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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo investigar os significados que os 

professores alfabetizadores da Rede Municipal de ensino de Montes Claros – MG atribuíram 

ao curso de formação continuada oferecido pelo CEALE, em 2007. Estamos interessados 

em investigar quais foram as apropriações desses professores reveladas através do 

discurso sobre a prática em sala de aula. Como referencial teórico, adotamos uma 

perspectiva que considera a alfabetização e o letramento como práticas sociais e como 

processos de aprendizagem indissociáveis, condicionadas ao contexto em que os indivíduos 

estão inseridos. Compreendemos o saber docente como um saber plural que para Tardif 

(2005), são oriundos da formação profissional, de saberes disciplinares, de saberes 

curriculares e de saberes experienciais. Para compreendermos os significados atribuídos 

por esses professores revelados nos seus discursos sobre a prática, utilizamos o princípio 

bakhtiniano de que a linguagem pode ser compreendida como constitutiva dos sujeitos, e 

para que o discurso seja analisado devem ser considerados os condicionantes de sua 

produção (Bakhtin, 1929,1995). A pesquisa divide-se em duas etapas e utilizaremos como 

instrumento de coleta de dados questionários e entrevistas. O questionário foi agrupado em 

dois blocos: o primeiro tem como objetivo traçar o perfil dos professores, no segundo foram 

levantados dados referentes ao do curso de formação do CEALE. A segunda etapa tem 

como objetivo uma análise mais aprofundada das entrevistas feitas com cinco 

alfabetizadoras com o objetivo de analisar e compreender através do discurso desses 

professores sobre a prática, os significados atribuídos ao curso. Como resultado desse 

estudo, apresentamos algumas conclusões discutindo os resultados numa tentativa de 

mostrar a complexidade da formação docente e o desafio que é a implementação de 

políticas públicas direcionadas a formação docente. 

 

Palavras chave: professor alfabetizador, formação docente, alfabetização e letramento, 

métodos de alfabetização, significados, prática. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study is to investigate significance that the 

literacy teachers of the Primary Municipal Schools of Montes Claros – MG, gave to the 

continuing education course offered by CEALE, in 2007. We are interested in what these 

teachers learned from the course and were able to use in their classes. As a theoretical 

reference we took a perspective that considers reading with understanding as social 

practices and as learning inseparable processes, conditioned by the contexts in which the 

people live. We understand experience as teacher knowledge as a double knowledge that 

Tardif (2005) are bases of professional, of the scholar disciplines, disciplines of the 

curriculum and of the practical teaching experience. To understand the significance given by 

these teachers from the courses about practice, we used the Bakhtininan Principle by which 

the language may be understood as constituted by the subjects, and by which the course 

should be analyzed should be considered as conditions of its production (Bakhtin, 1929, 

1995). The survey was divided in two stages, we will use as a data collection instrument 

questionnaires and interviews. The questionnaire was grouped in two blocks: the first has an 

objective of drawing a profile of the teachers, in the second information was gathered about 

the course of formation of the CEALE. The second stage has as an objective of analyzing 

more deeply the interviews made with five literacy teachers with the objective of analyzing 

and understanding the significance the teachers gave to the practics that they received 

through the course. As a result of this study we present some conclusions discussing the 

results in an attempt to show the complexity of this formation and the challenge of the 

implementation of public policies directed at literacy teacher formation.  

Keywords: Literacy teacher, teacher formation, literacy and understanding, methods to 

teach literacy, significance, practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar os significados que os 

professores da Rede Municipal de ensino de Montes Claros – MG atribuíram ao curso de 

formação continuada oferecido pelo CEALE, em 2007. Aos professores foi perguntado, 

dentre outras coisas, como o curso do CEALE contribuiu para sua prática, quais os desafios 

enfrentados na implementação das sugestões de trabalho, quais as suas concepções de 

alfabetização, como eles lidavam com a idéia de métodos de alfabetização, enfim 

perguntamos tudo que entendemos que nos ajudaria a compreender através dos 

enunciados que compõem os discursos desse professores os significados atribuídos ao 

curso de formação oferecido pelo CEALE.  

Buscamos analisar o discurso das professoras a partir de uma perspectiva 

bakhtiniana que considera a linguagem ideologicamente marcada pela prática social e 

histórica dos indivíduos. Utilizamos o principio bakhtiniano de que a linguagem pode ser 

compreendida como constitutiva dos sujeitos e para que o discurso dos indivíduos seja 

analisado devem ser considerados os condicionantes de sua produção (Bakhtin, 1929; 

1995). Assim nosso estudo parte da concepção de que o discurso que os professores 

produzem é perpassado e construído a partir dos diversos cursos que permearam suas 

formações tanto inicial quanto continuada como também sua prática cotidiana.  

Discutimos a formação de professores na perspectiva apontada por Tardif 

(2005) ao afirmar que os professores incorporam na sua prática os saberes que vão sendo 

construídos ao longo de sua carreira. O saber docente pode ser concebido como um saber 

plural, sendo construído em consonância com diversos saberes como os saberes 

profissionais, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais.  

Dialogamos ainda com alguns autores como Perrenoud (2002), e Nóvoa (2001). Tardif 

(2005) ainda afirma que as universidades e formadores assumem, muitas vezes, a tarefa de 

produção e legitimação dos saberes pedagógicos e científicos, sendo que aos professores 

competem apropriarem-se desses saberes durante os cursos, como elementos de sua 

competência profissional, revelando mais uma vez a complexidade da formação de 

professores. 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados questionários e 

entrevistas. O questionário com questões abertas e fechadas, foi aplicado ao conjunto de 

521 professores da rede municipal que trabalha no ciclo inicial do ensino fundamental 

contendo 34 perguntas, e agrupado em dois blocos: no primeiro bloco estavam as perguntas  

com o objetivo de traçarmos o perfil dos professores, incluindo aquelas sobre a 
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escolarização dos pais, deles próprios, tempo de experiência na docência, dentre outras. No 

segundo bloco estavam as questões relativas ao curso de formação oferecido pelo CEALE. 

Em um segundo momento para analisarmos mais profundamente e fazermos um contraste 

com as respostas do questionário, foram realizadas cinco entrevistas com o objetivo de 

analisar e compreender através do discurso desses professores sobre a prática, os 

significados atribuídos ao curso. 

Por entendermos a alfabetização e o letramento como práticas sociais e 

como processos de aprendizagem indissociáveis, utilizamos os conceitos de alfabetização e 

letramento apresentados por Soares (1998), Kleiman (1995), Street (1984, 2003) 

Entendendo a complexidade das discussões sobre os métodos de alfabetização, abordamos 

alguns aspectos dos métodos sintéticos e analíticos utilizando os estudos de Frade (2005). 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro apresentamos 

os referenciais teórico-metodológicos que norteiam nosso trabalho: concepções de 

alfabetização e letramento, métodos de alfabetização, saberes docentes, alguns princípios 

sobre a linguagem e o discurso que foram importantes na análise das entrevistas, percurso 

da coleta de dados, e uma pequena reflexão sobre o meu próprio processo de formação 

como pesquisadora.  

No segundo capítulo apresentamos uma descrição dos Cadernos do 

CEALE, destacando sua concepção de alfabetização e a lógica de organização do trabalho 

com a alfabetização. Os cadernos são divididos em seis, o primeiro: Ciclo inicial de 

alfabetização, o segundo: Alfabetizando, o terceiro: Preparando a escola e a sala de aula, o 

quarto: Acompanhando e avaliando, o quinto: Avaliação diagnóstica, o sexto: Planejamento 

da alfabetização. 

No terceiro capítulo apresentamos os dados referentes ao perfil dos 

professores da Rede Municipal, incluindo os aspectos sócio-culturais e pedagógicos dos 

professores como também dados referentes aos significados atribuídos pelos professores 

ao curso, coletados a partir dos questionários distribuídos em todas as escolas da rede de 

ensino municipal, incluindo escolas urbanas e escolas da área rural. 

No quarto capítulo analisamos o discurso dos professores a partir de cinco 

entrevistas feitas com professores que trabalham com turmas regulares compostas por 

alunos que estão nas mesmas faixas etárias e professores que estão trabalhando com salas 

multisseriadas, contendo alunos com faixas etárias e séries/anos diferentes nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Nosso objetivo foi perceber quais os significados atribuídos 

por esses alfabetizadores em realidades tão diferentes de regência de turma. A seleção dos 

sujeitos para as entrevistas seguiu alguns critérios, como ter participado do curso oferecido 

pelo CEALE em 2007 e estar atuando na regência para que pudessem falar com mais 

propriedade sobre suas apropriações durante e após a realização do curso. 
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Finalizando, apresentamos as nossas conclusões discutindo os resultados 

numa tentativa de mostrar a complexidade da formação docente e o desafio que é a 

implementação de políticas públicas direcionadas a formação docente. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos, de forma sintética, alguns referenciais 

teórico-metodológicos que foram importantes para a compreensão do objeto de pesquisa. 

Indicamos concepções e conceitos de alfabetização e letramento, uma breve discussão 

sobre formação docente e alguns princípios sobre a linguagem e o discurso que foram 

importantes na análise das entrevistas.  Em seguida, indicamos o percurso da coleta de 

dados e fazemos uma pequena reflexão sobre o meu próprio processo de formação como 

pesquisadora. 

  

1.1 - Alfabetização e letramento 

 

A alfabetização e o letramento são uma das grandes preocupações dos 

professores das séries iniciais e das políticas públicas de educação.  O conceito de 

letramento, ao contrário do de alfabetização, é relativamente novo no Brasil e é alvo de 

constantes discussões entre pesquisadores, como afirma Mortatti: 

 

[...] na segunda metade da década de 1980 que, no âmbito de estudos e 
pesquisas acadêmicos brasileiros, situam-se as primeiras formulações e 
proposições da palavra ‘letramento’ para designar algo mais do que até 
então se podia designar com a palavra ‘alfabetização’. (MORTATTI, 2004, 
p. 79). 

 

Segundo Macedo (2004), o conceito é muito complexo, tem sido definido 

de várias formas e, no Brasil, vem sendo debatido desde os anos 90, sofrendo uma 

influência bastante clara dos trabalhos de Brian Street (1984). Esse autor concebe 

letramento no sentido de práticas sociais de leitura e escrita socialmente situadas. Street 

questiona a visão de escrita como objeto universal e neutro e afirma: 

 

O que práticas e conceitos particulares de leitura e escrita são para uma 
dada sociedade depende do contexto; elas são envolvidas em ideologia e 
não podem ser isoladas ou tratadas como neutras ou meramente técnicas 
(STREET, 1984, p.1). 
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Para esse mesmo autor, “isso implica no reconhecimento de múltiplos 

letramentos e na percepção de que esses variam de acordo com o tempo e o espaço, de um 

contexto a outro, condicionados por relações de poder”. (STREET, 2003, p.78) 

Soares (1998) discute a questão conceitual do letramento como sendo um 

fenômeno complexo e multifacetado, o que dificulta a elaboração de uma definição única. 

Essa dificuldade para Soares (1998) se dá pelo fato de que letramento possui uma grande 

gama de habilidades, capacidades, conhecimentos, valores, usos, como também funções 

sociais.  

Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específico e como essas habilidades se relacionam 
com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais: é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e a escrita em 
que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. (SOARES, 1998, p. 
72). 
 

De acordo com Kleiman (1995), o conceito de letramento começou a ser 

usado numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos 

sobre a alfabetização, que destacam as competências individuais no uso e nas práticas da 

escrita. A autora define o letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita, enquanto sistema simplesmente simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos.” (KLEIMAN, 1995, p. 19) 

As discussões mais recentes baseiam-se nos estudos de Street (1984, 

2003) que, numa perspectiva etnográfica e antropológica, propõe dois modelos de 

letramento: o autônomo e o ideológico. A autonomia aqui se refere ao fato de que a escrita é 

tomada como um produto completo em si mesmo, descolado do contexto social de uso.  

Em oposição ao modelo autônomo, Street propõe o modelo ideológico no 

qual a escrita não é neutra e sim marcada pelas práticas sociais, Street afirma que: 

 

A verdadeira natureza do letramento são as formas que as práticas de 
leitura e escrita concretamente assumem em determinados contextos 
sociais, e isso depende fundamentalmente das instituições sociais que 
propõe e exigem essa prática. (STREET, 1984 apud Soares, 1998, p. 75).  

 

Conforme analisa Kleiman, o modelo ideológico  

 

Não pressupõe (...), uma relação causal entre letramento e progresso ou 
civilização, ou modernidade, pois, ao invés de conceber um grande divisor 
entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência, e investiga as 
características de grandes áreas da interface entre práticas orais e práticas 
letradas. (KLEIMAN, 1995, p. 21) 
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Kleiman ainda aponta que o modelo ideológico não nega os resultados dos 

estudos realizados na concepção autônoma do letramento e que os correlatos cognitivos da 

escrita adquiridos na escola devem ser compreendidos em relação as estruturas culturais e 

de poder que representa esse contexto de aquisição da escrita na escola. 

O CEALE, na sua proposta, “entende a alfabetização como o processo 

específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios 

alfabéticos e ortográficos que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia.” (CEALE, 

Caderno 2, p. 13). Trata-se, no entanto, de um processo que se inicia quando a criança 

começa a conviver com os diferentes portadores de textos, e as diferentes manifestações da 

escrita no seu convívio social como, por exemplo, as placas, os rótulos, os outdoors, 

revistas, livros, embalagens, jornais, etc., e se prolonga por toda a vida. Isso considerando a 

crescente possibilidade de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, 

como por exemplo, a leitura de livros científicos, de obras literárias, etc. Neste sentido, a 

proposta considera que a alfabetização e o letramento são processos diferentes, 

complementares e inseparáveis ao mesmo tempo e ambos são indispensáveis à formação 

do indivíduo. Pois não se trata de escolher alfabetizar ou letrar, mas de alfabetizar letrando.  

A proposta do CEALE aponta que o grande desafio que se coloca para a 

educação é o de conciliar esse dois processos, “assegurando aos alunos a apropriação do 

sistema alfabético-ortográfico e de condições possibilitadoras do uso da língua nas práticas 

sociais de leitura e escrita”. (CEALE, Caderno 2, p. 14). 

 

1.2 - Métodos de alfabetização 

 

Apresentamos algumas considerações e conceituações sobre métodos de 

alfabetização, que têm sido motivo de muita discussão entre os profissionais da educação 

ao longo dos anos, como aponta Frade. 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, a discussão sobre aspectos 
metodológicos da alfabetização cedeu lugar à discussão dos conceitos de 
alfabetização e letramento, com ênfase no processo de construção do 
conhecimento. Os desdobramentos dessa mudança de eixo exigiram a 
ampliação da discussão da didática da alfabetização, redimensionada em 
novas bases teóricas. Hoje, a própria expressão “método de alfabetização” 
tem sido muito questionada. Pensar num método rígido sem pensar na 
criança e no seu modo de aprender e sem pensar a complexidade da 
cultura escrita na sociedade, representa um desconhecimento do que as 
pesquisas atuais trouxeram para a área e a redução do problema da 
alfabetização a apenas uma de suas dimensões. (FRADE, 2005, p. 8) 

 

A prática em sala de aula é composta de vários modos de fazer e pelas 

teorias que embasam a sua prática, que podem receber o nome de técnica, de didática, de 
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metodologia, ou de métodos da alfabetização. Frade (2005) afirma que o importante é 

entendermos que o alfabetizador precisa criar e conhecer caminhos para trabalhar em sala 

de aula, de forma cada vez melhor e, para isso, ele precisa entender que a alfabetização 

tem uma história de longa duração, e está em constantes transformações, como também 

entender que as teorias de alfabetização não chegam da mesma forma para todos os 

educadores e, muitas vezes, a forma de divulgação desses conhecimentos acontece num 

campo de conflitos e lutas. Frade (2005) ressalta que: 

 

Temos o desenvolvimento científico da área, mas também um outro campo 
de produção de conhecimento: o da experiência acumulada de vários 
professores sobre como desenvolver a didática da alfabetização. Assim, 
não há uma simultaneidade entre a divulgação científica e a transformação 
das práticas, primeiro porque as fontes de conhecimentos dos professores 
são diversificadas e, segundo, porque é necessário um tempo de 
experimentação para que novas práticas se instalem. (FRADE, 2005. P. 11) 

 

Diante disso, o que seria então essa didática da alfabetização?  A didática 

ou método de alfabetização considerada historicamente agrupa-se em dois grandes blocos 

que são os chamados métodos sintéticos e os métodos analíticos. Os métodos sintéticos 

são: 1º) O método alfabético que toma  como unidade a letra; 2º) O método fônico, que toma 

como unidade o fonema; 3º) O método silábico, que elege como unidade um segmento 

fonológico “de pronúncia mais fácil”, que é a sílaba. Os métodos analíticos são mais 

conhecidos como: 1º) Os chamados métodos de sentenciação; 2º) O método de palavração; 

3º) Método global de contos; 4º) Método natural; 5º) Método de imersão. Entendemos 

também, que além das complexas relações entre os métodos, as apropriações pedagógicas 

dos professores e seus princípios gerais, existe ainda uma variação em torno dos métodos 

como, por exemplo, quando se usa o método fônico com a utilização de gestos para auxiliar 

na memorização dos fonemas ele passa a ser chamado de método fônico-gestual. Outro 

exemplo é o método Paulo Freire “de caráter silábico, mas que prioriza o sentido e a 

compreensão crítica do mundo, por meio da escolha das palavras a serem trabalhadas, 

eliminando, portanto, o controle artificial do vocabulário.” (Frade, 2005. p. 30) Então, surge 

mais uma variação dos métodos que são os chamados métodos ecléticos que, como Freire, 

utilizam-se de procedimentos dos métodos analíticos e sintéticos para alfabetizar.   

Percebemos nas entrevistas que os professores se utilizam tanto dos 

métodos de base sintética como de base analítica, como será tratado no Capítulo 4. Por 

esse motivo abordaremos em síntese alguns aspectos desses métodos. 

Para alguns estudiosos, os métodos sintéticos foram os primeiros 

utilizados no ensino da escrita, e, como poderemos observar nas entrevistas dos 
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professores (Capítulo 4), permanecem sendo utilizados até os dias de hoje. Esses métodos 

baseiam-se num mesmo pressuposto: 

 

O de que a compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando/juntando 
unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a 
fala e sua representação escrita, ou seja, a análise fonológica. Dependendo 
do método, essas unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, 
fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem 
pelos métodos sintéticos levam a decodificação ou decifração. (FRADE, 
2005. p.23) 

 

Segundo Frade (2005), dentro dos métodos sintéticos utilizados até hoje, o 

mais antigo e que foi utilizado em massa até o início do século XX, foi o alfabético. Sua 

forma de alfabetizar segue a seguinte forma: 

 

Os aprendizes, primeiro, deveriam decorar o alfabeto, letra por letra, para 
encontrar as partes que formariam a sílaba ou outro segmento da palavra; 
somente depois viriam a entender que esses elementos poderiam se 
transformar numa palavra. Mais tarde, criou-se o procedimento de 
soletração, que gerou exaustivos exercícios de “cantilenas” (cantorias com 
os nomes das letras e suas combinações) e também o treino com possíveis 
combinações de letras em silabários. Essas atividades eram sem sentido, 
porque se demorava a chegar ao significado. (FRADE, 2005. p. 23) 

 

O fônico, que também faz parte dos métodos chamados sintéticos, tem 

como princípio, segundo Frade (2005, p.25) “que é preciso ensinar as relações entre sons e 

letras, para que se relacione a palavra falada com a escrita”. Nesse método, o professor 

começa ensinando o som e a forma das vogais, sendo que o principal objetivo na 

organização do ensino-aprendizagem é entender a relação entre fonema e grafema no 

sistema de escrita. A vantagem na utilização desse método acontece quando há uma 

correspondência direta entre um fonema e sua escrita, pois fica de fácil entendimento para o 

aluno decifrar e decorar essa correspondência, o problema é quando isso não ocorre porque 

acontecem variações na pronúncia das palavras e sua escrita, no entanto, permanece 

estável. Outra questão é quando uma única letra apresenta diversos fonemas, segundo sua 

posição na palavra, como no exemplo de sapato e casa. Ainda existe o problema da 

consoante não ser pronunciada sozinha necessitando assim do apoio da vogal, então o 

professor precisa pronunciá-la “meio que escondida” para que o aluno consiga perceber o 

som da consoante. Para tentar solucionar esses problemas foram criadas as formas de 

variações desse método e assim “aproximar os alunos de algum significado.” (Frade, 2005, 

p. 26) 

Outro método de marca sintética e muito usado na alfabetização é o 

silábico, que vai das partes para o todo. Neste método, a parte mais importante é a sílaba, 
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porém as cartilhas fazem um trabalho começando pelas vogais e os encontros 

consonantais, para depois fazer um trabalho com as sílabas. 

 

No desenvolvimento do método, geralmente é escolhida uma ordem de 
apresentação, feita segundo princípios calçados na idéia “do mais fácil para 
o mais difícil”, ou seja, das sílabas “simples” para as “complexas”. São 
apresentadas palavras-chaves, utilizadas apenas para indicar as sílabas, 
que são destacadas das palavras e estudadas sistematicamente em 
famílias silábicas. Estas são recompostas para formar novas palavras. O 
método permite que se formem novas palavras apenas com as silabas já 
apresentadas e formam-se, gradativamente, pequenas frases e textos, 
forjados para mostrar apenas as combinações entre sílabas já estudadas. 
(FRADE, 2005. P. 27) 

 

Mesmo que o método silábico ofereça uma facilidade maior para a 

percepção e aprendizagem do aluno, pois permite que novas palavras sejam formadas a 

partir da família silábica e assim gradativamente possa formar pequenas frases e textos, o 

professor precisa estar atento para não acabar montando textos pequenos e pobres, sem 

sentido e sem qualquer uso social, atendendo apenas as famílias silábicas já memorizadas, 

tornando a alfabetização dos alunos muito restrita. 

Ainda caracterizado como método sintético existe o que alguns teóricos 

chamam de método eclético ou misto, pois não constitui um novo método, “possuem, no 

entanto algumas características de diferentes métodos, tais como a de trabalhar 

simultaneamente a análise e a síntese ou de trabalhar várias unidades de análise sem se 

preocupar com um tempo rígido para cada fase.” (FRADE, 2005, p. 31) Um exemplo desse 

tipo de método é o “método Paulo Freire” no qual o trabalho se desenvolve a partir de uma 

palavra geradora que seja significativa para os alunos e a partir daí é feita análise e 

sistematização das famílias silábicas.  

Seguindo nossa ordem de discussão, voltaremos nossa atenção para os 

métodos analíticos que partem do todo para as partes, ou seja, partem da análise para a 

síntese. Podemos destacar alguns pontos importantes desses métodos de princípio global: 

 

• a linguagem funciona como um todo; 
• existe um princípio de sincretismo no pensamento infantil: primeiro 

percebe-se o todo para depois se observar as partes; 
• Os métodos de alfabetização devem priorizar a compreensão; 
• no ato da leitura, o leitor se utiliza de estratégias globais de 

reconhecimento; 
• o aprendizado da escrita não pode se feito por fragmentos de palavras, 

mas por seu significado, que é muito importante para o aprendiz; 
• a escola tem que acompanhar os interesses, a linguagem e o universo 

infantil e, portanto, as palavras percebidas globalmente também devem 
ser familiares e ter valor afetivo para a criança. (FRADE, 2005. P. 32) 
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Dentre esses métodos, podemos destacar o método que tem como ênfase 

a palavra, denominado método de palavração. Neste a palavra é apresentada independente 

de uma regularidade ortográfica, dando importância para palavras que sejam significativas 

para os alunos; o que diferencia este do método silábico é que as palavras não são divididas 

obrigatoriamente no início do processo como as famílias silábicas, e a escolha das palavras 

não segue a ordem do mais fácil para o mais difícil. Entre outros recursos e procedimentos, 

este método desenvolve suas atividades utilizando-se “de cartões para fixação com palavras 

de um lado e gravuras do outro, exercícios cinestésicos para o ensino do movimento de 

escrita de cada palavra.” (FRADE, 2005, p. 33)  

Nessa mesma linha, existe ainda um desdobramento desse princípio 

global que é o chamado método de sentenciação onde a unidade é a sentença que, depois 

de compreendida e reconhecida pelos alunos globalmente, será dividida em palavras e 

depois em sílabas.  

