desse contexto, foi verificado que P2 não apresenta este equilíbrio. Os gritos estão
persistentemente em sua prática. P2 alega que o grito faz parte do jeito dela, faz parte de sua
personalidade. Contudo, a violência psicológica por meio do grito constante não favorece o
aprendizado dos alfabetizandos, de acordo com Ferraz e Ristum (2012):

A American Academy of Pediatrics apresenta, como consequências da
violência psicológica para o desenvolvimento infantil, prejuízos nas seguintes
áreas: pensamentos intrapessoais (medo, baixa estima, sintomas de
ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, etc.); saúde emocional
(instabilidade emocional, problemas em controlar impulso e raiva, transtorno
alimentar e abuso de substâncias); habilidades sociais (comportamentos
antissociais, problemas de apego, baixa competência social, baixa simpatia e
empatia pelos outros, delinquência e criminalidade); aprendizado (baixa
realização acadêmica, prejuízo moral) e saúde física (queixa somática, falha
no desenvolvimento, alta mortalidade) (AMERICAN ACADEMY OF
PEDIATRICS, 2002 apud FERRAZ, RISTUM, 2012)

Segundo Gagné (2001, apud Ferraz, Ristum, 2012) criança que sofre violência psicológica durante
seu desenvolvimento é mais propensa a apresentar dificuldades no âmbito social e de escolarização,
pois esta violência afeta o emocional da criança, gerando humilhação, medo e angústia. Então, gritar
não é a maneira mais adequada de estabelecer limites à criança, muito menos de estimulá-la a
aprender.

P1 utiliza de um método diferente para chamar a atenção do educando, quando ele está atrapalhando
outro a se concentrar na atividade. O educando que está sendo incomodado fala: “A2, A2 vá buscar
sua paz. A2, A2 vá buscar sua paz”. Na segunda repetição, os demais educandos se agregam a
expressão ensinada pela alfabetizadora e recitam juntos.

Outro método aplicado por P1 é falar firmemente com o educando e lembrá-lo do combinado de
convivência pontuados no cartaz pregado em sala de aula, quando o educando irrita a alfabetizadora
devido a algum comportamento. Ambos mecanismos substituem o ato de gritar constantemente.
Portanto, apesar de P1 e P2 apresentarem estresse com algumas situações de sala de aula, elas lidam
de forma diferente.

Além dos gritos, pode-se pontuar os xingamentos pronunciados por P2, em certas situações com os
educandos. A questão dos xingamentos foi presenciada em algumas visitas e ratificado no relato de
um educando.

Conforme Charlot (2012) assinala ensinar é um o processo de tenso, o qual permeia rápido para
violência, na maioria das vezes simbólicas. Bourdieu e Passeron (1975) em seu livro “A
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reprodução”, aborda a violência simbólica, como sendo um ato imperativo arbitrário do sistema
simbólico da cultura dominante sobre os demais indivíduos.

Diante dessa perspectiva, compreende-se aqui violência simbólica como o ato ou situação que fere a
autoestima ou dignidade de um indivíduo. Dentro desse contexto, até que ponto o tratamento dos
alfabetizadores com os alfabetizandos pode ser considerado uma violência? É preciso ter consciência
de que quando um alfabetizador xinga os seus educandos é uma violência contra eles.

Apesar de ambas terem o costume de corrigirem as atividades, verificou-se algumas distinções entre
elas no que diz respeito a forma de corrigir as atividades dos alunos. P1 vai até o educando para
corrigi-lo e ouvi-lo, isto é, um acompanhamento individual ou coloca as respostas no quadro e eles
copiam. P2 solicita que ao terminarem, eles vão até o birô e lhe entregue as atividades no
caderno/livro didático para ela corrigir ou coloca também as respostas no quadro para eles copiarem.

Durante as observações na turma 1, faz-se referência a um aluno que não soube responder a atividade
proposta por P1 e então ela fala: “Não vou dizer a resposta, só preste atenção na minha fala,
pa-ne-la”. Ele volta, senta-se e responde a atividade. Esse tipo de situação prepara o aluno para não
obter respostas rápidas e prontas, mas a pensar um pouco mais.

Foi verificado também outros elementos diferentes entre as práticas das professoras alfabetizadoras,
como a questão da pontualidade, a utilização da biblioteca, em que uma utilizou a biblioteca algumas
vezes e a outra não utilizou em nenhum momento durante as visitas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa, percebeu-se diferenças didático-pedagógica no tocante a aplicação dos
métodos, recursos didáticos e conteúdo, assim como, a maneira de estabelecer a interlocução em sala
de aula. Nesse sentido, é importante salientar que os fatores nem sempre estão na relação causa e
efeito, portanto, as atitudes de uma ou outra alfabetizadora não reflete somente a questão da vida
pessoal, mas, concomitantemente, nas concepções e nas leituras que elas fazem da vida.

As professoras alfabetizadoras realizam um trabalho pedagógico individualizado, utilizando métodos
e práticas pedagógicas distintos com correntes teóricas diferenciadas.

Percebe-se que P2 privilegia a componente escrita dos alfabetizandos. Com isso, há um
entendimento de que, nesse momento, a iniciação ortográfica há uma necessidade de distanciamento
dos aspectos semânticos, a fim de priorizar o conhecimento fonológico da língua e da norma padrão.

Por outro lado, P1 prioriza a alfabetização lúdica e contextualizada com o concreto. Neste momento
inicial de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é crucial haver uma transição e
não uma ruptura metodológica como se observa, pois a criança é criança e o mundo infantil preexiste
ao nível de escolarização. Defende-se que o alfabetizando precisa partir de conceitos concretos para
só assim alcançar o abstrato, bem como, o ser humano, em todas as idades e fases da vida, é um ser
que transita entre o prazer e o sacrifício ou renúncia e, inquestionavelmente, uma criança entre a
faixa-etária de 6 a 8 anos não tem consciência de que o prazer precisa ser renunciado para se obter o
conhecimento escolar como se fosse vertentes excludentes.

Diante do exposto, embora não haja um planejamento coletivo do trabalho das alfabetizadoras, os
conhecimentos adquiridos no processo de formação e na prática profissional tanto P1 como P2
buscam utilizar diferentes métodos para alcançar os objetivos de formação dos alfabetizandos, ao
passo que há um pensamento de alfabetizar as crianças das suas turmas.
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[1] Avaliação Nacional da Alfabetização.

90% das crianças com 8 anos que cursam o 3º ano do Ensino Fundamental realizaram a avaliação
ANA. O INEP realiza a avaliação em anos pares e publica os resultados em anos impares e eles
criaram uma escala de níveis de 1 a 4: Nível 1 elementar; Nível 2, básico; Nível 3, adequado; Nível
4, desejável.
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