O método mais conhecido nessa mesma linha é o método global de 

contos, ou de historietas, neste, a unidade é o texto, “parte do reconhecimento global de um 

texto que é memorizado e “lido” durante um período, para o reconhecimento de expressões 

(porção de sentido), de palavras e, finalmente, de sílabas.” (FRADE, 2005. p. 35). Neste 

método, foram usados pré-livros sendo que os textos poderiam ser conhecidos como, por 

exemplo, As Mais Belas Histórias, de Lúcia Casasanta, ou textos, ou histórias 

desconhecidas, onde os personagens dessas histórias poderiam aparecer nos demais 

contos do pré-livro, como, por exemplo, o Livro de Lili de Anita Fonseca. O trabalho do 

professor desenvolvia-se da seguinte forma: 

 

Tomando como foco o sentido, o professor encaminhava o processo 
utilizando-se, por um período, de textos completos das várias lições 
seguidas. Somente após esse convívio maior com o texto é que viria uma 
forma de decomposição, mas com o cuidado de fragmentá-lo em parcelas 
maiores: Primeiro a sentença, depois a palavra. Assim se o livro constava 
de 10 lições, recomendava-se que só após a 4ª lição, por exemplo, é que se 
fizesse a fragmentação em sentenças da primeira lição aprendida. Quando 
se estava na 6ª lição, é que se fazia a palavração da 1ª lição, e assim por 
diante. (FRADE, 2005, p. 35) 

 

Buscava-se não chegar apressadamente a unidades menores, para não 

cair no problema dessas unidades menores de não ter sentido para os alunos. Além desse 

cuidado, os métodos globais apresentam a linguagem de uma forma mais aproximada do 

uso efetivo do que os demais métodos, porém, segundo Frade (op.cit) o professor precisa 

estar atento a questão da decomposição das palavras para que deem a oportunidade dos 

alunos lerem palavras novas e não ficarem presos apenas à memorização. 
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Os últimos métodos abordados nessa linha são o chamado método natural 

e método de imersão. O primeiro apresenta uma relação com o método global, porém com 

um foco na produção escrita:  

 

Na tarefa de escrever, a criança teria necessidade de solicitar a um adulto 
um modelo gráfico das palavras. [...] A vontade de escrever da criança seria 
mantida pelo incentivo de que ela se comunicasse à distância. A leitura, 
assim, seria consequência da escrita. O papel do adulto seria informar, 
quando necessário, as formas escritas que trouxessem dificuldades para as 
crianças, impedindo-as de se ocupar do significado do texto. Acredita-se 
que, a medida que elas fossem escrevendo, gravariam a forma global das 
palavras e que estariam também atentas a decodificação, em fase posterior. 
(FRADE, 2005, p. 38) 

 

Corre-se o risco, no entanto, de que os alunos caiam no mero exercício de 

escritas de palavra causando assim uma memorização sem sentido. E sem a devida 

orientação e intervenção do professor, não consiga ler e escrever palavras novas. 

O chamado método de imersão segue um princípio parecido com o do 

método natural, privilegia, nesse caso, a escrita e a leitura, porém, quando essas se fazem 

necessárias nas situações de uso, ou seja, as atividades de alfabetização, são aquelas em 

que “são necessárias ações autênticas em torno dos atos de ler e escrever, porque se 

acredita que as crianças aprendem a ler e a escrever lendo e escrevendo textos, em 

situações de uso da escrita, sem muita diretividade.” (FRADE, 2005, p. 39) Além do mesmo 

cuidado com as dificuldades apresentadas no método natural, o professor também precisa 

estar atento à preocupação de não cair no espontaneísmo que prejudicará a inalienável 

função da escola que é a de ensinar. 

 

1.3 - Formação docente 

 

Segundo Tardif, “parece banal, mas um professor é, antes de tudo, alguém 

que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse saber a outros.” (TARDIF, 

2005, p. 31). Para esse autor, o saber do professor vem de diversos contextos sociais como, 

por exemplo, os grupos familiares, diversas instituições e grupos diversos. Entretanto, a 

relação do professor com os saberes não se reduz apenas a uma função de transmissão de 

conteúdos e conhecimentos já constituídos. Para Tardif (2005), o saber docente por ser 

definido como saber plural, em sua prática emprega-se, no entanto, vários saberes como os 

saberes de formação profissional, (das ciências da educação e da ideologia pedagógica), 

saberes disciplinares, saberes curriculares e os saberes experienciais. 

Os saberes de formação profissional são aqueles que o professor adquire 

através do conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, 
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nesse sentido, esses conhecimentos se transformam em saberes de formação científica ou 

erudita, que incorporada a prática docente, poderá se transformar em prática científica ou 

em tecnologia da aprendizagem. Isso acontece através da formação inicial ou contínua dos 

professores, pois é no “decorrer de sua formação que os professores entram em contato 

com as ciências da educação”. (TARDIF, 2005, p. 37). O autor aborda ainda sobre os 

saberes pedagógicos que são provenientes das reflexões sobre a prática educativa, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas coerentes de representação e de 

orientação da atividade educativa.  

Além dos saberes da formação profissional, os professores incorporam na 

sua prática docente, saberes disciplinares que se integram a sua prática também através da 

formação inicial e continuada, através das diversas disciplinas oferecidas pelas instituições 

de ensino, como, por exemplo, a Literatura, a Matemática, a História e muitas outras. Essas 

disciplinas, segundo o autor, emergem da tradição cultural e de grupos sociais produtores 

de saberes sociais. Sobre os saberes curriculares, diz o autor que: 

 

Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 
saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura 
erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente 
sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que 
os professores devem aprende a aplicar. (TARDIF, 2005, p. 38) 

 

Por fim, os professores, em sua prática cotidiana, desenvolvem saberes 

específicos a sua profissão que Tardif (2005) chama de saberes experienciais, “esses 

saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se a experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. 

(TARDIF, 2005, p. 39).  Sobre esses saberes experienciais ele ainda afirma que: 

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes 
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão 
docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. 
Esses saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. 
São saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática 
para melhor conhecê-las, mas se integram a ela e dela são partes 
constituintes enquanto prática docente) e formam um conjunto de 
representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem 
e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 
dimensões. (TARDIF, 2005, P.48)   
 

Para Tardif (2005), o professor ideal é aquele que conhece o programa em 

que trabalha as disciplinas e o conteúdo que deverá desenvolver dentro dessas disciplinas, 

além de possuir também certos conhecimentos relativos a sua prática e baseados na sua 

experiência do dia a dia. Ele não atua sozinho, na sua prática docente ele precisa interagir 
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com outras pessoas, inclusive o aluno. A sua atividade se desenvolve numa teia de 

interações com pessoas, onde estão presentes valores, sentimentos, atitudes e exigem do 

professor um saber que vai além da prática, a capacidade de se comportarem como 

sujeitos, como atores e de serem pessoas em interação com pessoas. Saber que não é 

aprendido nas cadeiras das universidades e sim na prática cotidiana. Essas interações são 

mediadas por diversos canais, como por exemplo, o discurso, os comportamentos, as 

maneiras de ser de cada professor, etc. E, como afirma esse autor, “tal capacidade é 

geradora de certezas particulares, a mais importante das quais consiste na confirmação, 

pelo docente, de sua própria capacidade de ensinar e de atingir um bom desempenho na 

prática da profissão.” (TARDIF, 2005. p. 50).  

Alguns autores compartilham com Tardif (2005), essas mesmas idéias 

sobre os saberes docentes e o processo de ensino-aprendizagem. Para Freire “saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria 

produção ou sua construção”. (FREIRE, 2005, p.47).  Pois quando o professor entra na sala 

de aula deve ser aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as suas 

inibições; um ser crítico e inquieto, inquieto em face a tarefa que tem, a de ensinar e não de 

transmitir conhecimento. (FREIRE, 2005). 

Nóvoa (2001) em entrevista publicada no Brasil, diz que seria difícil dizer 

se ser professor hoje é mais complexo do que no passado, pois para ele a profissão docente 

sempre foi de grande complexidade, pois além dos saberes que ele precisa ter e lidar, o 

professor da atualidade se depara com o avanço tecnológico e com os avanços e problemas 

da sociedade. Pois tanto hoje como no passado, o aluno leva para a sala de aula toda a sua 

bagagem recheada de complexidades, exigindo do professor um desdobrar no seu ofício. A 

sociedade deixou de enxergar com clareza, quais devem ser o papel do professor e os 

objetivos da escola, tornando o professor um “profissional amargurado”, que exerce sua 

profissão com dificuldade, devido a complexidade do seu trabalho.  

Nessa mesma entrevista Nóvoa (2001) ainda fala das competências 

necessárias aos professores para exercerem o ofício de professor que ele resumiria em 

duas: a primeira seria a capacidade de organização, o professor não é apenas um mero 

transmissor de conteúdos, ou alguém que trabalha em uma sala de aula repassando 

conhecimentos. Ele é um organizador de aprendizagens, que utiliza de vários recursos 

dentre eles os recursos tecnológicos para atingir seus objetivos. Organizador em vários 

sentidos pertinentes à função de professor e à organização do trabalho escolar. O segundo 

nível de competências está relacionado com a compreensão do conhecimento, pois não 

basta apenas possuí-lo, é necessário “saber transmiti-lo” a outras pessoas. O professor 

precisa ter a competência de organizar, reorganizar, reelaborar e de transmitir o 

conhecimento em situação metodológica e didática em sala de aula.  
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Nesta mesma linha, Perrenoud (2002), afirma que, para ser professor, é 

preciso ser capaz de dar aulas, ser capaz de administrar uma classe e de avaliar, tudo isso 

dominando os saberes a serem ensinados aos alunos; esse ofício corresponde também à 

capacidade de administrar a progressão das aprendizagens, ou seja, a habilidade de 

envolver os alunos em suas aprendizagens e no desenvolvimento de suas atividades, tanto 

em sala de aula como fora dela. Para tanto Perrenoud apresenta dez competências, que 

segundo ele operacionalizam o ofício de professor: 

 

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2- Administrar a progressão das aprendizagens. 
3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.  
4- Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
5- Trabalhar em equipe. 
6- Participar da administração da escola. 
7- Informar e envolver os pais. 
8- Utilizar novas tecnologias. 
9- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
10- Administrar sua própria formação contínua. (PERRENOUD, 2000, 

P.14). 
 

Diante do exposto, podemos dizer como Tardif (2005) que os professores 

incorporam na sua prática todos os saberes que vão produzindo e assimilando ao longo de 

sua trajetória profissional, retraduzindo-os, porém, em categorias de seu próprio discurso. 

Nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem que passa pela 

formação inicial, continuada e pela prática do dia a dia, onde engloba os saberes da 

formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes 

experienciais. Tardif (2005) afirma que os professores incorporam na sua prática os saberes 

que vão sendo construídos ao longo de sua carreira, sendo que eles vão retraduzindo em 

categorias de seu próprio discurso o que foi aprendido ao longo dessa trajetória. Cientes 

dessa realidade é o que tentaremos fazer nesse estudo, desvelar os possíveis significados 

que os professores alfabetizadores atribuíram ao curso de formação continuada oferecido 

pelo CEALE. 

 

1.4 - Algumas considerações sobre o discurso 

 

Buscaremos analisar o discurso dos professores a partir de uma 

perspectiva bakhtiniana que considera a linguagem ideologicamente marcada pelas práticas 

sociais e históricas dos indivíduos. Utilizaremos o principio bakhtiniano (1929, 1995) de que 

a linguagem pode ser compreendida como constitutiva dos sujeitos e, para que o discurso 

dos indivíduos seja analisado, devem ser considerados os condicionantes de sua produção 

(Macedo, 2005). Bakhtin (1929 apud Macedo, 2005)  afirma ainda que a interação verbal, de 
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natureza dialógica e social, é a categoria básica da concepção de linguagem como 

fenômeno social, marcado ideologicamente. Para Bakhtin (op.cit), o diálogo, concebido 

como um processo que ultrapassa a interação face a face, é o traço fundamental do 

enunciado e da enunciação: pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ no sentido amplo, isto 

é, não  apenas como a comunicação face a face, mas toda a comunicação verbal de 

qualquer tipo que seja.  

Tendo em vista essa natureza dialógica e social da interação verbal, é 

necessário compreendermos o que Bakhtin afirma sobre a enunciação, pois, para este, a 

enunciação é o produto da interação de dois sujeitos organizados socialmente, “pois todo 

discurso constitui-se na fronteira entre aquilo que é nosso e aquilo que é do outro.” 

(BAKHTIN, 1929,1995 apud MACEDO, 2005) O discurso comporta duas faces e é 

determinado pelo fato de que procede de alguém, como também do fato de que se dirige a 

alguém, portanto, os enunciados se refletem mutuamente por meio de um processo 

chamado de contrapalavras, que seria a compreensão, vinculada a palavra do outro. Sendo 

assim “os significados, portanto, só podem começar a existir quando duas ou mais vozes 

entram em contato, evidenciando que o enunciado não é isolado, ao contrario, constitui-se 

em um elo na cadeia de interação verbal”. (BAKHTIN, 1929 apud MACEDO, 2005)  

As entrevistas com os professores tem por objetivo perceber e 

compreender os  significados atribuídos ao curso de formação do CEALE  pois para Bakhtin 

(1979,1997) a compreensão dos significados implica numa “responsividade, e por 

conseguinte, um juízo de valor.” (apud MACEDO, 2005) 

Macedo (2005) afirma ainda que quando a linguagem é concebida como 

parte integrante de um diálogo, conjunto em que não deve ser pensada como um significado 

em si, mas como significativa, ou seja, uma ação estratégica que é materialmente realizada. 

Assim, para que o indivíduo engaje-se em um diálogo, devem agir de modo que suas ações 

e intenções possam ser compreendidas pelos outros em uma determinada situação de 

interação verbal. Macedo (op.cit) aponta que as ações discursivas dos professores devem 

ser analisadas e consideradas à luz do contexto social e histórico mais amplo que as 

constitui, tendo em mente que a análise dos fatores institucionais que condicionam a 

produção do discurso pedagógico, é fundamental para uma visão mais aprofundada da 

complexidade que envolve a produção de uma entrevista.  

Vários fatores contribuíram para a apropriação dos significados pelos 

professores, como, por exemplo, as condições físicas de realização da formação, o 

momento político em que o curso foi ministrado, o discurso de autoridade dos diferentes 

mediadores em todo o processo de formação (a secretaria de educação, o professor que 

ministrou o curso, etc.), a postura do professor formador, as condições de trabalho e as 
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possibilidades de aplicação ou não em sala de aula do que foi estudado. Dessa forma, 

Macedo ressalta que:  

 

O discurso do professor é atravessado por suas experiências anteriores e 
presentes, bem como pelas vozes dos alunos e dos materiais didáticos que 
ele utiliza no processo de ensino. Esses elementos, juntos condicionam a 
relação pedagógica e delimitam as possibilidades de interlocução entre os 
sujeitos. (MACEDO, 2005, p. 23) 

 

Outro elemento importante que pode ter contribuído para a apropriação 

dos significados pelos professores enquanto alunos no curso é o que Bakhtin (1981 apud 

MACEDO, 2005) chama de discurso de autoridade e discurso internamente persuasivo, 

compreendidos nesse caso como duas dimensões constitutivas do discurso do outro. O 

discurso de autoridade para esse autor “demanda que o reconheçamos, apropriando-o em 

bloco, sem questionamentos.” (MACEDO, 2005, p. 22) Como acontece no discurso da 

religião e na ordem militar. Já o discurso internamente persuasivo é oposto a este discurso 

de autoridade, pois afirma-se pela apropriação do discurso do outro, de forma que possa 

transformá-lo e povoá-lo com suas próprias palavras. “Esse discurso é metade nosso e 

metade do outro. Trata-se de um discurso dinâmico, sua estrutura semântica não é finita, é 

aberta, e a cada novo contexto em que ocorre é capaz de revelar novas formas de 

significar.” (MACEDO, 2005, p. 23) Porém essas duas categorias do discurso podem 

acontecer segundo Bakhtin (1981, apud Macedo, op cit) de forma simultânea em um único 

discurso, apesar das diferenças profundas existentes entre elas. 

 

1.5 - Percurso da coleta e análise de dados 

 

Apresentaremos a seguir o procedimento de coleta e análise dos dados 

coletados durante a pesquisa. Elencamos os sujeitos e os procedimentos de coleta, com o 

objetivo de traçar o percurso da realização desse trabalho. Os sujeitos dessa pesquisa são 

professores que atuam no Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação de Montes 

Claros. O interesse de se investigar esse tema e de escolher esses sujeitos se deu após um 

curso de formação continuada que a Secretaria de Educação em parceria com o CEALE 

ofereceu para os professores alfabetizadores da rede municipal, no ano de 2007. Esse 

curso foi ministrado para os professores apenas neste ano, sendo ministrado aos 

supervisores da referida rede posteriormente, ou seja, em 2008. Para a realização desse 

curso foram utilizados dois tipos de recursos: um deles foi proveniente do FUNDEF, para 
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pagamento de formadores e do material utilizado; os gastos referentes à manutenção, 

transporte, alimentação e hospedagem foram oriundos do Tesouro Municipal.1  

Quero ressaltar que a nossa ligação com a rede municipal se dá pelo fato 

de fazer parte do quadro efetivo de funcionários, e esse vínculo gera a convivência com os 

professores dessa rede e tem suscitado, ao longo dos anos, uma constante inquietação e 

indagação sobre os cursos de formação continuada oferecidos pela secretaria municipal de 

educação, proporcionando a necessidade de compreender o que significou esses processos 

de formação para os professores e sua prática em sala de aula. Entendemos que uma 

proposta de investigação que tem como foco o saber docente dos professores não poderá 

atribuir às mudanças ou significados ocorridos na prática dos professores apenas a um 

agente formador ou curso de formação continuada como o que foi oferecido pelo CEALE, 

pois os saberes dos professores são oriundos de vários cursos de formação inicial e 

continuada, além das suas experiências de vida, “esses saberes são baseados em seu 

trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio.”(TARDIF, 2005, p. 39) Nosso intuito, no 

entanto, é descobrir como os conceitos e sugestões de trabalho estudados no curso 

oferecido pelo CEALE foram apropriados pelos professores, quais os significados atribuídos 

ao curso foram revelados por meio dos seus discursos.  

A pesquisa como um todo dividiu-se em duas etapas: a primeira refere-se 

a construção do perfil dos professores, que atuam no Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Montes Claros, por meio da análise de dados de um questionário 

aplicado aos professores alfabetizadores. Para a construção do questionário, utilizamos 

como instrumento duas entrevistas com as coordenadoras do processo de formação de 

professores em 2007, e com a coordenadora do processo em 2009. As informações 

coletadas do perfil desses professores, ajudaram-nos a ter uma visão panorâmica desses, 

incluindo questões sobre sua formação inicial e continuada, o que nos auxiliaram na 

compreensão dos significados atribuídos ao curso do CEALE.  

O questionário foi aplicado baseado nos estudos de Macedo (2004), e 

comparado ainda com os estudos de Souza (2010) que abordam o perfil dos professores de 

Belo Horizonte e Barbacena respectivamente. Este questionário foi composto por 34 

questões referentes a aspectos socioculturais e pedagógicos do perfil dos professores 

como, por exemplo, formação inicial e continuada, escolaridade dos pais, questões sobre 

tempo de exercício na docência, tempo na alfabetização, conceito de alfabetização, dentre 

outras, como também questões fechadas e abertas sobre os significados atribuídos pelos 

professores ao curso de formação oferecido pelo CEALE. A análise dos dados referentes 

                                                           
1 Dado fornecido pela Coordenadora do processo em 2007. 
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aos significados atribuídos pelo conjunto de professores que responderam ao questionário 

se deu a partir das respostas dos 182 professores que participaram do curso de formação 

do CEALE, extraídos do conjunto de 347 professores participantes desta fase da pesquisa. 

As questões relativas ao perfil sociocultural, tais como níveis de escolarização dos 

professores e dos pais, foram analisadas a partir do total de professores que responderam 

aos questionários, ou seja, 347 professores regentes de turma, tendo eles participado ou 

não do curso do CEALE. A análise detalhada desses dados encontra-se no Capítulo 3 deste 

estudo.  

A segunda etapa dessa pesquisa configurou-se na análise dos dados das 

entrevistas. A coleta desses dados aconteceu após a análise dos dados do questionário. 

Para melhor compreensão e análise dos significados atribuídos pelos professores foram 

realizadas entrevistas com cinco professoras tanto da área urbana como da área rural do 

município de Montes Claros. Esses professores foram selecionados numa tentativa de 

levantarmos os significados dos professores abrangendo as diferentes realidades 

apresentadas por esses no questionário, como o trabalho realizado com salas 

multisseriadas no município, buscando percebermos possíveis diferenças ou semelhanças 

nos discursos de professores da zona urbana e da zona rural. Trataremos da análise 

detalhada desses dados no Capítulo 4. 

 

1.6 - Breve olhar sobre meu percurso de formação como pes quisadora  

 

Pretendo relatar aqui um breve histórico da construção da minha pesquisa 

e do meu percurso como pesquisadora. Inicio destacando que este constitui-se em meu 

primeiro trabalho de pesquisa científica, pois na minha graduação não passei pelo processo 

de construção de monografia e nem tive experiência de iniciação científica. Nos últimos 

anos, o curso de Pedagogia já exige uma monografia e a iniciação científica já é uma 

realidade. Hoje, tenho alunos desse curso preocupadíssimos com suas monografias e já 

cogitando sobre um possível mestrado e doutorado.  

Alem desse fator, existe o fato de residir em uma região que está 

começando, a passos lentos, a investir na pesquisa, pois o fato de não se ter universidades 

que invistam em pesquisa na área da educação exclui do professor da educação básica, 

como eu, a oportunidade de participar de projetos de pesquisa.   

No início do mestrado, a minha idéia era investigar o impacto do curso do 

CEALE na prática dos professores. No entanto, meu primeiro desafio foi entender que não 

seria possível investigar o impacto do curso, pois muitos são os elementos que contribuem 

para a formação inicial e continuada dos professores e a construção de sua prática 
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pedagógica, uma vez que cada professor apropria-se de forma diferente dos processos de 

formação dos quais participa. 

Com as discussões com a minha orientadora e com os estudos sobre o 

discurso e apropriação de significados, consegui compreender que o que daria para ser feito 

seria tentar investigar os possíveis significados atribuídos ao curso pelos professores 

através da análise de entrevistas, uma vez que a prática desses professores não seria 

observada nesse trabalho. Considerando que os dados dos 347 questionários recolhidos 

seriam superficiais para se perceber as apropriações feitas pelos professores, investimos na 

realização de entrevistas com um grupo de 5 professores.  

Depois de definida a metodologia, elaborei o questionário que distribuí 

pessoalmente nas 25 escolas da área urbana do município, conversando com cada 

professor, nos dois turnos que as escolas atendiam. O complicado não foi abordar o 

professor e pedir sua colaboração, respondendo ao questionário, mas sim conseguir 

recolher esse questionário após um tempo de dois dias. As desculpas giravam em torno do 

mesmo discurso, que não tinha havido tempo para responder, tinham deixado a folha na 

pasta da outra escola, haviam levado para responder em casa e haviam esquecido, se eu 

poderia retornar depois para recolher, dentre outras.   

Para alcançar as escolas rurais, procurei um setor específico na prefeitura 

na qual os diretores itinerantes trabalham. Tentei visitar as escolas com esses diretores, 

mas sempre havia uma desculpa em torno da falta de disponibilidade, hora de carro, 

motorista, gasolina, dentre outros. Então pedi a colaboração destes para distribuírem e 

recolherem esses questionários para mim. O retorno não foi satisfatório, então usei outras 

estratégias para alcançá-los, como abordá-los pessoalmente durante a realização de dois 

outros cursos de formação continuada de curta duração oferecidos pela rede municipal, 

como também durante a visita desses professores a Secretaria de Educação para 

realização da avaliação de desempenho. 

Após a análise e tabulação desses dados, o grande desafio foi lidar com 

categorias muito arraigadas tais como aspectos positivos e negativos do curso para os 

professores, utilizadas após as primeiras análises dos dados dos questionários, mas 

revistos após o processo de qualificação.  

Após esse avanço, a questão era compreender através da análise dos 

discursos, sem a observação da prática, as possíveis apropriações dos significados pelos 

professores. Mantendo uma compreensão de que analisar significados através do discurso é 

tentar compreender o que eles estão dizendo em várias direções e não apenas naquelas 

que eu achava pertinentes ou satisfatórias, mais um bombardeio de informações que para 

serem todas analisadas demandaria muito mais tempo de pesquisa. Para que pudéssemos 

fazer essa análise, categorizamos o que entendemos estar dentro da proposta específica 
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abordada pelos cadernos do CEALE. Tentamos apontar nas conclusões possíveis 

significados evidenciados a partir da análise dos discursos desses professores. 

As discussões, a atenção redobrada de minha orientadora, cuidando para 

que eu caminhasse na construção do conhecimento, e o contato com os professores nos 

dois momentos, tanto do questionário, como das entrevistas, foram momentos prazerosos e 

inquietadores. Foram decisivos os comentários que ouvi durante essa caminhada no sentido 

de conseguir manter um distanciamento com o objeto de pesquisa, (uma vez que sou 

professora da rede e estava envolvida no mesmo processo que os sujeitos da minha 

pesquisa) e manter uma postura de pesquisadora frente às várias questões, reclamações e 

elogios dos professores pesquisados, para que isso não comprometesse as minhas análises 

e eu conseguisse aproximar-me da realidade investigada assumindo uma postura dialógica. 

Diante de todo esse processo de construção e reconstrução do 

conhecimento, fica o desejo de pesquisar mais, estudar para compreender mais este 

complexo mundo do professor e sua formação inicial e continuada, para que possa 

contribuir com a área da Educação e com os novos pesquisadores que ingressam nas 

nossas universidades. 
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CAPÍTULO II 

 

A PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO DO CEALE: PRINCIPAIS EL EMENTOS 

 

O CEALE é um centro de pesquisa cuja sigla significa Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita, órgão complementar da Faculdade de Educação da UFMG 

(Faculdade Federal de Minas Gerais) que foi fundado em 1990, pela pesquisadora Magda 

Soares, com o objetivo voltado para a área da alfabetização e do letramento. Possui como 

pilares a preservação de acervos da história da alfabetização, a produção e socialização de 

conhecimentos produzidos, como também a capacitação de professores em serviço, através 

da formação continuada.   

O CEALE desenvolve projetos integrados de pesquisa relacionados à 

análise do estado do conhecimento sobre a alfabetização e o letramento, assim como das 

práticas de leitura e escrita, dos problemas relacionados à sua apropriação e difusão, além 

de desenvolver projetos nos campos de Documentação, Ação Educacional e Pesquisa. 

Possui dois princípios básicos, o de compreender e o de intervir. O primeiro está voltado 

para a apropriação da língua escrita como parte de um processo social, político e histórico. 

O segundo faz parte do processo de qualificação de professores das escolas públicas além 

da divulgação da produção cientifica sobre os estudos do letramento.  

O referido centro conta hoje com uma equipe de 45 pesquisadores, e com 

a colaboração de professores de várias instituições, incluindo os da própria UFMG, como 

também de outras instituições e redes públicas de ensino. Junto a essas redes, o centro 

elabora projetos de desenvolvimento curricular e de avaliação do ensino e de materiais 

didáticos, como também projetos para formação de professores, sendo que seus programas 

envolvem desde alunos estudantes de graduação e pós-graduação até programas que 

envolvem administração pública, professores e especialistas do ensino superior.  

Para que o CEALE desenvolva todo esse trabalho, ele conta com a Rede 

Nacional de Centros de Formação Continuada e Desenvolvimento da Educação do MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), que financia parte de suas ações. Essa rede foi criada 

em 2004 pelo MEC, é composta por universidades que tenham Centros de pesquisa e 

desenvolvimento na área da educação. Ao longo dos anos, o CEALE criou e mantém um 

setor de documentação e memória, este acervo é considerado um dos mais importantes na 

área de alfabetização, leitura e escrita do Brasil, reunindo um acervo organizado que inclui 

desde cartazes e fotografias que contam um pouco da história da alfabetização do início do 

século XIX, e do cotidiano da sala de aula até os dias de hoje. Além dessa riqueza histórica, 

o CEALE mantém em seu acervo dissertações e teses sobre a alfabetização e o letramento 

como também cartilhas antigas e manuais de leitura, livros infantis de literatura, livros 
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didáticos, cadernos de alunos e professores que retratam a história da alfabetização ao 

longo dos anos. O CEALE possui ainda algumas publicações que é a revista eletrônica 

acadêmica Língua Escrita, e o jornal Letra A. (CEALE)2 

Com a implantação no Estado de Minas Gerais do Ensino Fundamental de 

nove anos, o ensino foi dividido em dois grandes ciclos de aprendizado. O Ciclo Inicial de 

alfabetização, e o Ciclo Complementar de alfabetização. O primeiro com duração de três 

anos é voltado para o atendimento às crianças de seis a oito anos e o segundo visa atender 

às crianças de nove e dez anos com duração de dois anos. Diante da preocupação de como 

trabalhar com essa nova organização do sistema, que tipo de atividade propor para os 

diferentes ciclos, como também quais as habilidades e capacidades deveriam se 

desenvolver em cada um desses momentos na Educação Fundamental e ainda a 

preocupação de como trabalhar com crianças de seis anos, no Ciclo Inicial de Alfabetização, 

a Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, em parceria com a UFMG 

(Universidade Federal de Minas Gerais), trouxe o curso do CEALE, com o objetivo de 

capacitar os alfabetizadores da Rede Municipal de Educação. 

O curso em Montes Claros foi desenvolvido usando-se como suporte seis 

cadernos de estudos que integram a coleção: Orientações para a organização do Ciclo 

Inicial de Alfabetização (Ensino Fundamental de 9 anos) subdividindo-se em Ciclo Inicial de 

Alfabetização, Caderno 1. Alfabetizando, Caderno 2. Preparando a escola e a sala de aula, 

Caderno 3. Acompanhando e avaliando, Caderno 4. Avaliação diagnóstica: alfabetização no 

ciclo inicial, Caderno 5. Planejamento da alfabetização, Caderno 6. O tema central da 

coleção é “a organização do trabalho, na escola e na sala de aula, para a alfabetização 

inicial das crianças.” (CEALE, Caderno 1, p. 7).  

A coleção tem como objetivo discutir os instrumentos pedagógicos 

utilizados pelos professores nas escolas, tanto para a elaboração como para a execução e 

avaliação de seus projetos para a alfabetização e para o ensino inicial da língua, no Ciclo 

Inicial de alfabetização. Para o Ciclo Complementar de Alfabetização, o CEALE dispõe de 

outros cadernos abordando exclusivamente esse tema. (CEALE, Caderno 1) 

A coleção é dividida da seguinte forma: 

1º - Caderno 1: Ciclo inicial de Alfabetização. 

Neste caderno é apresentada toda a problematização da proposta de 

ciclos de alfabetização justificando a ênfase que é dada a esse processo. 

2º - Caderno 2: Alfabetizando. 

                                                           
2 CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita. Disponível em <http://www.ceale.fae.ufmg.br> 
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No Caderno 2 são analisadas e discutidas as habilidades e capacidades 

que serão desenvolvidas ao longo dos três anos do Ciclo inicial de alfabetização.  

3º - Caderno 3: Preparando a escola e a sala de aula. 

Para se trabalhar e desenvolver as habilidades e capacidades de cada 

ciclo é necessário um ambiente propício que favoreça esse trabalho. O Caderno 3 vem 

justamente tratar dessa questão, tendo em vista a organização da escola para o difícil 

trabalho de alfabetização. Neste caderno são apresentados instrumentos e critérios para a 

elaboração do planejamento em sala de aula, sua rotina e atividades a serem executadas, 

como também a seleção de métodos e a escolha de livros didáticos, apresentam ainda 

critérios relativos à seleção de professores alfabetizadores para trabalhar com essas turmas 

do Ciclo Inicial da Alfabetização. 

4º - Caderno 4: Acompanhando e avaliando. 

Esse caderno orienta o professor sobre como diagnosticar o conhecimento 

do aluno, apresenta também aspectos de como avaliar o aluno e a escola. O objetivo é dar 

resposta a problemas sobre o ensino e aprendizagem detectados pelo diagnóstico e pela 

avaliação aplicados pelos professores. 

5º - Caderno 5: Avaliação diagnóstica: alfabetizando no Ciclo Inicial. 

Este caderno apresenta o objetivo da proposta, a legislação sobre o Ciclo 

Inicial, a matriz de referência, o campo de abrangência e também como usar o instrumento 

de avaliação diagnóstica.  

6º - Caderno 6: Planejamento da  alfabetização.  

O Caderno 6 focaliza o planejamento do trabalho na alfabetização e no 

letramento, tendo em vista as crianças de seis a oito anos, em um contexto do Ciclo Inicial 

de alfabetização.  

Essa coleção foi elaborada para atender uma demanda da SEE-MG 

(Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais). Diante disso, uma equipe de 

professores do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), baseou-se em três 

pressupostos principais para elaborar os cadernos que são os seguintes:  

 

• A Coleção deveria assumir um caráter predominantemente prático, (grifo 
nosso) de modo a fornecer aos educadores instrumentos para auxiliá-los 
no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da alfabetização.  

•   A Coleção deveria assumir uma atitude equilibrada em relação às 
polarizações teóricas e metodológicas (grifo do autor) que caracterizam o 
estado atual das discussões sobre a alfabetização. Isso significa evitar a 
defesa de apenas uma proposta teórico-metodológica (grifo nosso), 
como, por exemplo, umas das que se fundamentam em métodos de 
base fônica ou umas das que se orientam por pressupostos 
construtivistas.  

•   A Coleção deveria basear-se na experiência e no saber acumulados 
pelos professores alfabetizadores (grifo nosso), que enfrentam 
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cotidianamente os desafios da alfabetização e dão respostas positivas a 
esses desafios. (CEALE, Caderno 1, p. 9) 

 

Diante desse desafio, a equipe do CEALE utilizou três grandes conjuntos 

de fontes para a elaboração desses cadernos. Foi utilizada a documentação oficial 

produzida no Brasil, como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Estudos e pesquisas sobre alfabetização 

nacionais e internacionais, como também a experiência de um grupo de professores 

alfabetizadores da rede pública do Estado.  

Como já foi citado, cada caderno apresenta um conteúdo específico, por 

isso torna-se necessário discorrer sobre cada um deles. No entanto, daremos atenção 

especial ao Caderno 5 que traduz a metodologia de trabalho bem como sugestões para as 

atividades a serem desenvolvidas pelos professores alfabetizadores para que, dessa forma, 

consigam desenvolver os descritores e capacidades apresentados pelo CEALE. 

 

2.1 - Caderno 1   

Neste caderno é demonstrado o caso “Débora” que baseia-se em 

diferentes casos reais de crianças com dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita. 

Nesse caso, são apresentadas várias dificuldades como, por exemplo, a troca de letras, ao 

escrever “lápis” a criança escreve “latis”. Débora também escreve de maneira pouco 

previsível como, por exemplo, “zir” em vez de “giz”, “trino” em vez de “tio”. Na leitura também 

demonstra lentidão, e manifesta várias dificuldades, pois não consegue ler globalmente as 

palavras. Diante dessa realidade, o caderno aborda questões sobre o analfabetismo na 

escola, demonstrando dados de diferentes sistemas de avaliação nacional e internacional, 

como por exemplo, o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).  

Segundo o caderno do CEALE, os resultados3 “não foram nada bons”, 

pois, de acordo com o PISA, a proficiência em leitura de estudantes brasileiros de quinze 

anos é significativamente inferior à de todos os outros países participantes da avaliação. De 

acordo com o SAEB, 4,48% dos alunos de 4ª série do Ensino Fundamental possuem um 

nível de leitura adequado ou superior ao exigido para continuar seus estudos. Nessa mesma 

linha, uma parte desses alunos apresenta um desempenho situado no nível intermediário: 

                                                           
3 Dados retirados do caderno 1 do  CEALE, baseado em duas avaliações, realizadas em 2001 e com 
divulgação dos dados em 2003. Uma do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), 
desenvolvida pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e a 
outra do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) desenvolvida pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 
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36,2%, que segundo o SAEB estão começando a desenvolver as habilidades de leitura, 

porém estão aquém do nível exigido para a 4ª série. A maioria dos alunos encontra-se ainda 

nos estágios mais elementares de desenvolvimento, sendo que 59% dos alunos da 4ª série 

apresentam acentuadas limitações em seu aprendizado tanto da leitura como da escrita. 

37% estão no estágio crítico de construção de suas competências de leitura, significando 

que esses alunos ainda não sabem ler. (CEALE, Caderno 1) 

A conclusão a que se chegou diante do quadro apresentado por esses 

dados é, segundo o Caderno 1, assustadora, pois: 

 

Um número expressivo de estudantes não aprendem a ler na escola 
brasileira; essa escola produz um grande contingente de analfabetos ou de 
analfabetos funcionais – quer dizer, pessoas que, embora dominem as 
habilidades básicas do ler e do escrever, não são capazes de utilizar a 
escrita na leitura e na produção de textos na vida cotidiana ou na escola, 
para satisfazer às exigências do aprendizado. (Grifo do autor) (CEALE, 
Caderno 1, p. 13) 

 

A constatação dessa realidade nas escolas vem produzindo vários debates 

tanto nas escolas fundamentais como nas universidades, nas Secretarias de Educação, 

como também na imprensa, falar de índices de alfabetização traz à tona a grande 

problemática sobre os critérios para medir esses índices, pois, como declara Soares (1998), 

existe uma dificuldade de avaliar e medir os avanços na alfabetização, visto que o processo 

para obtenção desses dados apresenta problemas tanto de natureza técnica, conceitual 

como também ideológica. A complexidade amplia-se quando se constata que no Brasil além 

de não termos uma única definição sobre alfabetização e letramento, esses testes não tem 

capacidade de captar a prática de leitura e escrita desses alunos, pois são testes 

padronizados que não levam em consideração questões básicas como, por exemplo, os 

diversos usos da língua portuguesa nas várias regiões do país, sendo que e os alunos que 

fazem parte das nossas escolas são provenientes dessa variedade linguística, que é 

diferente da tida como linguagem padrão no Brasil.  

O caderno apresenta duas principais possibilidades de explicações desse 

fracasso. A primeira é que, para alguns, a culpa está nos sistema de ciclos e a adoção da 

progressão continuada, para outros, a responsabilidade do fracasso se encontra na escolha 

e adoção de métodos inadequados de alfabetização. Levantar hipóteses e discutir a questão 

é o que o caderno faz nas suas sessões demonstrando a alfabetização no Brasil, a 

ampliação do conceito de alfabetização, como também a ressignificação do conceito de 

alfabetização nos Censos.  

Apresenta ainda questões sobre o sistema de ciclos de alfabetização, 

demonstrando seus pontos positivos, e conclui apontando a difícil questão sobre os métodos 
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de alfabetização. Apresenta uma discussão sobre os métodos de base fônica e de base 

construtivista, demonstrando que não é a escolha do método de alfabetização que resolverá 

o problema do fracasso escolar, pois “seria ótimo que os problemas da alfabetização fossem 

resolvidos por um método seguro e eficaz”, (CEALE, Caderno 1, p. 22), sendo que: 

 

As metodologias de ensino, por si mesmas, não são suficientes para 
assegurar resultados positivos, pois dependem sempre do professor, de sua 
sensibilidade para interpretar as necessidades dos alunos – particularmente 
daqueles que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. 
Dependem também de uma organização coletiva da escola e das redes de 
ensino, por meio das quais são definidos os patamares mínimos de 
aprendizagem numa série ou ciclo, estabelecidas formas de diagnóstico e 
desenvolvidos processos de intervenção. (CEALE, Caderno 1, p. 22) 

 

Além disso, segundo o Caderno 1, as redes de ensino precisam estar 

atentas a outros fatores de fundamental importância que também interferem na 

aprendizagem e resultam no fracasso escolar que são: primeiro, o professor alfabetizador 

precisa de uma formação diferenciada, precisa ser um dos mais capacitados da escola  

precisando, assim, de uma formação continuada adequada e de qualidade. Segundo, 

precisa ser um dos mais valorizados da escola, com estatuto diferenciado, e em terceiro 

lugar, é necessário que a escola organize os tempos destinados ao trabalho coletivo, entre 

professores e coordenadores, pois, o professor precisa responder pelo desenvolvimento de 

sua turma tanto na alfabetização como também nos demais aspectos do desenvolvimento 

da aprendizagem, em conjunto com esses profissionais, e não sozinho como o dono de sua 

turma.  

Entendemos que a sugestão apresentada pelo Caderno 1 carrega algumas 

contradições, pois a declaração que os alfabetizadores deveriam ser os mais capacitados da 

escola pode reduzir o problema da educação escolar ao processo de formação de 

professores alfabetizadores, excluindo a importância da formação continuada, abrangendo 

todos os docentes e profissionais da educação.  

Com relação ao tempo destinado ao trabalho coletivo entre professores e 

coordenadores, essa tem sido uma das grandes dificuldades encontradas nas escolas, uma 

vez que elas não possuem no seu quadro de funcionários, profissionais suficientes para 

suprir a demanda de atividades, enfrentando dificuldades até mesmo para que o professor e 

supervisor possam fazer um planejamento semanal.  

  

2.2 - Caderno 2  

 

Está organizado em torno de um objetivo central que é sistematizar e 

discriminar as capacidades mais relevantes a serem atingidas pelos alunos, em cada 
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momento do Ciclo, isso em um contexto de um Ensino Fundamental de Nove Anos. As 

capacidades demonstradas neste Caderno são, na verdade, o eixo condutor dos demais 

temas dos outros Cadernos, pois servem de base para a proposta de análise e escolha de 

métodos a serem adotados, materiais e procedimentos que serão desenvolvidos no 

Caderno 3 (Preparando a Escola), como também para o levantamento e estabelecimento de 

critérios de diagnóstico e avaliação do processo de aprendizagem bem como de ações 

voltadas para os professores e alunos, que vem descritos no Caderno 4 (Acompanhando e 

Avaliando). Com esse intuito, o caderno abordará questões voltadas aos pressupostos que 

regulamentarão toda a proposta de ensino do Ciclo Inicial de Alfabetização tendo como foco 

traçar uma definição das capacidades linguísticas a serem desenvolvidas na alfabetização 

pelos alfabetizandos. O foco dessa proposta é a apropriação do sistema alfabético e de 

capacidades necessárias não só à leitura e produção de textos escritos, como também à 

compreensão e produção de textos orais, em situações de uso e estilos de linguagem 

diferentes das que são corriqueiras no cotidiano da criança. “O desenvolvimento dessas 

capacidades linguísticas – ler e escrever, falar e ouvir com compreensão em situações 

diferentes das familiares – não acontece espontaneamente e, portanto, elas precisam ser 

ensinadas”. (CEALE, Caderno 2, p. 7) Para trabalhar o desenvolvimento dessas 

capacidades, o Caderno 2 foi organizado utilizando o termo capacidades, pois esse abrange 

todos os níveis da progressão. Com relação à natureza e objetivos dessa proposta, o 

Caderno 2 tem como objetivo contribuir para a operacionalização e instrumentalização do 

trabalho docente no campo da alfabetização, é importante citar que: 

 

Considerando que o aprendizado e a progressão da criança dependerão do 
processo por ela desenvolvido, do patamar em que ela se encontra e das 
possibilidades que o ambiente escolar lhe propiciar, em direção a avanços e 
expansões, esta proposta não deve ser confundida com um programa ou 
uma relação de sequências definidas de forma rígida ou externa aos 
processos de ensino e aprendizagem da língua. Este ponto é essencial: 
tanto a faixa etária do aluno quanto sua inserção num ou noutro ano do ciclo 
precisam ser relativizados e flexibilizados, submetidos a critérios decisivos 
para o processo de aprendizagem: a) o desenvolvimento e aprendizado já 
conquistados - na escola e fora dela; b) o que a escola lhe oferece para sua 
progressão. (CEALE, Caderno 2, p.9)  

 

É importante deixar claro que o que a proposta visa oferecer ao docente é 

a definição das capacidades linguísticas que os alunos devem desenvolver de forma gradual 

no Ciclo Inicial de Alfabetização e daquilo que cada um deles deve ser capaz de realizar no 

final de cada Ciclo. Neste sentido “busca possibilitar ao docente uma visualização mais clara 

dos objetivos de seu trabalho em sala de aula e das metas que deve procurar atingir.” 

(CEALE, Caderno 2, p. 9) Em outras palavras, ao definir o que o aluno deve aprender em 

cada segmento do Ciclo, direciona também o que o professor deverá trabalhar em sala de 
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aula em cada fase do Ciclo. Para trabalhar no dia a dia, o Caderno 2 apresenta as 

capacidades que são delineadas através de procedimentos observáveis, isso não significa 

que a proposta será reduzida a uma “taxonomia de objetivos comportamentais, a uma 

percepção imediatista de desempenhos ou a uma concepção estritamente empirista de 

ensino-aprendizagem.” (CEALE, Caderno 2, p. 10).  O caderno afirma que o que se 

pretende valorizar aqui é a possibilidade de interpretação das capacidades a serem 

desenvolvidas pela criança, feita pelo professor, utilizando-se de critérios capazes de 

detectar possíveis avanços no processo de alfabetização, com isso, o professor poderá 

diante das capacidades desenvolvidas por seus alunos: primeiro, introduzir um conceito ou 

seja, levar os alunos a se familiarizarem com os conhecimentos e conteúdos a serem 

trabalhados e assimilados por eles, ou retomar eventualmente, quando for algum conceito já 

trabalhado anteriormente. Em um segundo momento, o professor irá trabalhar 

sistematicamente um determinado conceito e em último deverá procurar consolidar “no 

processo de aprendizagem dos alunos, sedimentando os avanços em seus conhecimentos 

e capacidades.” (CEALE, Caderno 2, p. 10). 

Neste caderno ainda são apresentados alguns pressupostos teóricos com 

relação a língua, ensino da língua, alfabetização e letramento. Sobre o primeiro, língua e 

ensino da língua, a proposta se fundamenta na compreensão de que a língua é um sistema 

discursivo, ou seja: 

 

Um sistema que tem origem na interlocução e se organiza para funcionar na 
interlocução (inter+locução = ação da linguística entre sujeitos). Esse 
sistema inclui regras vinculadas às relações das formas linguísticas entre si 
e às relações dessas formas com o contexto em que são usadas. Seu 
centro é, pois, a interação verbal, que se faz através de textos ou discursos, 
falados ou escritos. (CEALE, Caderno 2, p. 10) 

 

Dessa forma, o Caderno 2 demonstra que a proposta valoriza o uso da 

língua nas diferentes situações sociais, com seus vários modos de falar, com toda sua 

variedade de estilos e diversidade de funções. Para isso, o trabalho em sala de aula deve se 

organizar em torno da reflexão por parte dos alunos sobre as diferentes possibilidades de 

emprego da língua.  

Com relação a concepção de alfabetização e letramento, nesta proposta 

entendem-se alfabetização e letramento como processos diferentes, porém indispensáveis, 

e cada um possui suas especificidades, mas são complementares e inseparáveis.  

Nesse sentido, entende-se a alfabetização como um “processo específico 

e indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabéticos 

e ortográficos que possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia.” (CEALE, Caderno 2, 
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p. 13) Já o letramento é entendido como o processo de inserção e participação na cultura 

escrita. 

 

Trata-se de um processo que tem início quando a criança começa a 
conviver com as diferentes manifestações da escrita na sociedade (placas, 
rótulos, embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda a 
vida, com a crescente possibilidade de participação nas práticas sociais que 
envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, de livros 
científicos, de obras literárias, por exemplo). (CEALE, Caderno 2, p. 13) 

 

O Caderno 2 pontua que não se trata de escolher entre alfabetizar ou 

letrar, trata-se de alfabetizar letrando, e diz que a fonte de muitos equívocos e polêmicas 

sobre alfabetização e letramento está na compreensão de que esses dois processos não 

são alternativos e sim complementares. Em outros termos: 

 

O fato de valorizar em sala de aula os usos e as funções sociais da língua 
escrita não implica deixar de tratar sistematicamente da dimensão 
especificamente linguística do “código”, que envolve os aspectos fonéticos, 
fonológicos, morfológicos e sintáticos. Do mesmo modo, cuidar da 
dimensão linguística, visando à alfabetização, não implica excluir da sala de 
aula o trabalho voltado para o letramento. Outra fonte de equívocos é 
pensar os dois processos como sequenciais, isto é, vindo um depois do 
outro, como se o letramento fosse uma espécie de preparação para a 
alfabetização, ou, então, como se a alfabetização fosse condição 
indispensável para o início do processo de letramento. (CEALE, Caderno 2, 
p.14) 

 

O Caderno 2 apresenta ainda alguns eixos da proposta que se dividem da 

seguinte forma: (1) compreensão e valorização da alfabetização e da cultura escrita; (2) 

apropriação do sistema de escrita; (3) leitura; (4) produção de textos escritos; (5) 

desenvolvimento da oralidade. O caderno faz uma explanação sobre cada um desses eixos, 

e como o professor deverá trabalhar em sala de aula, começando pela compreensão e 

valorização da cultura escrita. As capacidades relacionadas a cada campo, de acordo com 

cada fase, foram sistematizadas e organizadas no quadro abaixo demonstrando a divisão 

dos conhecimentos e capacidades a serem desenvolvidos em cada fase do Ciclo Inicial de 

Alfabetização. 

 

Quadro 1: Compreensão e valorização da cultura escr ita 

 
Conhecimentos e capacidades 

Fase 
Introdutória 

Fase I 
 

Fase II 

Conhecer, utilizar e valorizar os modos de 
produção e circulação da escrita na 
sociedade. 

I/T/C  T/C T/C 

Conhecer os usos e funções sociais da 
escrita 

I/T/C T/C T/C 

Conhecer os usos da escrita na cultura I/T/C T R 
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escolar 
Desenvolver as capacidades necessárias 
para o uso da escrita no contexto escolar: 

I/T/C T R 

(i) Saber usar os objetos de escrita 
presentes na cultura escolar 

I/T/C T R 

(ii) Desenvolver capacidades especificas 
para escrever 

I/T/C T  R 

Fonte: CEALE, Caderno 2, p. 16  

 

No quadro acima, foram utilizados alguns recursos gráficos para dar 

ênfase ao momento do Ciclo em que se deve trabalhar o desenvolvimento de determinada 

capacidade, para facilitar o entendimento do professor. Os tons mais claros de cinza 

significam que a capacidade deve ser introduzida ou retomada. O tom médio significa que a 

capacidade deve ser trabalhada sistematicamente. O tom mais escuro significa que a 

capacidade, deve ser enfatizada de modo a assegurar sua consolidação por parte dos 

alunos. Foram utilizadas também algumas letras para simbolizar as palavra e facilitar a 

identificação, como por exemplo, a letra “I” significando introduzir: a letra “R”, retomar (nesse 

caso, quando aparece uma dessas duas letras, o professor entenderá que a capacidade 

deve ser trabalhada com uma ênfase menor). Já no caso da letra “T” significa trabalhar 

sistematicamente, e a letra “C” significa consolidar o conceito trabalhado. 

O caderno ainda explica, passo a passo, cada um dos conhecimentos e 

capacidades de forma que o professor compreenda o objetivo de se desenvolver cada um 

deles com as crianças do Ciclo Inicial de Alfabetização. O segundo item a ser explanado é a 

apropriação do sistema escrito, o qual trata de conhecimentos que as crianças têm que 

adquirir para compreender as regras de ortografia da nossa língua e as regras que orientam 

a leitura e a escrita no sistema alfabético. Neste momento é apresentado de forma extensa 

para o professor o que ele precisa trabalhar, o porquê de trabalhar, como e quando 

desenvolver com as crianças. O quadro abaixo demonstra esse trabalho de forma breve, 

seguindo a mesma orientação das cores explicadas anteriormente. 

 

Quadro 2: Apropriação do sistema de escrita 

 
Capacidades 

Fase 
Introdutória Fase I Fase II 

Compreender diferenças entre a escrita 
alfabética e outras formas gráficas I/T/C R R 

Dominar convenções gráficas: I/T/C R R 
(i)Compreender a orientação e o 
alinhamento da escrita da língua portuguesa I/T/C R R 

(ii)Compreender a função de segmentação 
dos espaços em branco e da pontuação de 
final de frase 

I/T/C R R 

Reconhecer unidades fonológicas como 
sílabas, rimas, terminações de palavras, etc. I/T/C T R 
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Conhecer o alfabeto: I/T T/C R 
(i)Compreender a categorização gráfica e 
funcional das letras I/T T/C R 

(ii)Conhecer e utilizar diferentes tipos de 
letra (de fôrma e cursiva) I/T T/C R 

Compreender a natureza alfabética do 
sistema de escrita I/T T/C R 

Dominar as relações entre grafema e 
fonemas I T/C T/C 

(i)Dominar regularidades ortográficas I T/C T/C 
(i)Dominar irregularidades ortográficas I T/C T/C 
Fonte: Caderno 2 do CEALE, p. 22 

 

O terceiro eixo a ser apresentado é o da leitura, neste momento, o caderno 

aborda capacidades específicas do domínio da escrita. 

 

A concepção de leitura que orientou a elaboração desta seção foi a de que 
se trata de uma atividade que depende de processamento individual, mas 
se insere num contexto social e envolve disposições atitudinais, 
capacidades relativas à decifração do código escrito e capacidades relativas 
à compreensão, à produção de sentido. A abordagem dada à leitura, aqui, 
abrange, portanto, desde capacidades necessárias ao processo de 
alfabetização até aquelas que habilitam o aluno à participação ativa nas 
práticas sociais letradas, ou seja, aquelas que contribuem para o seu 
letramento. (CEALE, Caderno 2, p. 41) 

 

O quadro abaixo mostra a descrição das capacidades necessárias à 

compreensão dos textos lidos. 

 

Quadro 3: Leitura 

 
Atitudes e capacidades 

Fase 

Introdutória 
Fase I Fase II 

Desenvolver atitudes e disposições 
favoráveis à leitura 

I/T/C T/C T/C 

Desenvolver capacidades relativas 
ao código escrito especificamente 
necessárias à leitura. 

I T/C T/C 

(i)Saber decodificar palavras e textos 
escritos 

I T/C T/C 

(ii)Saber ler reconhecendo 
globalmente as palavras 

I T/C T/C 

Desenvolver capacidades 
necessárias à leitura com fluência e 
compreensão  

I/T/C T/C T/C 

(i)Identificar as finalidades e funções 
da leitura em função do 
reconhecimento do suporte, do 
gênero e da contextualização do 
texto 

I/T/C T/C T/C 
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(ii)Antecipar conteúdos de textos a 
serem lidos em função do 
reconhecimento de seu suporte, seu 
gênero e sua contextualização  

I/T/C T/C T/C 

(iii)Levantar e confirmar hipóteses 
relativas ao conteúdo do texto que 
está sendo lido 

I/T/C T/C T/C 

(iv) Buscar pista textuais, 
intertextuais e contextuais para ler 
nas entrelinhas (fazer inferências), 
ampliando a compreensão   

I/T/C T/C T/C 

(v) Construir compreensão global do 
texto lido, unificando e inter-
relacionando informações explícitas 
e implícitas, produzindo inferências 

I/T/C T/C T/C 

(vi)Avaliar afetivamente o texto, fazer 
extrapolações 

I/T/C T/C T/C 

(vii) Ler oralmente com fluência e 
expressividade 

I T C 

Fonte: Caderno 2 do CEALE, p. 41,42 

 

O quarto eixo a ser apresentado é o da produção escrita, no qual aborda 

“as capacidades necessárias ao domínio da escrita, considerando desde as primeiras 

formas de registro alfabético até a produção autônoma de textos.” (CEALE, Caderno 2, p. 

49) Neste contexto, a produção escrita é concebida como uma ação deliberada da criança 

com a intenção de realizar um determinado objetivo, em um determinado contexto, pois “a 

escrita na escola, assim como nas práticas sociais fora da escola, deve servir a algum 

objetivo, ter alguma função e dirigir-se a algum leitor.” (CEALE, Caderno 2, p. 49) Como 

podemos observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Produção escrita 

 
Capacidades 

Fase 
Introdutória Fase I Fase II 

Compreender e valorizar o uso da 
escrita com diferentes funções, em 
diferentes gêneros. 

I/T/C T/C T/C 

Produzir textos escritos de gêneros 
diversos, adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação: 

I/T/C T/C T/C 

(i)Dispor, ordenar e organizar o próprio 
texto de acordo com as convenções 
gráficas apropriadas 

I T T/C 

(ii)Escrever segundo o princípio 
alfabético e as regras ortográficas I T T/C 

(iii)Planejar a escrita do texto 
considerando o tema central e Seus 
desdobramentos 

I/T/C T/C T/C 

(iv)Organizar os próprios textos segundo I/T/C T/C T/C 
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os padrões de composição usuais na 
sociedade 
(v)Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de produção e de 
circulação, fazendo escolhas adequadas 
quanto ao vocabulário e à gramática 

I/T/C T/C T/C 

(vi)Usar  recursos expressivos 
(estilísticos e literários) adequados ao 
gênero e aos objetivos do texto 

I/T/C T/C T/C 

(vii) Revisar e reelaborar a própria 
escrita, segundo critérios adequados 
aos objetivos, ao destinatário e ao 
contexto de circulação  previstos 

I T T/C 

Fonte: Caderno 2 do CEALE, p. 50  

 

O último eixo a ser apresentado pelo Caderno 2 é o Desenvolvimento da 

oralidade, este focaliza uma questão que só recentemente passou a ser objeto de 

preocupação da instituição escolar: o desenvolvimento da língua oral dos alunos, pois 

coexistem em nossa sociedade diversos usos da língua portuguesa, tornando-se necessário 

respeitar esses usos e os cidadãos que os adotam, principalmente quando trata-se de 

crianças em fase escolar, pois as crianças que integram as escolas são falantes de 

variedades linguísticas diferentes da tida como “língua padrão” e elas tem:  

 

Direito de dominar essa variedade, que tem prestígio e é a esperada e mais 
bem aceita em muitas práticas valorizadas socialmente; por outro lado, tem 
direito também ao reconhecimento de que seu modo de falar, aprendido 
com a família e a comunidade, é tão legítimo quanto qualquer outro e, 
portanto, não pode ser discriminado. (CEALE, Caderno 2, p. 57) 

 

O quadro 5 demonstra as capacidades a ser desenvolvidas pelas crianças 

para que possam ter uma integração melhor na sociedade.  

 

Quadro 5: Desenvolvimento da oralidade 

 
Capacidades 

Fase 
Introdutória 

 
Fase I 

 
Fase II 

Participar das interações cotidianas em 
sala de aula: 

I/T/C T/C T/C 

- escutando com atenção e         
compreensão  

I/T/C T/C T/C 

- respondendo às questões propostas 
pelo professor 

I/T/C T/C T/C 

- expondo opiniões nos debates com os 
colegas e com o professor 

I/T/C T/C T/C 

Respeitar a diversidade das formas de 
expressão oral manifestas por colegas, 
professores e funcionários da escola, 
bem como por pessoas da comunidade 

I/T/C T/C T/C 
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extra-escolar 
Usar a língua falada em diferentes 
situações escolares, buscando empregar 
a variedade linguística adequada 

I T T/C 

Planejar a fala em situações formais I T T/C 
Realizar com pertinência tarefas cujo 
desenvolvimento dependa de escuta 
atenta e compreensão  

I T T/C 

Fonte: Caderno 2 do CEALE, p. 57 

 

O caderno continua expondo sobre as capacidades apresentadas acima, e 

finaliza reforçando que foram demonstradas algumas das capacidades que devem ser 

atingidas pelos alunos do Ciclo Inicial de Alfabetização, procurando direcionar o trabalho do 

professor com relação ao ano do Ciclo que cada capacidade deverá ser especialmente 

trabalhada.  

É importante ressaltar, porém que, essa proposta tão delineada e marcada 

por cores e códigos, pode ao invés de facilitar o trabalho do professor, criar dificuldades pois 

além da demanda cotidiana da sala de aula o professor ainda tem de se preocupar em 

apropriar-se dessa nomenclatura, o que implica em compreender o significado das cores e 

legendas apresentadas.  

Outra questão a ser colocada é como o professor se apropria de forma não 

linear dessa ordem proposta, pois por mais que o caderno alerte que se devem trabalhar as 

capacidades linguísticas de forma simultânea, poderá cair numa ordem sequencial ou 

fragmentada, ou seja, o professor passa a trabalhar sequencialmente uma capacidade após 

a outra, exatamente como elas aparecem ilustradas nos quadros de 1 a 5.  

 

2.3 - Caderno 3 

 

 O título deste caderno “preparando a escola e a sala de aula”, indica que 

serão focadas algumas dimensões diretamente relacionadas à preparação e organização da 

escola e da sala de aula para o trabalho com o Ciclo Inicial de Alfabetização, estabelecendo 

um conjunto de práticas pedagógicas em torno da alfabetização e letramento. Num primeiro 

momento, abordará sobre os critérios mais importantes para a seleção e preparação do 

professor alfabetizador, como também dos especialistas que trabalharão com o Ciclo Inicial 

de Alfabetização. Em segundo, serão abordados procedimentos relacionados ao 

planejamento de atividades pedagógicas, para serem desenvolvidas em sala. O terceiro 

abrangerá as decisões relativas aos métodos de alfabetização que serão utilizados no Ciclo. 

O quarto será sobre os critérios de escolha de materiais didáticos como também dos livros 

didáticos que serão usados em cada período do Ciclo. E o quinto, não menos importante, 



 48

serão apresentadas condições para a integração das famílias ao trabalho desenvolvido 

pelos professores e pela escola.  

Com relação aos temas apresentados, é necessário explicitarmos alguns 

para que possamos entender melhor como é a proposta de desenvolvimento das atividades 

em sala de aula. Então, o caderno apresenta o planejamento do trabalho em sala de aula e 

a organização de atividades em torno da alfabetização, pois segundo este o planejamento é 

“o principal instrumento por meio do qual a escola e os professores asseguram o controle 

autônomo de seu trabalho.” (CEALE, Caderno 3, p. 15) E ainda afirma que o “professor que 

não planeja deixa de ser um professor.” (CEALE, Caderno 3, p.15) Dessa forma, o 

planejamento é dividido em torno de cinco grandes eixos que são: 1) Criar condições para o 

planejamento; 2) Estabelecer e compartilhar as finalidades a serem alcançadas; 3) Definir 

meios para alcançar essas finalidades; 4) Escolher instrumentos para fazer o registros das 

atividades em sala de aula; 5) Avaliar o que foi planejado e o que foi realizado naquele 

determinado período.  

Porém, para que esse planejamento seja efetivado é necessário que o 

professor siga algumas estratégias como, por exemplo, “criar a semana de planejamento, 

criar a semana de diagnóstico e de recepção das crianças, criar condições para a 

reelaboração do planejamento.” (CEALE, Caderno 3, p. 17) Neste caderno é apresentado, 

passo a passo, dinâmicas para a execução por dia das atividades referentes a semana de 

planejamento que inclui a participação dos pais dos alunos, como também da preparação 

para a semana pedagógica e de recepção das crianças, bem como sugestão para a 

reelaboração do planejamento. O caderno apresenta ainda sugestão de como organizar as 

atividades para o processo de alfabetização. A intenção deste é valorizar alguns tipos de 

atividades que podem favorecer a alfabetização de acordo com os eixos já apresentados no 

início desse capítulo, como por exemplo, para a compreensão e valorização da cultura 

escrita, sugere atividades que abordam os usos e funções sociais da escrita, atividades de 

exploração dos materiais escolares de escrita.  

Com relação a apropriação do sistema de escrita propõe atividades como 

exercícios que explorem as diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas, 

propõem também exercícios de compreensão do alfabeto, como identificação de letras e 

conhecimento da ordem alfabética. Para o trabalho com a leitura, as atividades sugeridas 

vão desde atividades voltadas para o desenvolvimento de posições e atitudes corretas para 

a leitura, atividades elaboradas para trabalhar o domínio do sistema de escrita (exercícios 

de decodificação e reconhecimentos de palavras) até as atividades voltadas para o 

desenvolvimento de capacidades para desenvolver a leitura com compreensão e fluência. 

Na produção escrita foram sugeridas atividades voltadas para a compreensão e valorização 

do uso e diferentes funções da escrita, em diferentes gêneros, atividades voltadas para o 
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domínio do sistema de escrita (exercícios de escrita que desenvolvam as convenções 

gráficas como o espaço entre as palavras, espaços em branco, alinhamento, pontuação no 

final da frase, exercício que desenvolva o domínio das regras ortográficas e atividades que 

trabalhem a produção e escrita de textos de gêneros diversos.)  

Na parte sobre o trabalho para desenvolver a oralidade dos alunos, foram 

propostas atividades que enfocam o respeito e valorização da diversidade das formas de 

expressão oral dos colegas e de todas as pessoas da comunidade escolar e extra-escolar, 

atividades que os alunos tenham que ouvir atentamente e compreenderem o que ouviram, e 

após ouvir, realizar tarefas. Para o acompanhamento desse trabalho, foi introduzido o uso 

de alguns sinais como A-, A+-(mais ou menos) e A+ para significar uma gradação na 

autonomia das crianças. O professor poderá anotar os avanços dos alunos como também o 

momento de retomar as atividades para sistematizar melhor a aprendizagem dos alunos. 

Para que essas atividades sejam desenvolvidas, o professor precisa estar 

atento a algumas questões quanto ao ambiente alfabetizador, que tipo de material escrito é 

apropriado para ser exposto em sala de aula, como também o estabelecimento de uma 

rotina semanal e diária de trabalho para que o professor possa organizar o trabalho 

pedagógico em sala de aula, pois essa rotina diz “respeito a utilização do tempo e do 

espaço pelos participantes da turma (alunos, professor, outros) na realização de atividades 

pertinentes ao programa de ensino a ser desenvolvido, dentro ou fora da sala de aula.” 

(CEALE, Caderno 3, p. 29)  

O Caderno 3 aponta ainda uma rotina variada como, por exemplo, quando 

permite que um determinado aluno trabalhe em determinado momento com um colega com 

capacidades similares a sua e em outro momento trabalhe com outro colega com 

capacidades diferentes. Esse tipo de rotina permite também que os alunos tenham uma 

variedade de tipos de texto para leitura, pois em determinado momento poderá ler uma 

história em quadrinhos e em outro um texto produzido por um colega, permite também que 

os alunos produzam textos para diferentes destinatários. Alem disso, essa rotina será ainda 

sistemática, pois permitirá que as crianças aprendam tanto a lógica das diferentes formas de 

produzir textos, como também desenvolva a capacidade de leitura e escrita. Este caderno 

deixa registrado como modelo para o professor uma sugestão de frequência de atividades 

desenvolvidas em uma turma de alfabetização, com atividades para serem desenvolvidas 

antes e depois do recreio, durante os cinco dias da semana, do tipo: ouvindo histórias 

contadas pelo professor, lendo com um colega (trabalhando em pares), leitura individual de 

livros, revista, etc., conversando sobre as histórias lidas, usando o livro didático, treinando a 

letra, produzindo textos coletivos, ilustrando histórias, copiando, lendo, discutindo ou 

corrigindo o para casa, e ainda tempo para aulas de Arte e Educação Física. A intenção com 

essa rotina diária é propor para o professor um modelo para a análise e discussão sobre a 
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possibilidade de se ter uma organização da rotina diária, semanal e sucessivamente, mensal 

e trimestral de atividades com o objetivo de proporcionar ao docente a oportunidade de 

trabalhar de forma sistemática e variada em sala de aula, desenvolvendo assim todas as 

capacidades propostas em cada fase do Ciclo Inicial de Alfabetização.  

Outra questão importante é sobre o lugar da discussão metodológica no 

conjunto de decisões relacionadas à alfabetização, pois com as novas discussões dos 

conceitos de alfabetização e letramento das últimas décadas, com a ênfase voltada no 

processo de construção do conhecimento pela criança, faz-se necessária a ampliação 

também da discussão sobre a didática utilizada na alfabetização. O Caderno 3 discorre 

sobre a escolha do método de alfabetização pelos professores e apresenta as vantagens e 

desvantagens de cada um deles. Nas entrevistas com os professores podemos perceber 

bem claramente a questão da escolha de um método de alfabetização, conforme discussão 

apresentada no Capítulo 4 deste trabalho. A decisão sobre uma metodologia pertinente à 

alfabetização exige do professor uma tomada de posição que inclui a definição de um 

método que envolverá um conjunto de procedimentos, ou seja, “a definição de capacidades 

dos alunos a serem atingidas, a organização da sala de aula e de um ambiente de 

letramento, a escolha de materiais, de atividades pedagógicas e de formas de avaliar.” 

(CEALE, Caderno 3, p. 35) Para entendermos um pouco sobre os princípios subjacentes 

aos métodos de alfabetização e seu significado na prática dos professores, o caderno 

demonstra que a tradição pedagógica tem sido organizada em torno de duas vertentes que 

são os métodos sintéticos (aqueles que partem de unidades menores que a palavra, como a 

letra que seria o método de soletração; o fonema, método fônico e os que partem das 

sílabas chamado de método silábico) e os métodos analíticos (aqueles conhecidos como 

palavração, sentenciação ou global de contos; esses elegem como ponto de partida, um 

todo, ou uma unidade de sentido mais ampla e significativa, que poderá ser uma palavra, 

uma frase ou um texto). Cada um desses métodos possui suas vantagens e desvantagens e 

o professor precisa estar atento a essa questão e saber complementar, ampliar e corrigir 

possíveis deficiências pertinentes ao método escolhido por ele, para que a criança não fique 

com uma alfabetização deficitária. Com relação às vantagens dos métodos tanto do sintético 

quanto do analítico, cada um apresenta suas especificidades como, por exemplo, 

dificilmente um indivíduo aprende a ler ou escrever sem que entenda a relação entre o 

fonema e a forma de representá-lo graficamente (método sintético), ou para que:  

 

A criança focalize a pauta sonora da língua, observando segmentos como 
sílabas, começos ou finais de palavras, rimas e outras unidades do sistema 
fonológico. Somente assim estabelecerá relações entre a escrita e a cadeia 
sonora das palavras, apreendendo regras de correspondência entre 
grafemas e fonemas. Em outros termos, a consciência fonológica e os 
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processos de codificação e decodificação são requisitos essenciais à 
alfabetização. (CEALE, Caderno 3, p. 36) 

 

Por outro lado, um trabalho que desenvolva a habilidade do 

reconhecimento global e mais rápido das palavras possibilita à criança uma leitura sem 

precisar decodificar tudo, pois a leitura acontece por unidades com sentido, ou por 

reconhecimento de palavras, tornando assim a leitura mais fluente e menos decodificada 

(método analítico). Contudo, o problema desse método é que ele é melhor aplicado quando 

trabalhado com textos conhecidos pelas crianças, apresentando dificuldades quando as 

palavras são totalmente desconhecidas, ou novas; outro dificultador desse tipo de método, é 

o risco de cair na pura memorização, ou seja a criança aprende de cor uma palavra e se não 

for instruída corretamente sobre as partes que compõem essa palavra (decodificação), não 

entenderá que as palavras são compostas de unidades menores como letras e sílabas. Já o 

método sintético apresenta algumas dificuldades como, por exemplo, a complicada relação 

entre a fala e a escrita, pois nem sempre a escrita representa os sons da fala, sendo assim, 

em algumas situações, o aluno precisa se desvincular da fala para escrever (codificar) e ler 

(decodificar), textos, frases e palavras. Alem da questão da descontextualização da escrita 

causada por este tipo de método, desconsiderando suas funções e usos sociais. Por isso: 

 

Ressalvados esses problemas, uma necessária síntese ou equilíbrio de 
princípios deve ser registrada. Por um lado, o reconhecimento global leva a 
uma maior compreensão do sentido e a uma rapidez e fluência de leitura e 
na produção da escrita. Por outro lado, também a decodificação leva à 
compreensão do princípio de organização do sistema ortográfico da escrita 
e confere ao aluno a possibilidade de ler e escrever qualquer palavra nova, 
a partir do reconhecimento de relações convencionais e arbitrárias entre 
fonemas e grafemas. (CEALE, Caderno 3, p.38, grifos do autor)  

 

Diante disso, o professor precisa ter em mente que a escolha do método 

para a alfabetização precisa levar em consideração os processos de codificação e 

decodificação, sem abrir mão da produção de sentidos pelos educandos. Por isso, o 

Caderno 3 aborda a questão do misturar, negar ou integrar princípios metodológicos, ao 

invés de se optar por apenas um método. Os chamados métodos mistos tentam resolver os 

problemas resultantes da polarização causada pelo trabalho desenvolvido apenas numa 

perspectiva, embora o objetivo dessa proposta seja bem justificado, pode, contudo, a 

metodologia intitulada como eclética, causar contradições e comprometer a alfabetização, 

pois a prática do professor poderá tornar-se inconsistente.  “Uma reflexão necessária, 

portanto, deve se centrar na avaliação da consistência da proposta metodológica, que não 

poderia se limitar a uma soma ou justaposição de princípios, sem clareza sobre suas 

implicações didáticas.” (CEALE, Caderno 3, p.38) O cuidado que o professor precisa ter 

diante de tantas dificuldades para se optar por um método ou por misturá-los em sua prática 
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na sala de aula é a de não cair no extremo de uma rejeição aos métodos de alfabetização, 

sob a alegação de que eles:  

 

• Estariam desconsiderando as formas de raciocínio do aprendiz, não 
valorizando suas tentativas espontâneas de representar relações entre 
fonemas e grafemas ou de chegar, por outras vias, a elaborações 
conceituais sobre a palavra, a fase ou o texto; 

• Estariam, como consequência da razão anterior, prescrevendo e 
controlando o processo de aprendizagem dos alunos, não permitindo a 
progressão e a autonomia no uso  de suas capacidades; 

• Impediriam a autonomia do próprio professor, protagonista principal nas 
decisões sobre a condução do processo de alfabetização; 

• Estariam restringindo o estudo do sistema de escrita à fixação, ora em 
uma unidade da língua, ora em uma sequência repetitiva, ora em um 
padrão textual artificial; 

• Apresentariam a língua escrita ao aprendiz iniciante de forma controlada, 
não abordando contextos e usos sociais que escapem ao padrão ou 
modelo previsto. (CEALE, Caderno 3, p. 38,39) 

 

Outra vertente que também tem como objetivo superar as polarizações 

causadas pelos métodos de alfabetização estaria representado pelo ideário construtivista, 

que valoriza a atividade da criança, sendo esta considerada um sujeito ativo capaz de 

reconstruir o sistema de representação, interagindo, nesse caso, com o material de leitura 

ou para ler, e não apenas com materiais criados apenas para aprender a ler. (CEALE, 

Caderno 2). Com o devido cuidado de não se cair na ausência se sistematização do ensino-

aprendizagem, implicando assim no risco do espontaneísmo excessivo, “que certamente 

compromete a aquisição de um sistema complexo como o da escrita.” (CEALE, Caderno 3, 

p. 39) Qualquer professor pode cair na polarização acarretada pelo uso de qualquer método 

de alfabetização se este não tiver o cuidado de ampliar e corrigir o que for necessário para 

que a criança seja alfabetizada ao final do Ciclo Inicial de Alfabetização. Assim sendo:  

 

Não seria nenhum contra-senso a opção por um método, por um livro 
didático, por ações ou procedimentos retirados de um repertório de 
experiências, desde que o professor alfabetizador compreenda as 
demandas de complementação, ampliação ou mesmo correção e 
eliminação de aspectos contraditórios e inoperantes, em função de seu 
processo concreto de ensino. (CEALE, Caderno 3, p. 42) 

 

Além da escolha do método de alfabetização, o Caderno 3 também faz 

uma orientação sobre a escolha e a utilização de livros didáticos no Ciclo Inicial de 

Alfabetização, pois este “é um material intencionalmente produzido para ser utilizado em um 

processo de ensino e aprendizagem escolares, no contexto de um programa curricular, uma 

área de conhecimento e um ciclo específico de um nível de ensino.” (CEALE, Caderno 3, p. 

44) Para que o livro didático seja um instrumento de apoio na alfabetização ele precisa ser 

flexível, diversificado, como também “sensível às variações das formas de organização 
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escolar, dos projetos pedagógicos, dos interesses sociais e regionais e das expectativas dos 

profissionais que o utilizarão.” (CEALE, Caderno 3, p. 44) Diante dessa responsabilidade, o 

caderno aponta algumas orientações para reflexão que  ajudarão o professor na escolha do 

livro como, por exemplo, um dos critérios para análise é verificar se o livro apresenta um 

manual para o uso do professor com contribuições objetivas, outro critério seria  se a obra 

está em sintonia com o projeto pedagógico da escola, como também se as concepções de 

ensino, aprendizagem e linguagem estão claramente consideradas, outro é se o livro 

didático “contempla os núcleos mais importantes do trabalho na área de alfabetização, tendo 

em vista as capacidades progressivas já estabelecidas para os diversos níveis desse Ciclo” 

(CEALE, Caderno 3, p. 48), se existe uma diversidade de textos e atividades na proposta 

didática da obra analisada, entre outros. No entanto, é importante enfatizar que a 

prerrogativa de tomar a tarefa da escolha do livro didático está nas mãos do professor e que 

nenhuma avaliação ou indicação prévia poderá retirar isso dele, pois assim ele poderá 

confrontar a escolha que fez com as condições cotidianas de trabalho, com a consistência 

metodológica apresentada, como também com os resultados obtidos na aprendizagem dos 

alunos. (CEALE, Caderno 3) 

O último item apresentado nesse caderno refere-se a integração da família 

a escola, pois segundo este existe um consenso entre os educadores sobre a importância 

da integração entre a comunidade desses alunos e a escola, como das dificuldades e 

resistências de todos os envolvidos nesse processo. Segundo este caderno, estudos sobre 

as razões do fracasso escolar apontam para duas ordens de fatores que são os intra-

escolares (este referem-se às  formas de organização do trabalho pedagógico desenvolvido 

pelos profissionais da escola dentro e fora da sala de aula ou em outros espaços 

institucionais, e os extra-escolares, referem-se às características culturais e às condições 

socioeconômicas  dos alunos).  

Como vimos, esse caderno aborda o planejamento (que abrange desde a 

escolha do método, a preparação da rotina contendo atividades diárias, semanais, etc., até 

a preparação do ambiente alfabetizador e a participação dos pais) como sendo o principal 

instrumento que o professor tem para assegurar o controle autônomo de seu trabalho.  

Devemos considerar que, na prática, para que o planejamento aconteça de forma eficaz 

como é sugerido, depende não apenas do professor, mas de toda a comunidade escolar, 

incluindo ainda recursos físicos e humanos como materiais didáticos e profissionais da 

escola e da Secretaria de Educação. Sabemos, no entanto, que esses fatores, que a 

princípio parecem simples, não estão a disposição dos educadores nas escolas. A questão 

que se apresenta então é que a proposta apresentada no Caderno 3 foi muito bem 

idealizada, planejada e elaborada, porém há que se considerar as outras variáveis que 

fazem parte do processo educativo e muitas delas ultrapassam a competência do professor.   
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 2.4 - Caderno 4 

 

O caderno “acompanhando e avaliando” enfoca a avaliação, revendo a 

concepção desta em um sistema de ciclos, como também os instrumentos para diagnosticar 

e avaliar, e as tomadas de decisões após a avaliação, usando o critério de reagrupamento e 

estratégias de intervenção. O objetivo principal deste caderno é completar as abordagens 

temáticas apresentadas anteriormente, voltando sua atenção para a discriminação de 

procedimentos relacionados ao diagnóstico e à avaliação dos alunos na aprendizagem, 

como também à avaliação da escola com relação ao trabalho desenvolvido num contexto de 

alfabetização.  

O caderno afirma que, para se falar sobre avaliação, é necessário primeiro 

rever a concepção de avaliação dos professores envolvidos no processo, pois na última 

década, a avaliação educacional ocupou um espaço central nas políticas públicas no nosso 

país. Do “ponto de vista teórico, ampliou-se bastante o conjunto de referências sobre as 

ações e estratégias avaliativas, articuladas a concepções alternativas e reformas 

educativas, que passaram a adotar o ciclo como perspectiva de formação escolar”. (CEALE, 

Caderno 4, p. 7) Segundo este caderno, a avaliação, então, assume uma função formadora 

dentro dessa organização por ciclos, principalmente no que se refere ao Ciclo Inicial de 

Alfabetização que tem como objetivo proporcionar aos alunos de 6 a 8 anos, uma proposta 

que seja adequada a sua aprendizagem e desenvolvimento. 

 
Nesse contexto, a avaliação se configura como fonte de informação para 
formulação de práticas pedagógicas e os registros passam a incorporar 
referências mais descritivas do desempenho dos alunos ao longo do 
processo, com ênfase em progressões e não rupturas. (CEALE, Caderno 4, 
p. 8) 

 

O Caderno 4 afirma ainda que: 

  

Avaliar a aprendizagem do aluno em tal perspectiva implica, por 
reciprocidade, a avaliação das práticas de ensino dos professores e das 
instituições responsáveis por esse ensino. Isso significa considerar que, ao 
detectar problemas na aprendizagem dos alunos, o professor também, 
deverá considerar que ocorrem problemas em sua prática de ensino. (...) No 
nível da instituição escolar também o trabalho do professor é 
permanentemente avaliado - pelos outros profissionais e pelos pais dos 
alunos - sempre tendo como parâmetro o resultado da aprendizagem de 
seus alunos. Entende-se, contudo, que o professor não é o único 
responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. É 
responsabilidade de todos os profissionais da escola a criação de um 
espaço coletivo para discussão e análise dos problemas de aprendizagem 
dos alunos, bem como elaboração conjunta de planejamentos, sempre 
informada pelos dados pertinentes à formação contínua das crianças. 
(CEALE, Caderno 4. P.8) 
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Apesar da ponderação de que o professor não é o único responsável pelo 

fracasso e dificuldades dos alunos, o discurso do caderno foca excessivamente na avaliação 

da prática do professor a partir dos resultados de aprendizagem dos alunos, um princípio 

presente em todas as avaliações sistêmicas da educação básica implementadas no país 

tanto em âmbito federal quanto estadual (SOUZA, 2010). 

  A ênfase desse caderno está voltada para a avaliação das aprendizagens 

dos alunos, tendo em vista duas dimensões que são a dimensão técnica ou burocrática da 

avaliação (esta apresenta um caráter classificatório, controlador e somativo, envolvendo 

sistemas fechados, traduzindo em registros quantitativos os avanços na aprendizagem e em 

medidas de produtos definidos da promoção ou reprovação dos alunos.) e a dimensão 

formativa ou continuada da avaliação (esta tem uma função diagnóstica, qualitativa, 

descritiva e processual, envolve sistemas abertos de avaliação, pois abrange o 

acompanhamento do avanço, da consolidação de aprendizagem pelos alunos como também 

das dificuldades apresentadas ao longo do processo, e das estratégias de intervenção 

necessárias para o avanço de cada educando.) (CEALE, Caderno 4)  

Em um segundo momento, o Caderno 4 aborda questões sobre os 

instrumentos para o diagnóstico e avaliação, como o primeiro caminho a seguir numa 

avaliação, pois este tem a função de coletar os dados mais importantes sobre o estado  da 

aprendizagem de cada aluno, usando instrumentos que possam detectar todos os avanços, 

tendo em vista capacidades e objetivos que devem ser avaliados em relação a um 

determinado objeto do conhecimento. O caderno elenca alguns instrumentos mais 

relevantes no contexto da progressão continuada, para avaliação dos alunos como a 

Observação e registro, Provas operatórias, Auto-avaliação e o Portfólio. Demonstra ainda 

alguns sinais que poderão ser utilizados pelos professores para o acompanhamento da 

aprendizagem como, por exemplo, ele poderá usar escalas indicadoras da frequência dos 

desempenhos como Nunca, Raramente, Algumas vezes, Frequentemente e Sempre, como 

também alguns conceitos: Fraco, Regular, Bom, Ótimo, alguns códigos também podem ser 

usados como sinalizadores do desempenho como AD (aquém do desenvolvimento) ED (em 

desenvolvimento) AS (avanço significativo) ND (não domina) DP (domina parcialmente) DT 

(domina totalmente). Para avaliar as capacidades no Ciclo Inicial, o caderno propõe levar 

em consideração três dimensões que são as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais, sendo que: 

 

Tendo em vista tal amplitude, as ações avaliativas implementadas em um 
ciclo necessitam abranger conteúdos de todos os campos de conhecimento 
pertinentes à escolarização inicial, ao conhecimento de mundo, às 
diferentes linguagens, à formação pessoal e social dos alunos e às suas 
capacidades relacionadas a dimensões corporais e motoras, cognitivas, 
sócio-afetivas, éticas, estéticas. Essas têm sido de fato, as vertentes ou 
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dimensões valorizadas nos documentos oficiais e na literatura educacional 
mais atualizada sobre avaliação escolar. (CEALE, Caderno 4, p.17) 

 

Para exemplificar, dentre as várias possibilidades de avaliação, o caderno 

apresenta uma sugestão de ficha de avaliação de caráter formativo e contínua tendo em 

vista contemplar as capacidades esperadas ao longo do Ciclo Inicial de Alfabetização, 

registrar os desempenhos observáveis nos alunos, em termos de capacidades específicas e 

globais, os contextos que propiciam ou não as aquisições de conhecimentos, e a análise de 

possíveis metas propostas para a continuidade do processo. Nessa ficha, são avaliados os 

conhecimentos e capacidades, como por exemplo se o aluno conhece, utiliza e valoriza os 

modos de produção e circulação da escrita na sociedade, se conhece os usos e funções 

sociais da escrita, se conhece os usos da escrita na cultura escolar, como também se 

domina as capacidades necessárias ao uso da escrita no contexto escolar. É avaliada 

também a situação da aprendizagem e demandas para o ensino abrangendo o que o aluno 

conseguiu desenvolver, o que está em desenvolvimento e o que conseguiu consolidar, 

seguindo a lógica dos termos introduzir, trabalhar e avaliar, além de um espaço para 

anotação de algumas observações quanto a dificuldade específica dos alunos, como 

exemplificado nos anexos deste trabalho. 

Depois da ficha que sinalizará possibilidades de identificação das 

dificuldades dos alunos, o caderno dá orientação sobre a tomada de decisão sobre como 

trabalhar as dificuldades detectadas. Para isso, uma estratégia importante que considera 

consolidada no trabalho dos professores é o reagrupamento de alunos, porém a maior 

dificuldade para o professor seria como reagrupar esses alunos, quais critérios seguir para 

esse reagrupamento. Diante disso, para facilitar, o professor poderá levantar questões 

como, por exemplo, qual o tipo de atividade mais apropriada para aquele grupo? O que 

deveria ser trabalhado? Como trabalharão juntos? Quem trabalhará com quem? Como 

também a utilização de procedimentos que levem em conta os objetivos a serem alcançados 

e o tipo de planejamento proposto para o desenvolvimento daquelas situações. “Não se 

pode perder de vista que o principal objetivo dos reagrupamentos é o de propor atividades 

conjuntas e alternativas que possibilitem aos alunos a superação de dificuldades 

diagnosticadas.” (CEALE, Caderno 4 , p. 25) Para finalizar, após esse trabalho o professor 

precisará avaliar as dificuldades de ensino encontradas pelos alunos, pela escola e pelo 

sistema, pois as “dificuldades diagnosticadas ao longo do processo são fonte de 

informações para as decisões relativas a reagrupamentos e de avaliação do trabalho do 

professor e da escola.” (CEALE, Caderno 4. P. 27)  
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2.5 - Caderno 5 

 

Neste caderno, são apresentadas orientações para a organização do Ciclo 

Inicial apresentando uma proposta de avaliação diagnóstica das capacidades desenvolvidas 

pelos alunos, integrando um conjunto de ações desenvolvidas pelas SEE/MG (Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais) tanto para acompanhar na implementação do Ciclo 

como para assessorar os educadores da rede estadual nos processos de formação 

continuada. O instrumento abrangerá duas grandes finalidades que são fornecer subsídios 

para a organização da prática de ensino da língua escrita e servir de material didático para a 

formação continuada de alfabetizadores, abrangendo as seguintes questões:  

 

1) Uma matriz de referência para avaliação diagnóstica das capacidades 
dos alunos do Ciclo Inicial de alfabetização. 2) Um instrumento de avaliação 
diagnóstica com exemplos de questões relacionadas às capacidades 
discriminadas na matriz de referência. 3) Sugestões para o uso do 
instrumento, para análise e registro dos resultados da avaliação e para 
comunicação desses resultados a pais e filhos. (CEALE, Caderno 5, p. 7) 

 

Com relação à matriz de referência, o caderno apresenta 18 capacidades 

voltadas para a aquisição do sistema de escrita, representados no quadro abaixo: 

 

Matriz de referência da avaliação diagnóstica 

Capacidades Avaliadas  Descritores  Procedimentos de 
Avaliação 

1 Compreender as 
diferenças existentes entre 
os sinais de sistema de 
escrita alfabético-
ortográfico e outras formas 
gráficas e sistemas de 
representação. 

Verificar se a criança faz 
distinções entre: 
• letras e números 
• sinais do sistema de escrita 
alfabético-ortográfico, marcas 
ou sinais gráficos, como 
acentos e sinais de pontuação; 
• outros sistemas de 
representação. 

Exemplos de 
atividades 1, 2 

2 Conhecer o alfabeto e os 
diferentes tipos de letras 

Verificar se as crianças 
identifica as letras do alfabeto e 
se faz distinção entre as letras 
de imprensa maiúscula e 
minúscula, e a cursiva, 
maiúscula e 
minúscula.Evidentemente, as 
distinções entre os tipos de 
letras constituem etapas mais 
avançadas do domínio da 
língua escrita. 

Exemplos de atividade 
3,4,5,6 

3 Dominar convenções 
gráficas: 
• Orientação da escrita; 

Verificar se a criança 
reconhece: 
• A direção correta da escrita 

Exemplos de atividade 
7,8 
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• Alinhamento da escrita; 
• Segmentação dos 
espaços em branco e 
pontuação. 
 

(esquerda/direita, de cima/para 
baixo) e utiliza corretamente a 
folha (pautada ou não, de 
acordo com o planejamento do 
professor); 
• As formas gráficas 
destinadas a marcar a 
segmentação na escrita 
(espaçamento entre palavras e 
pontuação.)  

4 Reconhecer palavras e 
unidades fonológicas ou 
segmentos sonoros como 
rimas, sílabas (em 
diversas posições) e 
aliterações (repetições de 
um fonema numa frase ou 
palavras). 

Verificar se a criança identifica: 
• As rimas, as sílabas e sons 
existentes no inicio, no meio e 
no final de palavras compostas 
com sons semelhantes e 
diferentes (atenção; sons e 
sílabas no início de palavras 
são mais facilmente 
reconhecidas; a tarefa é mais 
difícil quando se localizam no 
meio da palavras); 
• A segmentação oral de 
palavras em silabas; 
• A segmentação oral de 
frases em palavras. 

Exemplos de atividade 
09,10 

5 Dominar a natureza 
alfabética do sistema de 
escrita. 

Verificar se a criança 
compreende o princípio 
alfabético que regula o sistema 
de escrita do português, ou 
seja, se sabe que nosso 
sistema de escrita representa 
“sons” ou fonemas e não 
sílabas, por exemplo. 

Exemplos de atividade 
11,12 

6 Dominar a natureza 
alfabética do sistema de 
escrita 

Verificar se a criança utiliza os 
princípios e as regras 
ortográficas do sistema de 
escrita, considerando: 
• as correspondências entre 
grafemas e fonemas que são 
invariáveis, como P,B,V,F, por 
exemplo; 
• as correspondências que 
dependem do contexto 
(regulares contextuais), ou seja, 
em que se define, por exemplo, 
o valor sonoro da letra 
considerando a sua posição  na 
silaba ou na palavra e os “sons” 
que vem antes e/ou depois. Um 
exemplo: a letra S, no inicio de 
palavra, representa sempre o 
fonema /s/, como em SAPO; a 
mesma letra, na posição entre 
vogais, representa fonema /z/ 

Exemplos de atividade 
12,14 
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como em CASA. 
 

7 Ler e compreender 
palavras compostas por 
silabas canônicas e não 
canônicas. 

Verificar se a criança é capaz 
de ler palavras compostas por 
diferentes estruturas silábicas, 
considerando-se as disposições 
de consoante (c) e vogal (v): 
Cv - padrão silábico canônico: 
(ex: sí-la-ba) 
V: - (ex: a-ba-ca-te) 
CVC – (ex: tex-to, ve-ri-fi-car) 
CCV: (ex: pa-la-vra). 

Exemplos de atividade 
12,15,16 

8 Ler e compreender 
frases. 

Verificar se a criança é capaz 
de compreender frase com 
estrutura sintática simples (ex: 
“O menino comprou muitas 
balas ontem” é mais simples 
que “Ontem, muitas balas 
foram compradas pelo menino”. 

Exemplos de atividade 
17 

9 Compreender 
globalmente o texto lido, 
identificando o assunto 
principal. 

Verificar se a criança é capaz 
de identificar o assunto de que 
trata um texto e de dizer como 
ele é abordado. 

Exemplo de atividade 
18 

10 Identificar diferenças 
entre gêneros textuais e 
localizar informações em 
textos de diferentes 
gêneros. 

Verificar se a criança utiliza 
diferentes estratégias de leitura 
adequados ao gênero textual e 
ao suporte em que o texto é 
veiculado, bem como se utiliza 
conhecimentos sobre diferentes 
gêneros de texto para localizar 
informações. 

Exemplos de 
atividades 19, 20, 21. 

11 Inferir informações.  Verificar se a criança é capaz 
de associar elementos 
diversos, presentes no texto ou 
que se relacionem à sua 
vivência, para compreender 
informações não explicitadas 
no texto. 

Exemplo de atividade 
22 

12 Formular hipóteses 
sobre o conteúdo do texto. 

Verificar se a criança formula 
hipóteses sobre o assunto de 
um texto com apoio de 
elementos textuais e 
contextuais, como: manchete, 
títulos, formatação do texto e 
imagens. 

Exemplo de atividade 
23 

13 Ler  com maior ou 
menor fluência.  

Verificar se a criança lê 
escandindo e com hesitações 
ou se é capaz de realizar leitura 
oral de palavras, sentenças e 
textos com fluência, 
expressando compreensão do 
que lê.  

Exemplo de atividade 
24 

14 Escrever palavras de 
cor. 

Verificar se a criança é capaz 
de escrever de cor palavras 

Exemplo de atividade 
13 
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como o próprio nome e de seus 
colegas, o nome da escola e da 
professora, o nome da cidade. 

15 Escrever palavras com 
grafia desconhecida. 

Verificar se, num ditado, a 
criança é capaz de escrever, 
mesmo com erros ortográficos 
(troca de letras, por exemplo) 
palavras cuja grafia é 
desconhecida. Nesse caso, 
verifica-se se o aluno 
desenvolveu a capacidade da 
codificação.  

Exemplo de atividade 
12 

16 Escrever sentenças. Verificar se a criança escreve, 
mesmo com alguns erros, 
sentença, com maior ou menor 
extensão (quanto maior a 
extensão, maior a dificuldade, 
pela sobrecarga de atenção e 
pelo esforço motor). 

Exemplo de atividade 
8,14 

17 Recontar narrativas 
lidas pelo professor. 

Verificar se a criança é capaz 
de reproduzir, oralmente ou por 
escrito, um texto lido em voz 
alta, mantendo não  apenas os 
elementos do enredo, mas 
também estruturas da 
linguagem escrita: quanto maior 
for a fidelidade à leitura oral, 
maior é a indicação de que a 
criança esta ampliando seu 
domínio de estruturaras da 
linguagem escrita. 

Exemplo de atividade 
25 

18 Redigir textos curtos 
adequados: 
• ao gênero; 
• ao objetivo do texto; 
• ao destinatário; 
• às convenções gráficas 
apropriadas ao gênero; 
• às convenções 
ortográficas.  

Verificar se a criança é capaz 
de produzir, com maior ou 
menor adequação, textos 
levando em conta sua situação 
de produção e a situação em 
que será lido. 

Exemplos de atividade 
26, 27 

   Fonte: CEALE, Caderno 5  p. 11,12, e 13. 

 

Após a apresentação das 18 capacidades que direcionaram o trabalho do 

professor, o caderno propõe exemplos de atividades para a avaliação do aluno, nas três 

fases, introdutória, fase I, II, com a finalidade de fornecer subsídios para a organização da 

prática do professor no ensino da língua escrita e também servir de material didático para a 

formação continuada de alfabetizadores. Em cada capacidade vem descrito o objetivo e 

como o professor poderá desenvolvê-la. Selecionamos algumas capacidades para serem 

descritas, a título de ilustração, como demonstrado abaixo: 
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Capacidade 1  (Compreender diferenças entre o sistema de escrita e 

outras formas de representação).4  

Atividade: Apresentar à criança diferentes suportes (livros, revistas, jornais, 

folhetos, cartões e outros) para que, folheando esses suportes, distinga o sistema de escrita 

de outros sistemas de representação. 

Objetivo: Verificar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de escrita 

alfabético, como também sobre os sinais gráficos e outros sistemas de representação 

gráfica.  

Orientação para o professor: Para realizar essa atividade, o professor 

deverá selecionar vários materiais para leitura. Essa atividade poderá ser realizada com 

pequenos grupos ou individualmente. No momento da atividade, o professor poderá 

observar o conhecimento dos alunos como também o desenvolvimento deles, como esses 

manuseiam os materiais, poderá também fazer perguntas sobre os diferentes sinais 

gráficos, como por exemplo: Onde existem letras nessa página? Onde está o desenho e 

onde estão as letras? 

Capacidade 2:  (Conhecer o alfabeto e diferentes tipos de letra).5 

Atividade: Ditado de letras 

Escreva nos quadrinhos abaixo as letras que sua professora ditar. Se você 

não  souber alguma letra, deixe o quadrinho vazio. 

 

                        

                        

                        

 

Objetivo: Verificar se a criança reconhece as letras do alfabeto e quais ela 

reconhece, se sabe nomeá-las, se sabe fazer distinção entre letras de imprensa minúscula e 

maiúscula, cursiva maiúscula e minúscula, como também se consegue ler com 

compreensão palavras escritas com diferentes tipos de letras. 

Orientação para o professor: É importante lembrar que esse tipo de 

atividade permitirá ao professor avaliar dia a dia o desenvolvimento do aluno, com relação 

às habilidades que constituem a capacidade 2. Poderá ser apresentado para as crianças 

palavras e frases, textos e pequenos textos, tanto impressos como manuscritos. 

 

                                                           
4 A capacidade 1 e a atividade foram transcritas na integra do caderno 5, pagina 28. 
5 A capacidade 2 e a atividade foram retiradas na integra do caderno 5, página 29. 
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Capacidade 4:  Reconhecer unidades fonológicas.6 

Atividade: Realizar oralmente atividades lúdicas como “Macaco mandou ... 

falar só palavras começadas com...” (Em momentos mais avançados do processo de 

alfabetização, o comando poderá ser para escrever as palavras, de modo a explorar as 

relações entre grafemas e fonemas.) 

Objetivo: Analisar o reconhecimento de unidades da fala pelas crianças. 

Orientação para o professor: O professor poderá apresentar vários tipos de 

textos e no trabalho com esses textos pedir que as crianças identifiquem diferenças e 

semelhanças entre os diferentes tipos de sons de algumas palavras identificadas nos textos. 

Capacidade 6:  Dominar relações entre fonema e grafema.7 

Atividade: Ditado de um pequeno texto. 

Escreva, nas linhas abaixo, o texto que seu(sua) professor(a) vai ditar. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Professor, escolha um dos textos apresentados a seguir para o ditar aos 

seus alunos. 

Texto 1 

 

O menor cão do mundo 

O menor cachorro que já existiu no mundo 

era do tamanho de uma fita cassete. Quando ficou 

adulto, ele media seis centímetros de altura e dez 

centímetros de comprimento. Era da raça Terrier. 

Em vez de caçar gatos, fugia deles. Pensavam que 

era um camundongo.   

(Folha de São Paulo, Caderno folhinha, 2/3/91) 

 

Texto 2 

Dona Barata 

A Barata diz que tem 

sete saias de filó. 
                                                           
6 A capacidade 4 e a atividade foram retiradas na integra do caderno 5, página 29. 
7Para uma melhor compreensão a capacidade 6, a atividade e os textos foram retirados na integra do caderno 
5, página 35. 
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É mentira da barata 

que ela tem 

é uma só. 

A Barata diz que tem 

um anel de formatura. 

É mentira da barata 

que ela tem é casca dura. 

(Cantiga de domínio popular) 

 

Objetivo: Avaliar a compreensão dos princípios e das regras ortográficas 

de escrita. 

Orientação para o professor: Essa avaliação poderá ser feita através da 

análise de textos produzidos pelas crianças. O professor elaborará atividades que exijam um 

controle maior ou menor das palavras a serem escritas, como por exemplo, o ditado de 

palavras, frases ou pequenos textos, como também a escrita de lista de palavras. 

Capacidade 9:  Compreender globalmente o sentido do texto.8 

Atividade: Leia este texto: 

 

O Segredo da Luz do Sol 

          A luz do sol é feita de cores que você pode 

ver quando aparece um arco-íris no céu. É possível 

perceber sete cores bem diferentes, uma ao lado da 

outra: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e 

vermelho. 

(CIBOUL, Adèle. As cores. São Paulo: Moderna, 2003: 

coleção Criança Curiosa) 

 

Agora responda: 1) Sobre o que o texto está falando? 

                            2) O que você descobriu sobre a luz do sol ao ler o texto? 

Objetivo: Perceber a capacidade dos alunos para responder questões 

sobre o tema central do texto, como também a capacidade de resumir o texto lido ou de 

recontar o texto. 

                                                           
8 A capacidade 9 e a atividade foram retiradas na integra do caderno 5, página 39. 
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Orientação para o professor: A atividade poderá ser desenvolvida pelo 

professor de forma oral através de uma conversa individual ou coletiva com os alunos, ou 

através de atividade escrita. 

Capacidade 14:  Escrever palavras com autonomia.9 

Atividade: Escreva, nas linhas abaixo, palavras que você sabe escrever 

sozinho: 

___________________________         ______________________________ 

___________________________         ______________________________ 

___________________________         ______________________________ 

 

Objetivo: Verificar se o aluno já domina de memória algumas palavras. 

Orientação para o professor: Outra forma que o professor poderá observar 

o nível de autonomia dos alunos, com relação à codificação de algumas palavras já 

memorizadas, seria observando o cabeçalho da primeira página do instrumento de 

avaliação preenchido pelo próprio aluno. 

Capacidade 17:  Recontar histórias lidas pelo professor 10 

Atividade: Solicitar à criança que reescreva ou reconte (de acordo com o 

seu desenvolvimento) uma narrativa curta como, por exemplo: 

 

O leão e o ratinho 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia 

espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. 

Vieram uns ratinhos brincar em cima dele e ele 

acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que 

o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho 

pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e 

deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o 

leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não 

conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer 

com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho 

e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou 

o leão. 

                                                           
9 A capacidade 14 foi retirada na integra da página 45 e a atividade sugerida foi copiada da página 
34, questão 13, do caderno 5. 
10 A capacidade 17, a atividade e o texto sugeridos foram retirados na integra do caderno 5, página 
46. 
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Moral: amigos pequenos podem ser grandes 

amigos. 

 

O Caderno 5 encerra com uma pequena conclusão, dizendo para o 

professor sobre o principal objetivo desse instrumento de avaliação diagnostica: 

 

Fornecer elementos para que você possa planejar o trabalho pedagógico 
que encaminhará em sala de aula. Por isso, este instrumento deve ser visto 
como um recurso didático capaz de auxiliar todo o trabalho docente, tanto 
no que diz respeito a definição das metas de aprendizagem para seus 
alunos (a seleção do conteúdo a ser abordado em sala de aula e das 
habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos) quanto na escolha dos 
procedimentos e materiais didáticos mais adequados aos objetivos 
definidos. (CEALE, Caderno 5, p. 49) 

 

As sugestões apresentadas pelo Caderno 5 são bem detalhadas dando 

condições de serem trabalhadas, passo a passo, na sala de aula. Entretanto, o volume de 

atividades é extenso e pressupõe-se que o professor tenha de aplicá-las individualmente, 

para que possa acompanhar minuciosamente as respostas dos alunos e, assim, conseguir 

registrar seus avanços, pois além da dificuldade de aplicar individualmente todo o caderno 

de diagnóstico, ele precisa fazer as observações no momento da aplicação, o que implica 

em duas tarefas difíceis.  

Em se tratando de um diagnóstico com uma média de 30 questões em 

uma turma com mais ou menos 30 alunos, quanto tempo será necessário para que o 

professor realize esse diagnóstico em sua turma? Outra questão é com relação à 

quantidade de atividades. Compreendemos que uma atividade pode abranger várias 

capacidades como, por exemplo, numa atividade de escrita pelo aluno poderiam ser 

observadas as capacidades 14 (escrever palavras com autonomia), a capacidade 15 

(escrever palavras com grafias desconhecidas), a leitura de um texto pode abranger as 

capacidades 13 (ler com fluência), a capacidade 11 (realizar inferência), a capacidade 9 

(compreender globalmente o sentido do texto) e assim diminuir o tempo e a dificuldade de 

aplicação do diagnóstico, sem perder os objetivos propostos. 

 

2.6 - Caderno 6 

 

O último caderno focaliza o planejamento do trabalho com a alfabetização 

e o letramento, tendo em vista alguns objetivos como o de reafirmar a importância do 

planejamento, articular as ações avaliativas com o planejamento, elegendo como ponto de 

partida o diagnóstico das capacidades linguísticas das crianças, sistematizando as 

atividades, os recursos e as rotinas de trabalho, como também definir propostas de 
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intervenção, levando em consideração os avanços e o desempenho dos alunos no decorrer 

do processo de ensino-aprendizagem. Diante desses objetivos, o caderno está organizado 

em quatro partes: 

• na primeira parte, será focalizada a avaliação diagnóstica de uma turma  
• na segunda parte, serão propostas orientações para o planejamento de 

atividades de alfabetização, considerando-se a distribuição ao longo do 
ano das metas traçadas e a adequação das propostas de ensino às 
capacidades linguísticas evidenciadas pelos alunos na avaliação 
diagnóstica; 

• na terceira parte, serão discutidos critérios de organização dos alunos; 
• na quarta parte, por fim, serão examinadas propostas para o letramento, 

por meio da sistematização de procedimentos e recursos que estimulem 
as práticas de leitura e produção de textos, a articulação das áreas de 
conteúdos curriculares e a realização de projetos de trabalho 
sintonizados com essa articulação. (CEALE, Caderno 6, p. 7,8) 

 

Após a apresentação desses objetivos, o caderno demonstra através de 

um caso de avaliação diagnóstica, como o professor poderá desenvolver seu trabalho em 

sala de aula, quais as intervenções e quais as atividades a serem aplicadas após a análise 

dos resultados obtidos. No estudo de caso da “Escola Alfa, foi aplicado uma avaliação 

diagnóstica como sugerido no Caderno 5, numa turma de 30 alunos com idade entre 6 e 7 

anos que acabaram de ingressar no Ensino Fundamental.  Nessa turma foram usados todos 

os passos sugeridos pelos cadernos como, por exemplo, organização  da avaliação de 

acordo com os eixos sugeridos na matriz de referência (Caderno 5), seleção e adaptação 

das atividades de acordo com o nível de autonomia da turma na leitura e na escrita, registro 

dos resultados do desempenho dos alunos em fichas individuais, dividindo em níveis (nível 

1, 2 e 3) e realização e análise dos resultados do diagnóstico.  

O caderno ainda descreve sistematicamente o que os alunos revelaram 

em cada eixo como, por exemplo, no eixo relativo ao domínio do sistema de escrita, leitura e 

produção de texto. Depois da análise dos resultados, o caderno apresenta metas e 

atividades para o plano de trabalho na alfabetização. Sendo que o ponto de partida para a 

organização do trabalho terá de considerar dois níveis no planejamento: 

 

a) o planejamento anual e mais amplo do trabalho a ser desenvolvido com 
a turma, contendo o conjunto de metas definidas a partir da avaliação 
diagnóstica e da proposta curricular adotada pela escola; 

b) o planejamento das atividades diárias que compõem a rotina do trabalho 
pedagógico – rotina esta que vai caracterizar a abordagem que se dará 
ao trabalho em sala de aula, quer dizer, como uma abordagem voltada 
para a introdução, o trabalho sistemático, a retomada ou a consolidação. 
(CEALE, Caderno 6, p. 21) 

 

Além da organização do planejamento anual e das atividades diárias o 

caderno sugere algumas atividades como também a questão da distribuição do tempo, as 



 67

formas de organização dos grupos, a mediação do professor nesses agrupamentos, 

objetivos e possibilidades de aprendizagem. 

Uma última questão apresentada é sobre letramento e 

interdisciplinaridade, pois o planejamento precisa articular-se com as demais disciplinas ou 

áreas de conhecimento do currículo escolar. O caderno sugere que esse trabalho poderá 

ser feito através de projetos de trabalho, com um determinado tema que englobe todas as 

disciplinas como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. Outra 

questão que se apresenta como dificuldade, segundo o caderno, é sobre o letramento e a 

formação de produtores de textos, sendo que umas das dificuldades para se realizar um 

planejamento integrado é a dificuldade que as crianças tem de acessar livros em seu 

cotidiano, pois muitas escolas, como a do caso especificado, por  ser de periferia, não 

possuem uma biblioteca equipada e nas imediações escolares não há uma biblioteca 

pública de acesso a população. As famílias não possuem um poder aquisitivo que as 

permitam adquirir um acervo bibliográfico para acesso dos filhos e familiares. Diante dessa 

situação, o caderno propõe algumas estratégias para sanar essa dificuldade como a 

construção de um banco de texto na escola para que os alunos tenham acesso a um acervo 

maior e diversificado de textos com o objetivo de reunir textos das diferentes áreas do 

conhecimento. Além disso, é importante que a escola e a turma de alfabetização e 

letramento organizem a hora de ler, que seria propor para os alunos situações de leitura, 

sempre com a orientação do professor e suas intervenções quando necessário. O caderno 

finaliza afirmando que este buscou “sistematizar as ações necessárias ao planejamento do 

trabalho no ano inicial da Educação Fundamental, tomando como ponto de partida a 

avaliação diagnóstica do desempenho dos alunos”. (CEALE, Caderno 6, p. 54)  

Para finalizar, os seis cadernos apresentados nesse estudo demonstram 

de forma clara e objetiva como o trabalho poderá ser desenvolvido em sala de aula pelo 

professor como também traz orientações pertinentes desde como a coleção foi orientada, 

seus objetivos, aborda sobre a questão da alfabetização no Brasil, fala sobre o trabalho com 

os ciclos, da questão tão polêmica sobre os métodos de alfabetização, demonstrando os 

pontos positivos e negativos tanto dos métodos analíticos como dos sintéticos. 

Apresentaram de forma sistemática sobre a compreensão, valorização e apropriação da 

cultura escrita, leitura, produção escrita e desenvolvimento da oralidade, demonstrando 

como desenvolver o trabalho em sala de aula, acompanhar e registrar o desenvolvimento 

dos alunos, sugerindo como o professor deverá fazer a intervenção e quais atividades 

trabalharem, quando deverá introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente ou consolidar 

um conhecimento.  Discorreu sobre a concepção e ensino da língua, como também sobre o 

conceito de alfabetização e letramento contido na proposta. Enfim, os cadernos abordam 

desde o planejamento do trabalho diário em sala de aula até a participação e envolvimento 
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da escola como um todo, como também dos pais, envolvendo assim toda a comunidade 

escolar no processo de alfabetização e letramento dos alunos. 
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CAPÍTULO III 

 

O PERFIL DOS PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DA RED E MUNICIPAL DE 

MONTES CLAROS. 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados referentes ao perfil dos 

professores das séries iniciais e os dados sobre os significados que os professores 

alfabetizadores atribuíram ao curso de formação oferecido pelo CEALE no ano de 2007 na 

rede municipal de Montes Claros. A pesquisa foi realizada nas escolas da rede municipal de 

ensino, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, abrangendo escolas da área urbana e 

rural. Na metodologia dessa pesquisa serão articulados dados da abordagem quantitativa, 

com a análise qualitativa: 

 

A combinação deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias 
qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de eventos, fatos, 
processos. As duas abordagens demandam, no entanto, o esforço de 
reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e 
analisado.(GATTI, 2004, p. 13).  

 

Gatti, ainda afirma que: 

 

É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são 
totalmente dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é uma 
interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com 
que um fenômeno se manifesta (portanto é uma qualificação dessa 
grandeza), e de outro ela precisa ser interpretada qualitativamente pois, 
sem relação a algum referencial não tem significado em si.(GATTI, 2007, p. 
29). 

 

Buscando conjugar o uso de dados quantitativos, que de acordo com Gatti 

(2004) alguns problemas educacionais, para serem contextualizados e compreendidos, 

necessitam ser qualificados através de dados quantitativos. Utilizamos a entrevista semi-

estruturada como procedimento de investigação com os coordenadores do processo em 

2007 e 2009, e com os professores alfabetizadores da referida rede. Esta entrevista consiste 

basicamente na combinação de um roteiro sistematizado com perguntas fechadas e abertas 

que permitirá à pesquisadora se orientar ao elaborar as questões nas quais pretende 

abordar. Para Minayo (1994), neste tipo de entrevista, não há necessidade de uma 

sequência rígida quanto aos assuntos a serem abordados porque esta é determinada, 

geralmente, pelas preocupações e ênfases que emergem da fala dos entrevistados ao se 

discutirem os assuntos em questão. De acordo com esta autora, suas qualidades consistem 

em: ”[...] enumerar, de forma mais abrangente possível, as questões que o pesquisador quer 
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abordar no campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da 

definição do objeto de investigação.” (MINAYO, 1994, p.121) 

A coleta de dados quantitativos se deu por meio da aplicação de um 

questionário a todos os professores das séries iniciais do ensino fundamental das escolas 

municipais, para, assim, traçar o perfil e investigar os significados do curso na prática dos 

professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. Para tanto, foram distribuídos 

questionários nas 62 escolas do município tanto da área rural como da urbana. Estas 

escolas se dividiam em 25 de pequeno porte, 12 núcleos e 25 urbanas no ano de 2009. As 

escolas de pequeno porte e as escolas núcleo trabalham com turmas multisseriadas. O 

objetivo de se criar escolas núcleo foi integrar as escolas menores (pequeno porte), com 

turmas multisseriadas, e reuni-las em um só local, para ter melhor atendimento com uma 

qualidade melhor de ensino11. Foram entregues questionários em todas as escolas da rede 

obedecendo ao critério de quantidade de questionário por número de turmas de 1ª a 4ª série 

do ensino fundamental em funcionamento na escola. Foram entregues 521 questionários às 

escolas, especificamente para os professores regentes das turmas. Desses questionários, 

347 foram respondidos pelos professores. O questionário, segundo Lakatos e Marconi 

(1991), é um instrumento de coleta de dados, composto por uma série de perguntas de 

forma ordenada que deve ser respondida pelo entrevistado por escrito, sem contar com a 

presença do pesquisador. De acordo com essa mesma autora, o questionário deve ser 

precedido de carta ou nota explicativa do objetivo, importância e necessidade da pesquisa, 

na tentativa de despertar o interesse do entrevistado de forma que ele responda e devolva o 

questionário em tempo hábil. 

Após a aplicação do questionário, foram selecionados alguns questionários 

entre os quais, seguimos os critérios de localização das turmas, ou seja, escolhemos 

professores que trabalhavam em escolas urbanas, escolas pólo e escolas núcleo, para 

tentarmos analisar os significados atribuídos por esses professores ao curso do CEALE, 

abrangendo as diferentes realidades enfrentadas pelos professores do município de Montes 

Claros, uma vez que várias escolas estão localizadas em locais distantes, na área rural do 

município, onde as turmas do Ensino Fundamental são multisseriadas. Após a seleção 

inicial, os professores foram procurados e convidados a participar de uma entrevista, 

individual, que Marconi e Lakatos (2007) chamam de uma conversação efetuada face a 

face. Estes autores denominam a entrevista de despadronizada ou não estruturada onde “o 

entrevistado tem liberdade de desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considere adequada”. (MARCONI;LAKATOS, 2007, p. 94).  Uma das vantagens desse tipo 

                                                           
11 Dado fornecido por Carmem, professora entrevistada. 
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de entrevista é que o entrevistador tem uma flexibilidade maior para fazer as perguntas, 

repetí-las ou esclarecer a pergunta quando necessário, ou formulá-la de forma diferente, 

como também especificar algum significado da questão, como certificação de estar sendo 

compreendido pelo entrevistado.  Das seis professoras procuradas, todas se prontificaram a 

participar da entrevista, porém as entrevistas foram feitas apenas com cinco professoras, 

pois uma delas já não estava atuando na regência, um dos critérios para responderem ao 

questionário. 

A análise dos questionários e das entrevistas possibilitaram o 

conhecimento de determinados aspectos do perfil sócio-cultural dos professores do Ensino 

Fundamental e da prática pedagógica dos professores da alfabetização do ciclo inicial (fase 

introdutória, fase I e fase II, nomenclatura usada em 2007) possibilitando, assim, analisar os 

significados que esses alfabetizadores atribuíram ao curso realizado pelo CEALE na rede 

municipal de educação.  

São poucas as pesquisas que tem se interessado em retratar o perfil dos 

professores das séries iniciais. Um desses estudos foi realizado por Albuquerque (2002, 

apud MACEDO, 2004), que descreveu o perfil dos professores das séries iniciais do ensino 

fundamental da cidade de Recife. Batista (1996, apud MACEDO, 2004) traçou um perfil dos 

professores da Rede Estadual de Minas Gerais de 5ª a 8ª séries. Gatti et.al (1994, apud 

MACEDO, 2004) traçou um perfil dos professores do ensino fundamental do Brasil, usando 

uma amostra contendo dados de docentes de São Paulo, Maranhão e Minas Gerais. Além 

desses, existem também os estudos de Macedo (2004) que traçou o perfil dos professores 

da rede municipal de educação de Belo Horizonte e do Campo das Vertentes e o de Souza 

(2010) que traçou o perfil dos docentes das séries iniciais do ensino fundamental da rede 

municipal de educação de Barbacena. 

Através do cruzamento desses dados, contrastando com os dados por nós 

coletados tentaremos perceber e analisar as diferenças e semelhanças destes com o perfil 

dos professores das séries iniciais da rede municipal de Montes Claros. Quem são esses 

professores? Qual sua formação inicial? Estes professores possuem pós-graduação? Eles 

participam de curso de formação continuada? Em quantas escolas trabalham? Quantos 

anos trabalham nessas escolas? Usam livro didático na sua prática de alfabetização? Essas 

e outras perguntas compõem o questionário aplicado no final do ano de 2009 e início de 

2010 a todos os professores regentes das séries iniciais, perfazendo um total de 521 

professores segundo o consolidado das matrículas do final de 2009, dado fornecido pela 

Secretaria Municipal de Educação. 
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3.1 - Aspectos socioculturais e pedagógicos do perf il dos professores 

 

3.1.1 - Gênero, faixa etária e estado civil 

 

Dos 347 professores que responderam ao questionário, apenas 1 é do 

gênero masculino (menos de 1%). Os estudos de Macedo (2004) apontaram o mesmo 

percentual de professores do sexo masculino, confirmando a feminização como 

característica própria do magistério do ensino fundamental, confirmado também pelos 

estudos de Albuquerque (2002, apud Macedo, 2004) e de Batista (1996, apud Macedo 

2004). 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Quanto ao estado civil, 94,81% dos professores identificaram seu estado 

civil e apenas 5,19% não responderam. Dos 329 professores, 21,90% são solteiros, e 

56,48% são casados. E apenas 2,31% são viúvos. Desse total 9,51% são separados. 4,32% 

responderam  outros.  

 

Tabela 2: Caracterização do professores por estado civil 

Estado Civil Total % 

Em branco 18 5,19 

Solteiro 76 21,90 

Casado 196 56,48 

Viúvo 8 2,31 

Separado 33 9,51 

Outros 15 4,32 

Divorciado 1 0,29 

Total 347 100 

 Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

 

Tabela 1: Caracterização por Gênero 

Gênero Total % 

Masculino 1 0,29 

Feminino 343 98,85 

Em Branco 3 0,86 

Total 347 100 
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Quanto a faixa etária, os professores estão distribuídos de forma 

heterogênea no intervalo de 32 à 46 anos, perfazendo um total de 70.04% de professores. A 

faixa etária predominante é a de docentes entre 37 e 41, com 27,67%, sendo que as mais 

jovens estão entre 22 a 26 anos, num total de 0,86% e as mais velhas entre 52 a 56 anos, 

que corresponde a 1,44%, somando um total de 5 professores, como podemos observar na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Caracterização por faixa etária: 

Idade  Total % 

Em Branco 28 8,07 

 22-26 3 0,86 

 27-31 36 10,37 

 32 -36 79 22,77 

 37-41 96 27,67 

 42-46  68 19,60 

 47-51  32 9,22 

 52-56  5 1,44 

Total 347 100,00 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Resumindo, os professores das séries iniciais são predominantemente, 

mulheres casadas que se encontram na faixa de 27 a 51 anos, revelando que é inexpressivo 

a quantidade de professores mais jovens, apenas 0,86%, dado identificado também nos 

estudos de Macedo (2004). 

 

3.1.2 – Escolaridade dos pais 

 

Os dados da tabela 4 sobre a escolaridade do pai revelam que 10,37% não 

possuem escolaridade nenhuma, 49,57% possuem 1º grau incompleto até a 4ª série, sendo 

que 10,95% possuem apenas o 1º grau completo, e 8,65%, o 2º grau completo.  

 

Tabela 4: Caracterização escolaridade do pai 

Escolaridade do Pai Total % 

Em Branco 14 4,03 

Sem escolaridade 36 10,37 

1° grau completo 38 10,95 
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1° grau incompleto ate a 4° serie 172 49,57 

1° grau incompleto após a 4° serie 44 12,68 

2º grau completo 30 8,65 

2° grau incompleto 8 2,31 

Superior completo 5 1,44 

Superior incompleto 0 0,00 

Total 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010  

 

Tabela 5: Caracterização da escolaridade da mãe. 

Escolaridade da Mãe Total % 

Em branco 13 3,75 

Sem escolaridade 39 11,24 

1° grau completo 37 10,66 

1° grau incompleto ate a 4° serie 157 45,24 

1° grau incompleto após a 4° serie 44 12,68 

2º grau completo 39 11,24 

2° grau incompleto 6 1,73 

Superior completo 11 3,17 

Superior incompleto 1 0,29 

Total 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

A escolaridade da mãe não diferencia muito do grau de instrução do pai, 

pois, 11,24% mãe e 10,37% pai, não possuem escolaridade nenhuma, 11,24% mãe, e 

8,65% pai, possui 2º grau completo e apenas 10,66% mãe e 10,95% pai, possuem 1º grau 

completo, que é basicamente a mesma porcentagem. Os dados das tabelas 4, e 5 sobre a 

escolaridade dos pais revelam baixa escolaridade tanto do pai quanto da mãe, pois a 

maioria possui 1º  grau incompleto até a 4ª série, somado um total de 62,25% pais e 57,92% 

de mães (somando os dois intervalos: 1º grau incompleto até a 4ª série e 1º grau incompleto 

após a 4ª série). A soma total de pais e mães que concluíram o ensino superior não chega a 

5,00% ou seja, 4,61%. A porcentagem das mães 3,17% que concluíram ensino superior é 

significativamente maior que a dos pais 1,44%. Em síntese, a partir da análise das duas 

tabelas, observamos que os grupos familiares dos entrevistados possuem baixa 

escolarização, dado que também foi apontado por Macedo (2004) e Souza (2010).  
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3.1.3 - Formação acadêmica inicial 

Dos 347, apenas 3 não responderam sobre a formação acadêmica. Das 

344 que responderam, 54,76% declararam ter curso superior e 27,38% possuem pós-

graduação lato sensu, somando então um total de 285 professores com curso superior, 

representando uma parcela de 82,14%. Segundo a pesquisa, 17,58% dos professores estão 

cursando graduação e, em 2011, todos estes já terão concluído a formação inicial, elevando 

o percentual de professores com formação superior na rede municipal. Os dados da Tabela 

6 demonstram, como já foi evidenciado por Macedo (2004) e Souza (2010), que a maior 

parte dos professores fazem parte da primeira geração que teve acesso à formação 

superior, pois se observarmos os dados do ano de conclusão da graduação dos 

professores, percebemos o esforço dos docentes, para se graduarem até 2007, pois a LDB 

9394/96 exige nível superior para ingresso e permanência no magistério para os professores 

das séries iniciais até o ano de 2007, que foi prorrogado até 2010.  Observamos uma 

crescente conclusão a partir de 1997, ano posterior ao que foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. (Tabela 9) Podemos perceber uma maior incidência de 

conclusão de curso de graduação principalmente no intervalo de 2002 à 2006, 42,94% e de 

1997 à 2001, 14,12%, observamos também uma grande concentração 17,58% de 

professores que terminarão a graduação em 2011, como se poderá observar à frente na 

tabela 9.  Percebemos ainda uma movimento crescente dos professores no que diz respeito 

a formação acadêmica em relação ao grau de instrução dos pais. 

Na tabela abaixo, podemos constatar que ainda existe na rede 12 

professores que responderam ao questionário com apenas o 2º grau e que não estão 

matriculados em nenhum curso de graduação.  

 

Tabela 6: Caracterização da formação acadêmica inic ial. 

Grau de Escolaridade Total % 

Em branco 3 0,86 

2º grau 12 3,46 

3º grau completo 190 54,76 

3º grau incompleto 46 13,26 

Pós latu senso 95 27,38 

Mestrado 1 0,29 

Doutorado 0 0,00 

Total 347 100,00 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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De acordo com a Tabela 7, o curso normal superior é predominante na 

formação acadêmica, e corresponde a 47,26% do total de professores com graduação. Isso 

se deu devido ao incentivo da prefeitura em parceria com a UNIMONTES (Universidade 

Estadual de Montes Claros) que ofereceu o Curso Normal Superior e o Projeto Veredas que 

garantiu aos professores da rede uma formação em nível superior para atender a exigência 

da lei LDB 9394/96.  Em segundo lugar, está o curso de Pedagogia, com um total de 

24,78% de professores. Os demais cursos demonstram uma parcela inexpressiva em 

relação ao curso de maior percentual escolhidos pelos professores como formação inicial, 

como se observa na tabela abaixo: 

 

Tabela 7: Curso de graduação 

Graduação Total % 

Em branco 41 11,82 

Artes 2 0,58 

Artes Musicais 1 0,29 

Biologia 4 1,15 

Ciências 1 0,29 

Ciências Biológicas 1 0,29 

Ciências e Matemática 2 0,58 

Ciências Sociais 5 1,44 

Direito 1 0,29 

Educação Artística 2 0,58 

Educação Física 3 0,86 

Enfermagem 1 0,29 

Ensino Infantil 1 0,29 

Espanhol 1 0,29 

Filosofia 4 1,15 

Geografia 2 0,58 

História 3 0,86 

História do Brasil 1 0,29 

Letras 1 0,29 

Letras Inglês 1 0,29 

Letras Português e Inglês 1 0,29 

Matemática 3 0,86 

Mídias 1 0,29 

Normal Superior 164 47,26 
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Normal Superior e Matemática 1 0,29 

Normal Superior/ Pedagogia 7 2,02 

Pedagogia 86 24,78 

Português 4 1,15 

Química 1 0,29 

Sociologia 1 0,29 

Total 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

O tipo de instituição onde essas professoras foram formadas é um 

indicador importante, como se observa na tabela abaixo: 

Tabela 8: Instituição de formação superior 
 

Instituição Total % 
Em branco 56 16,14 
Pitágoras 17 4,90 
FTC 1 0,29 
Funorte 16 4,61 
Iseib 1 0,29 
Isemoc 1 0,29 
Pucmg 2 0,58 
Santo Agostinho 2 0,58 
UFMG 1 0,29 
UFV 9 2,59 
Unimontes 205 59,08 
Uninter 1 0,29 
Unipac 11 3,17 
Unipac e FCJP 1 0,29 
Unisa digital 1 0,29 
UOP 1 0,29 
Unopar 19 5,48 
Unim/ Iseib 1 0,29 
Unim/Santo Agostinho 1 0,29 

Total 347 100,00 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Como podemos observar o quadro acima aponta uma certa procura dos 

professores de Montes Claros, por instituições privadas. Os estudos de Batista (1997, apud 

Macedo 2004) e Gatti, et.al (1994, apud Macedo 2004) indicam uma predominância entre os 

professores formados por instituições privadas. Porém, o maior número de professores que 

concluíram o ensino superior, no caso desta pesquisa, concentra-se na instituição pública 

estadual que é a UNIMONTES, que conta com cursos de graduação gratuitos e cursos de 
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pós-graduação, em sua maioria, não gratuitos. Os estudos de Macedo (2004), com os 

professores de Belo Horizonte revelam também essa leve tendência de predominância da 

instituição privada. 

Dentre as instituições privadas procuradas pelos professores, podemos 

destacar em primeiro lugar a UNOPAR (Universidade do Paraná) com 5,48%, em segundo, 

as Faculdades Pitágoras com 4,90% e em terceiro, a FUNORTE (Fundação do Norte de 

Minas) com 4,61%. É importante citar que o Norte de Minas é uma região do semi-árido com 

grande dificuldade de desenvolvimento, onde a renda dos habitantes é baixa, com uma mão 

de obra muito barata. Diante desse quadro, os professores têm tentado se graduarem em 

faculdades particulares, pois o fato de a UNIMONTES ser a única instituição pública 

estadual, com cursos na área de Ciências Humanas, torna a concorrência muito alta. O fato 

de Montes Claros está se tornando uma cidade de pólo de instituições de ensino superior 

muito tem contribuído para a graduação dos professores das redes de ensino da cidade. 

Outro dado importante é o ano de conclusão do curso desses professores, 

como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 9: Ano de conclusão do curso 

Conclusão do Curso Total % 

Em branco 65 18,73 
1982 – 1986 1 0,29 

1987-1991 4 1,15 

1992-1996 16 4,61 

1997-2001 49 14,12 

2002-2006 149 42,94 

2007-2011 61 17,58 

2012-2016 2 0,58 

Total 347 100,00 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Os dados acima mostram-nos que os docentes de Montes Claros 

começaram a investir efetivamente no ensino superior a partir da década de 90, pois apenas 

1 professor dos entrevistados concluiu o curso nos anos 80 e 4 professores concluíram o 

curso de graduação no final dos anos 80 e inicio dos anos 90.  Podemos perceber que não 

existe uma homogeneidade na distribuição dos professores no que se refere ao ano de 

conclusão dos cursos de graduação e sim uma forte concentração no período de 2002 à 

2006, perfazendo um total de 149 professores, equivalendo a um percentual de 42,94%. 
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3.1.4 - Cursos de Pós-Graduação  

 

Dos 347 entrevistados, 107 docentes afirmaram ter cursado um curso de 

pós-graduação, indicando um percentual de 30,91% de professores que possuem essa 

formação continuada. É importante destacar que a maior preferência dos professores está 

entre a psicopedagogia correspondendo a 4,03%, a alfabetização e letramento com 3,75%, 

somando os intervalos de alfabetização, alfabetização e letramento, e supervisão escolar 

com 3,46%, os demais cursos apresentam um percentual pouco expressivo como 

demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Cursos de Pós-graduação 

Cursos pós-graduação Total % 
Em branco 240 69,16 
Alfabetização 5 1,44 
Alfabetização e letramento 8 2,31 
Alf., Letr. e Ling.Mat. 2 0,58 
Biologia Geral 1 0,29 
Ciências Sociais 1 0,29 
Coord. e Ori. Ped. 1 0,29 
Docência  Superior 4 1,15 
Docen. e Psicop. 1 0,29 
Educação Especial 3 0,86 
Ed. Física escolar 1 0,29 
Ed. Inf. e Series Iniciais 2 0,58 
Ensino Religioso 1 0,29 
Espec. do Pedagogo 1 0,29 
Fisiolo. do Exercício 1 0,29 
Fund. ed. e Didática 1 0,29 
Geografia e Historia 1 0,29 
Gestão Escolar 1 0,29 
Gestão Esc./ Psicoped. 1 0,29 
Historia da Arte 1 0,29 

Historia do Brasil 1 0,29 
Psicopedagogia / Gestão 1 0,29 
Hist. mod. e cont. 1 0,29 

Inspeção e Supervisão  1 0,29 
Inspeção Escolar 1 0,29 
Lato Sensu d. proc. Iv 1 0,29 
Língua Portuguesa 2 0,58 
Mat. e Estatística 2 0,58 
Mídias 3 0,86 
Orient. e Super. Pedag. 1 0,29 
Planej. Edu. 1 0,29 
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Psicopedagogia 14 4,03 
Psicop. clin. e inst. e sup. 1 0,29 
Psicop. e doc. e supervisão 1 0,29 
Saúde publica 1 0,29 
Supervisão 7 2,02 
Supervisão e Coordenação 1 0,29 
Supervisão e Inclusão 2 0,58 
Supervisão e Inspeção 1 0,29 
Supervisão e Orientação 6 1,73 
Supervisão e Psicopedagogia 2 0,58 
Supervisão Educacional 2 0,58 

Supervisão Escolar 12 3,46 
Supervisão, Docência 2 0,58 
Supervisão, Orientação 1 0,29 
Super., Orient., Inspeção 1 0,29 

Supervisão/ Compl. 1 0,29 
Total 347 100,00 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

 É importante notar que, entre os cursos de preferência dos professores, o 

destaque da supervisão será ainda maior se agruparmos os outros tipos de supervisão 

(superv. e docência, superv. e inspeção, superv. e orientação, superv. e inclusão, dentre 

outros), demonstrados pelas docentes. Assim sendo, o número subirá para 10,98% do total 

de professores, fato que se justifica pelo motivo de haver em Montes Claros uma oferta 

muito grande desse tipo de curso de especialização, uma vez que esses cursos abrem 

novos campos de trabalho para os professores. Segundo a LBD 9394/96, toda pessoa que 

fizer qualquer tipo de graduação poderá fazer uma pós em supervisão e atuar como 

supervisor em unidade escolar, resultando, assim, numa grande procura por esse tipo de 

pós-graduação. 

A maior parte dos professores da rede municipal de Montes Claros fez a 

pós- graduação em instituição pública, no caso a UNIMONTES 10,37% como apresentado 

na tabela abaixo. Porém, mesmo sendo nesta instituição, muitos cursos de pós-graduação, 

lato sensu não são gratuitos, como já foi citado anteriormente. Se olharmos por esse ângulo, 

a maioria quase absoluta dos professores fez seu curso de pós-graduação pago, ou seja, 

usando de recursos particulares para, assim, qualificarem-se melhor para exercer a 

profissão.  Restando apenas os 0,86% que estudaram na UFLA, 0,58% que estudaram na 

UFMG e 0,29% que estudaram na UFRJ que não tiveram de pagar pela formação, como 

mostra a tabela abaixo:  
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Tabela 11: Faculdades de pós-graduação 

Instituição de pós-graduação Total % 
Respostas em Branco 235 67,79 
FACINTER 1 0,29 
Faculdades Integradas Jacarepaguá 3 0,86 
UFRJ 1 0,29 
Faculdade RJ 1 0,29 
Faculdades Integradas Simonsem 3 0,86 
Perlagos 3 0,86 
FIJI 3 0,86 
Funorte 5 1,44 
Instituto Prominas 1 0,29 
Interlagos 1 0,29 
Instituto Berlar 1 0,29 
Iseib 26 7,49 
Pitágoras 6 1,73 
Prisma 1 0,29 
Santo Agostinho 12 3,46 
UCB 3 0,86 
UFLA 3 0,86 
UFMG 2 0,58 
UNIMONTES 36 10,37 
Total 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

No total geral, podemos dizer que 12,10% fizeram a pós em instituição 

pública e 19,88% em instituições privadas, e 68,01% não responderam sobre instituição de 

pós-graduação, como demonstra a tabela abaixo: 

 

Tabela 12: Tipo de instituição de pós-graduação. 

Instituição de pós-graduação. Total % 
Instituição pública 42 12,10 
Instituição Privada 69 19,88 
Respostas em Branco 236 68,01 
Total 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010  

 

3.1.5 - Outros cursos de formação  

 

Tabela 13: Participação em cursos de formação 

Participação em curso de formação  Total % 
Não 29 8,36 
Sim  293 84,44 
Em branco 25 7,20 

Total 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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Do total de 347 docentes, 84,44% responderam que já participaram de 

cursos de formação continuada. Apenas 8,36% responderam não ter participado de um 

curso de formação durante sua trajetória profissional. Os professores apontaram vários 

cursos de formação continuada como o CEALE, PROCAP, Pro letramento, Um salto para o 

futuro, Alfabetização e letramento entre outros.  

 

3.1.6 - Tempo de experiência na docência 

 

Com relação ao tempo de experiência, os dados indicam que 69,16% dos 

professores possuem mais de dez anos de experiência na docência, o que lhes confere 

certa experiência na docência das séries iniciais, demonstrando assim que essa fase do 

ensino fundamental de Montes Claros não é trabalhada por professores iniciantes. Os dados 

apontam que apenas 9,80% dos professores estão em início de carreira profissional, 

exercendo a profissão entre um e três anos de experiência na docência.  

 

Tabela 14: Tempo de experiência na docência. 

Tempo na Docência Total % 

1 a 3 34   9,80  

3 a 6 20   5,76  

6 a 10 48 13,83  

Acima de 10 240 69,16  

Nenhuma resposta 5   1,44  

Total 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

É importante citar também que 13,83%, atuam como professor em um 

período de seis a dez anos, tempo que pode ser considerado também como um bom 

período de experiência na docência. Porém, não podemos afirmar que os dados sobre o 

tempo na docência sejam apenas na rede municipal de ensino. No questionário, os 

professores apontaram as escolas trabalhadas e percebemos nas respostas certa 

predominância das escolas da rede municipal como local de trabalho tanto no primeiro cargo 

como no segundo, dado que não surpreende pelo fato de que a rede municipal de ensino 

oferece melhores condições salariais do que a rede estadual e muitas escolas da rede 

particular de Montes Claros. A prefeitura de Montes Claros, em 2010, igualou o salário dos 

professores da Educação Infantil à 8ª série, tendo como requisito principal a graduação em 

nível superior. 
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3.1.7 - Tempo de experiência com alfabetização 

 

Tabela 15: Tempo de experiência com alfabetização 

Tempo com alfabetização Total % 
Nenhuma Resposta 34  9,80  

1 a3 77 22,19  

3 a 6 57 16,43  

6 a 10 72 20,75  

Acima de 10 107 30,84  

Total 347 100 
 Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

Segundo mostra a tabela acima, um número bem expressivo de 

professores, 30,84%, trabalha há mais de dez anos com alfabetização. Dados como estes 

também foram apontados nos estudos de Macedo (2004) e Souza (2010) realizados em 

Belo Horizonte e em Barbacena. Dado que se difere consideravelmente dos estudos 

constatados por Gatti et al (1994, apud Macedo, 2004), onde afirma que no Brasil, os 

professores do ensino fundamental tendem a variar as séries em que trabalham, não se 

dedicando a tipo específico nenhum de trabalho como, por exemplo, no caso da 

alfabetização. As coordenadoras do processo em 2007 e em 2009 em Montes Claros 

afirmam que a rotatividade dos professores na rede dificulta uma maior consolidação da 

forma de trabalho apresentado no curso de formação, como afirma a primeira entrevistada:  

 

E essa questão, muitos professores que fizeram o CEALE em 2007, 

em 2008 não estavam na alfabetização. Então nós temos muito esse 

problema, essa rotatividade de professores. Então, você prepara o 

profissional e no ano seguinte ou ele não está na rede, ou ele está 

em outro setor, ou em outra série, sabe, ele sai da alfabetização, 

então é bem complicado. (coordenadora do processo em 2007)  

 

Na mesma linha também afirma a segunda entrevistada:  

 

...Pode acontecer, até porque o seguinte, como nós temos muita 

rotatividade de professores, hoje os que trabalham na alfabetização 

podem não ser mais aqueles que fizeram o curso. (coordenadora do 

processo em 2009) 
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 Esses dados não foram confirmados pelos nossos dados dos 

questionários.  Segundo as respostas dos professores, grande parte trabalha há mais de 

dez anos com alfabetização, correspondendo a 30,84%, e 20,75% trabalha há mais de seis 

anos, se somarmos os dois intervalos chegaremos a um percentual de 51,59%. Os dados 

acima referem-se aos 347 professores entrevistados incluindo professores alfabetizadores e 

não alfabetizadores, que na sua trajetória tenha trabalhado com alfabetização e não apenas 

aos 182 que fizeram o curso do CEALE. Ainda sobre essa questão da rotatividade, esse 

dado também não foi confirmado com relação ao tempo de experiência com a mesma série 

como mostra a tabela 17. 

Também é expressivo o número de professores que está na alfabetização 

há menos de seis anos. (Tabela 16) Há uma concentração de professores iniciantes, 

22,19% de um a três anos e 16,43% de professores de três a seis anos, somando os dois 

intervalos relacionados ao tempo de experiência com alfabetização, obtém-se um total de 

38,62% de professores com menos de seis anos de experiência na alfabetização entre os 

professores pesquisados, segundo a Tabela 15. 

 

Tabela 16: Tempo de experiência com a mesma série 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Os dados acima compreendem todas as escolas da rede: escolas urbanas, 

pequeno porte e escolas núcleo, os quais apontam que apenas 11,24% dos professores 

trocam de série todo ano, dado que possivelmente está ligado ao fato de serem professores 

contratados que ao rescindirem o contrato não têm direito de escolherem a mesma escola, 

tão pouco a mesma série no ano seguinte com um novo contrato. Confirmando assim o fato 

que a rotatividade declarada pelos coordenadores do processo em 2007 e 2009, não 

acontece entre os professores.  

Se cruzarmos os dados “tempo de experiência na docência” com o “tempo 

de experiência na alfabetização”, perceberemos que a maioria dos professores com mais de 

Experiência mesma Série Total % 
Nenhuma Resposta 9  2,59  
1 a 3 108 31,12  
3 a 6 61 17,58  
6 a 10 42  12,10  
Acima de 10 47  13,54  
Troca Série todo Ano 39  11,24  
Somente Alfabetização  41  11,82  

Total 347 100 
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dez anos de experiência na docência, isto é, 69,16%, também corresponde aos professores 

com maior tempo de experiência na alfabetização, 30,84%, como mostra a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 17: Tempo de experiência na docência X exper iência na alfabetização 

Tempo de experiência Docência  % Alfabetização  % 

1 A3 34 9,80 77 22,19 

 3 A 6 20 5,76 57 16,42 

6 A 10 48 13,84 72 20,75 

Acima de 10 240 69,16 107 30,84 

Nenhuma resposta 5 1,44 34 9,80 

Total 347 100 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

3.1.8 – Quantidade de escolas em que trabalham e ví nculo com a(s) escola(s)  

 

Os dados abaixo demonstram que 65,42% dos professores trabalham em 

uma escola, porém isso não significa que seja em um turno apenas, pois o dado sobre a 

quantidade de turnos não foi especificado na pesquisa. Os dados com relação à quantidade 

de escolas trabalhadas por esses professores revelam que 1,44% trabalham em 3 escolas, 

0,86% trabalham em 4 escolas e que 1 professor 0,29% dos entrevistados trabalha em 5 

escolas, esse fato se dá devido a formação inicial dos professores (como foi citado na 

Tabela 7), pois muitos são graduados em diversas áreas da educação permitindo assim 

assumirem aulas em diferentes instituições de ensino e em horários variados.  

 

Tabela 18: Quantidade de escolas em que os professo res trabalham 

Quantidade Total % 
Em branco 3  0,86  
Escolas trabalhadas 1 227 65,42  
Escolas trabalhadas 2 108 31,12  
Escolas trabalhadas 3 5 1,44  
Escolas trabalhadas 4 3 0,86  
Escolas trabalhadas 5 1  0,29  

Total 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

 

Se cruzarmos o vínculo com a escola e o tempo de atuação na docência 

observamos que os professores com maior tempo de experiência na docência, ou seja, 

69,16%, atuam há mais de dez anos na mesma escola, 33,35%, perdendo em percentual 
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apenas para os que estão de um a três anos na mesma escola, ou seja, a rotatividade dos 

professores das séries iniciais é pouco expressiva, dado constatado também por Macedo 

(2004). 

 

Tabela 19: Vinculo com a escola X tempo de experiên cia 

Tempo 
Tempo de 
atuação na 
escola 

% Tempo na docência % 

1 a3 140 40,60 34 9,86 
3 a 6 45 13,05 20 5,80 
6 a 10 42 12,18 48 13,92 
Acima de 10 115 33,35 240 69,16 
Nenhuma resposta 5 1,45 5 1,45 
Total 347 100 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

É importante destacar que, se cruzarmos ainda os dados do “vínculo com 

a escola”, “tempo de experiência” e “tempo de atuação com a alfabetização” perceberemos 

também que os professores com mais de dez anos de atuação na docência, possuem 

também mais de dez anos na alfabetização, e com relação ao tempo de atuação na mesma 

escola possui o segundo maior percentual, 33,14%.  

 

Tabela 20: Vínculo com a escola X tempo de experiên cia X tempo na alfabetização. 

Tempo Vinculo % Experiência % Alfabetização % 

1 a 3 140 40,35 34 9,80 77 22,19 

3 a 6 45 12,97 20 5,76 57 16,43 

6 a 10 42 12,10 48 13,83 72 20,75 

Acima de 10 115 33,14 240 69,16 107 30,84 

Nenhuma resp. 5 1,44 5 1,44 34 9,80 

Total 347 100 347 100 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

Em síntese, um dos argumentos que tem sido apresentado para se 

justificar o fracasso na formação continuada, além das mudanças de governo, no qual o 

atual desconsidera o que foi trabalhado anteriormente e apresenta outra proposta para a 

educação, é a questão da significativa rotatividade dos professores entre turmas lecionadas 

e escolas trabalhadas, o que tornaria as ações com relação a qualquer formação continuada 

tanto na alfabetização, quanto em outras áreas, nulas, partindo sempre do ponto inicial. No 

entanto, como foi demonstrado nas Tabelas 17, 19 e 20 a maioria dos professores das 
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séries iniciais do ensino fundamental de Montes Claros possui mais de dez anos de 

experiência, atuando ainda na alfabetização há mais de dez anos e estão nas mesmas 

escolas que atuam há um tempo bem considerável, apontando assim como Macedo, 

“condições diferenciadas para a implementação de política de formação de professores 

alfabetizadores”. (MACEDO, 2004, pag. 90) 

 

 

3.1.9 - A concepção de alfabetização  

 

3.1.9.1 - Alfabetização como aquisição do código 

 

Nas respostas dos professores sobre o que é alfabetização percebemos a 

predominância de alguns conceitos. Grande parte conceituou a alfabetização como um 

processo de ensinar a ler, escrever e interpretar, com o foco na aquisição do código, como 

se observa nos fragmentos abaixo: 

 

É o ato de ensinar a ler e a escrever. (05) 

 

Para mim, é fazer com que o aluno leia e escreva. (19) 

 

É levar o educando a dominar o sistema de escrita. (306) 

 

Essa forma de conceituar a alfabetização voltada para a aquisição do 

código também foi demonstrada por Souza (2010) na Prefeitura Municipal de Barbacena. 

  

Para mim, a alfabetização é o processo de construção e decodificação da 
leitura e da escrita. Enunciado 03. (Souza, 2010 p. 69) 

 

Poderíamos afirmar que o foco dos professores nesses fragmentos é na 

dimensão individual da alfabetização conforme analisa Soares: 

 

[A leitura é] Um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se 
estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a 
capacidade de compreender textos escritos. Essas categorias não se 
opõem, complementam-se; a leitura é um processo de relacionar símbolos 
escritos a unidade de som e é também o processo de construir uma 
interpretação de textos escritos. (SOARES,1998, p. 68) 

 

[A escrita é] Um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, mas 
habilidades fundamentalmente diferentes daquelas exigidas pela leitura. 
Enquanto as habilidades de leitura estendem-se da habilidade de 
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decodificar palavras escritas à capacidade de integrar informações 
provenientes de diferentes textos, as habilidades de escrita estendem-se da 
habilidade de registrar unidades de som até a capacidade de transmitir 
significados de forma adequada a um leitor potencial. (SOARES, 1998, p. 
69) 

 

Essas práticas não se opõem entre si, complementam-se, pois o 

aprendizado da escrita é um processo de se relacionar símbolos escritos a unidade de som 

como também de organizar o pensamento e expressar idéias. (Soares,1998).  

 

3.1.9.2 - Alfabetização como sinônimo de construção  do conhecimento  

 

Outros professores abordaram a questão da alfabetização relacionando-a 

ao processo de construção de conhecimento. Como afirmam os docentes: 

 

É ensinar a ler e escrever através da própria construção do 

conhecimento. (15) 

 

Participar na construção do conhecimento. (39) 

 

É direcionar um processo que auxilie o educando, na construção do 

conhecimento com relação à leitura e escrita. (109) 

 

 

3.1.9.3 - Alfabetização na perspectiva de letrament o como prática social 

 

Outros professores conceituaram a alfabetização numa perspectiva de 

letramento como prática social como demonstra as escritas abaixo: 

 

O processo de ensinar e aprender as habilidades de codificação e 

decodificação e o domínio dos conhecimentos que permitem o uso 

dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. (48)  

 

Compreendo a alfabetização aliada ao letramento como sendo um 

processo de aquisição de conhecimentos sistematizados aliado ao 

conhecimento prévio que culminarão com novas construções nas 

práticas sociais. (151) 

 

É a apropriação dos usos e funções sociais da leitura e escrita. (57) 
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É o processo de ensino-aprendizagem no qual o educador vai mediar 

a aquisição do domínio da leitura, escrita, compreensão e o uso 

social da língua. (285) 

 

3.1.9.4 - Alfabetização como “leitura de mundo”  

 

Alguns professores já apresentaram seu conceito numa perspectiva da 

alfabetização como projeto político emancipador dentro da pedagogia defendida por Freire.  

 

Alfabetização é um processo que não só se decifra códigos, mas 

saber fazer uma leitura de mundo. (59) 

 

É transformar a mentalidade de um indivíduo preparando-o para a 

leitura de livros e do mundo. (23) 

 

O ato de ensinar a ler e compreender o mundo em que a criança 

vive. Mostrar para a criança a verdadeira essência do saber. (2) 

  

Dar a oportunidade de o indivíduo ler e interpretar o mundo. Ser um 

mediador do conhecimento para que o indivíduo se torne cidadão. 

(22) 

 

Conforme aponta Freire e Macedo,  

 

A alfabetização não é tratada meramente como uma habilidade técnica a 
ser adquirida, mas como fundamento necessário à ação cultural para a 
liberdade, aspecto essencial daquilo que significa ser um a gente individual 
e socialmente constituído. Ainda da maior importância, a alfabetização para 
Freire é, inerentemente um projeto político no qual homens e mulheres 
afirmam seu direito e sua responsabilidade não apenas de ler, compreender 
e transformar suas experiências pessoais, mas também de reconstituir sua 
relação com a sociedade mais ampla. (FREIRE; MACEDO, 2002. P. 7) 

 

Para Freire, o indivíduo alfabetizado é aquele capaz de usar a leitura e a 

escrita como meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la. Essa forma de 

pensar a alfabetização também foi apontada no trabalho de Souza (2010) na rede municipal 

de Barbacena quando demonstra o discurso dos professores sobre o conceito de 

alfabetização: 
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“Para mim, alfabetização é um processo que se inicia quando a criança 
começa a entender, a “ler” o mundo mas que nunca termina. Estamos 
sempre avançando e progredindo nesse processo.” Enunciado 2. (SOUZA 
2010, p.67) 

 

Segundo Souza, quando a professora conceitua alfabetização usando a 

expressão “ler o mundo” a professora está fazendo uma apropriação da proposta de Freire.   

  

 

 3.1.10 - Livro didático na prática de alfabetizaçã o 

 

Dos 347 professores entrevistados 75,80% responderam que usam o livro 

didático em sua prática de alfabetização, mas esse percentual se divide entre aqueles que 

usam diariamente, aqueles que usam como suporte, de vez em quando, e aqueles que 

usam para preparar atividades de acordo com os objetivos propostos, dado que não foi 

aprofundado nessa pesquisa. Existe também o fato da rede municipal não adotar um livro 

didático específico para cada série ou para a alfabetização, deixando livre para as escolas 

optarem. Desses, 16,71% responderam não usar o livro didático, porém como no caso dos 

que responderam sim, eles também podem usar o livro didático como suporte para montar 

suas atividades e assim alcançarem os objetivos propostos. 

 

Tabela 21: Uso do livro didático 

Uso de livros didáticos Total % 

Não 58 16,71 

Sim  263 75,80 

Em branco 26 7,50 

Total 347 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010  

 

Nessa mesma questão, os professores responderam quais os livros mais 

usados por eles na sua prática de alfabetização. Segundo as respostas, o livro mais usado é 

o Porta Aberta “o único disponível (Porta Aberta – Alfabetização).” (266), que segundo uma 

das  professoras entrevistadas é o livro distribuído pela Rede Municipal mas isso não 

significa que tenha sido o livro escolhido pela escola: 

 

Trechos da entrevista de Anália: 

(...) “aqui na escola foi feito, a gente sentou, reuniu, a gente olhou as 

propostas, vieram os livros da editora. E o que a gente faz, vem o 
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manual, como a gente faz pra escolher, a gente olha no manual as 

estrelas e as recomendações, então aquele livro, a gente ler as 

recomendações, o que aquele livro está contemplando, qual 

capacidade ele mais contempla, se está de acordo realmente com o 

CEALE, se está de acordo com os objetivos da alfabetização e a 

gente escolhe dois, só que infelizmente a gente tem a tristeza de que 

nunca vem o livro que a gente escolhe, nós não escolhemos porta 

aberta e veio pra gente porta aberta, a gente escolhe. (...)  

Preenchemos, mandamos todos os dados mas nunca vem o livro 

que a gente pede, nunca, nunca!! Nós pedimos este, oh!! Nós 

pedimos esse, Letramento e alfabetização linguística, que está mais 

por dentro, dentro de um conteúdo ele tem todos os gêneros textuais 

dentro do mesmo conteúdo ele tem todos os gêneros.(...) Só que não 

veio, porque, ai acaba vindo e cai naquela tecla, né! Veio esse, não é 

muito bom não, mas é o que a gente tem em mãos então eu 

aproveito. Aí veio esses, assim vem variados, nunca vem a mesma 

linha em todos os conteúdos vem porta aberta pra alfabetização, vem 

de olho no futuro, prá história, vem não sei o que prá português, prá 

história e geografia, é assim. 

 

Este fato também foi demonstrado por Souza (2010) na rede municipal de 

Barbacena onde uma professora relata que não usa o livro escolhido por ela na sua prática 

de alfabetização. 

“Faço uso do livro didático que não foi escolhido por mim e que nem 
sempre atende as minhas necessidades. Tento, por isso, aliar outras 
atividades às do LD.” Enunciado 02. (SOUZA, 2010, p.67) 
 

De acordo com a fala da professora entrevistada, o livro Porta Aberta “não 

é muito bom”, comparando com o que diz o Guia do Livro Didático para a alfabetização e 

letramento como diz o trecho abaixo: 

 

Como a coleção recorre frequentemente a cópias e à memorização dos 
alunos, as propostas destinadas à exploração do sistema alfabético 
devem ser ampliadas, reservando-se maior espaço à reflexão sobre os 
princípios e regras trabalhados e a sua aplicação em novas situações. 
Também devem ser ampliadas as estratégias de leitura e compreensão 
dos textos , pois estes são mais explorados, principalmente no primeiro 
volume, para a apropriação do sistema. Assim, as leituras sugeridas na 
coleção, e mesmo de outros autores representativos de nossa literatura, 
precisam ser incorporadas ao trabalho de sala de aula, na perspectiva da 
expansão do letramento dos alunos e da formação do leitor. Muitas das 
orientações relativas à produção de textos só estão disponíveis no Manual 
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do Professor. Assim, é necessário acompanhar as situações de escrita com 
mais cuidado, para que os alunos elaborem textos progressivamente mais 
extensos, com maior autonomia e com finalidades que ultrapassem os 
limites da sala de aula. O mesmo cuidado deve ser dedicado à produção 
de textos orais , para que as atividades incluam diferentes gêneros da 
oralidade e sejam sempre planejadas de acordo com situações interativas 
diversas, tanto informais quanto formais. (Guia do Livro didático, p. 123) 
(Grifos do autor) 
 

Exigirá um maior desdobramento e atenção dos professores com relação a 

preparação das atividades diárias, pois, como afirma o guia as atividades constantes no livro 

Porta Aberta, são mais voltados para o exercício de cópias e memorização, forçando então 

o professor a ampliar as atividades de exploração do sistema alfabético, as estratégias de 

leitura e compreensão dos textos, como também dar bastante atenção às atividades de 

produção oral e escrita de textos. 

É importante citar que alguns professores declararam no questionário usar 

diversos livros na sua prática de alfabetização. Muitos dos que responderam usar um livro 

específico como o Porta Aberta, também registraram outros livros como suporte de sua 

prática de alfabetização, confirmando, assim, a opção dos professores em não seguir um 

único livro didático em sala de aula. Dado também encontrado por Souza (2010), como foi já 

foi citado.  

Vários, Porta Aberta/Todas as letras, etc., mas só uso como apoio e 

fixação de conteúdos, pois não há um que atenda 100% as 

necessidades dos nossos alunos. (255) 

 

 Porta aberta, Projeto Pitanguá, outros. (260) 

 

 

3.2 – O que dizem os professores sobre o curso de f ormação oferecido pelo CEALE: 

análise dos questionários.  

 

3.2.1 – Professores que participaram do curso de fo rmação continuada do CEALE 

 

Dos 347 professores pesquisados, 182 participaram do curso de formação 

oferecido pelo CEALE em parceria com a Prefeitura Municipal de Montes Claros, o curso foi 

oferecido apenas para os professores que atuavam em turmas de alfabetização no ano de 

2007, ou seja, Introdutório, fase I, fase II, correspondendo hoje ao 1º, 2º, e 3º série/ano do 

ensino fundamental, como demonstra a tabela abaixo: 
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Tabela 22: Professores que participaram do curso do  CEALE 

Formação CEALE Total % 

Sim 182 52,45 
Não 165 47,55 

Total 347 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

Segundo o consolidado de matrícula no final de 2009, 521 turmas do 1º ao 

5º ano estiveram em funcionamento no decorrer desse ano. Os questionários foram 

entregues às 62 escolas segundo a quantidade de turmas e professores regentes das 

mesmas, desses, 347 responderam ao questionário, e 182 responderam também que 

participaram do curso oferecido pelo CEALE, foco de análise desta pesquisa. 

Outro dado fornecido pela Secretaria de Educação através do setor de 

coordenação das séries iniciais em 2007 é que 322 professores entre regentes e alguns do 

administrativo fizeram o curso do CEALE, ficando de fora os supervisores, que 

posteriormente, ou seja, em 2008, fizeram o curso com algumas modificações. É importante 

lembrar que o questionário foi entregue a todos os professores das séries iniciais, incluindo 

os alfabetizadores como também os demais professores que estavam atuando em sala de 

aula como professor regente da turma. Outro fato interessante é que, segundo a 

coordenadora do processo, em 2007, muitos desses professores alfabetizadores que 

fizeram o curso, não estavam mais atuando diretamente na regência12. Como seria 

complicado encontrar os 322 professores que participaram do curso em 2007, então 

optamos por um questionário que abrangesse todos os professores da rede dando-nos a 

oportunidade de traçar o perfil desses professores como também identificar os que fizeram o 

curso do CEALE e que ainda estavam atuando na regência na Rede Municipal de Ensino.  

Tabela 23: Motivo de participação no CEALE 
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Sim 163 89,56 21 11,54 26 14,29 45 24,73 97 53,30 
Não 19 10,44 161 88,46 156 85,71 137 75,27 85 46,70 
Total 182 100 182 100 182 100 182 100 182 100 

 Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

                                                           
12 Dado fornecido pela coordenadora do processo em 2007. 
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Segundo a tabela acima podemos dizer que a maioria dos professores 

89,56% participaram do curso para adquirirem conhecimento. Outro dado significativo é que 

53,30% afirmaram participar do curso por causa da qualidade do mesmo. 24,73% dos 

professores demonstraram ter participado do curso por causa da imposição da Secretaria 

Municipal de Educação, fato surpreendente são os 14,29% condicionados ao recebimento 

do FUNDEB, pois durante a visita da então secretaria adjunta da educação na época da 

realização do curso, essa fez questão de frisar que os professores não precisavam ficar 

preocupados que não haveria sobra de dinheiro do FUNDEB para repassar para os 

professores pois este seria muito bem empregado (gasto) com as capacitações. Este 

repasse já aconteceu por várias vezes na prefeitura, os professores ficam sonhando, 

esperando o final do ano para saberem se receberão algum rateamento proveniente do 

FUNDEB. Ainda segundo a coordenadora do processo em 2009, havia sim essa suspeita da 

participação ser condicionada ao recebimento do FUNDEB, como afirma:  

 

Pois é!! Justamente por causa do contrato né! E, como, é ,é  na 

época, de certa forma quem participou do CEALE sofreu muita 

pressão. Ah!! Não ia receber o FUNDEB. A participação dele estava 

condicionada ao recebimento do FUNDEB. Então assim, foi muita 

pressão, muita gente participou por obrigação. Entendeu? Não por 

querer. (Coordenadora do processo em 2009)  

 

Com relação aos 11,54%, referentes ao incentivo de 10% sobre o salário, 

segundo a coordenadora do processo em 2009, todo professor que esteja atuando na 

alfabetização tem o direito a esse incentivo independente de terem feito o curso do CEALE 

ou não. Porém, as contratações seguiram a ordem de preferência para quem fez o curso de 

capacitação.  Isso valeu apenas para os professores contratados, sendo que o efetivo tem 

liberdade de escolha da turma na escola em que trabalha, podendo, assim, optar ou não por 

uma turma de alfabetização. 

 

3.2.2 – Avaliação que o professor faz do curso do C EALE com relação ao material 

didático  

 

Tabela 24: Avaliação do material didático do curso do CEALE 

Avaliação do material  Total % 

Ótimo 74 40,66 
Muito Bom 87 47,80 
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Bom 19 10,44 

Regular 1   0,55 

Em branco 1   0,55 

Total 182   100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

De acordo com os dados acima, a avaliação positiva quanto ao material 

didático do curso foi bem expressiva, pois 40,66% responderam que é ótimo e 47,80% 

disseram ser muito bom o material, somando um percentual de aceitabilidade de 88,46%, 

sendo pouco expressivo (10,44% ) o percentual dos professores que considerou como bom 

e menor ainda  0,55% dos que disseram ser regular. 

 

3.2.3 – Avaliação que os professores fazem do curso  do CEALE com relação aos 

professores que ministraram o curso. 

 

Com relação aos professores que ministraram o curso do CEALE, as 

respostas foram um tanto quanto homogêneas no interior do intervalo entre ótimo, muito 

bom e bom, perfazendo um total de 176 professores, que equivale a 96,70% dos 

professores, dando um destaque maior ao percentual de 45,60% de professores que 

responderam muito bom, como se observa na tabela abaixo. É importante destacar que foi 

inexpressivo os 2,75% de professores da rede insatisfeitos com os professores do curso do 

CEALE. No entanto, o questionário aplicado não pedia explicitamente que os professores 

justificassem sua avaliação. Buscaremos captar as possíveis razões para essa tendência de 

aceitabilidade com relação aos professores capacitadores a partir do conjunto de respostas 

aos itens do questionário como um todo.  

 

 

Tabela 25: Avaliação dos professores que ministrara m o curso do CEALE 

Avaliação dos professores Total % 

Ótimo 48 26,37 

Muito Bom 83 45,60 

Bom 45 24,73 

Regular 5 2,75 

Em branco 1 0,55 

Total 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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3.2.4 - Professores que conseguem desenvolver em sa la de aula as atividades 

propostas pelos cadernos do CEALE.  

 

Tabela 26: Professores que conseguem desenvolver as  atividades propostas pelos 
cadernos do CEALE 

Cadernos do CEALE Total % 
Sim 140 76,92 
Não 1 0,55 
Às vezes 37 20,33 
Em branco 4 2,20 

Total 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

   

Dos professores que responderam sobre a aplicação das atividades 

propostas pelos cadernos do CEALE, foi surpreendente os 76,92% que responderam que 

conseguem desenvolver as atividades propostas pelos cadernos em suas atividades de 

classe.  Segundo as justificativas apresentadas pelos professores, essas atividades são 

claras, objetivas, adequadas, ricas, boas e dinâmicas para serem aplicadas em sala de aula, 

como se observa nos relatos abaixo: 

 

As sugestões são ótimas e os resultados bem gratificantes aos 

objetivos propostos. (148) 

 

São atividades adequadas aos mais variados níveis de 

aprendizagem. (209) 

As atividades são dinâmicas. (157) 

 

As atividades são enriquecidas e diferenciadas. (169) 

 

Os professores também falaram que conseguem desenvolver as atividades 

em sala de aula porque conseguem usar nas atividades os descritores e capacidades 

propostas pelos cadernos, demonstrando que conseguem formular melhor questões 

obedecendo a esses critérios. 

 

Procuro trabalhar e sistematizar as capacidades inerentes ao 

ano/série. (201) 

 

Formulação de questões que levam em conta as 

capacidades/descritores. (230) 
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Hoje as atividades são desenvolvidas baseadas no descritor em que 

o     aluno está defasado. (305) 

 

Os professores apresentaram algumas respostas relacionadas à melhoria 

no planejamento, na aplicação das avaliações, e que as atividades propostas pelos 

cadernos servem de suporte para preparação das aulas, como relatado abaixo: 

 

As atividades são propostas até em avaliações como prova Brasil, 

etc. (122) 

 

Ajuda como suporte para um melhor trabalho. (178) 

 

Pois o material é muito útil e ajuda no planejamento. (194) 

 

É preciso ter um planejamento prévio, organizado que contemple 

todas as capacidades e que sejam retomados sempre que 

necessário. (197)  

 

O material contém suportes teóricos de fácil compreensão e 

exemplificações que auxiliam a prática. (282) 

 

É importante destacar que apenas 0,55%, ou seja, 1 professor respondeu 

que não conseguiu desenvolver em sala de aulas as atividades propostas pelos cadernos do 

CEALE, demonstrando um dado  inexpressivo.  Na sua justificativa o docente declarou não 

ter ficado em sala de aula após o curso. 

 

Fiquei fora da sala após o CEALE. (225) 

 

Uma boa parte dos professores disse que às vezes consegue utilizar as 

atividades propostas pelos cadernos. Foram apresentadas algumas justificativas como, por 

exemplo, o fato das atividades não estarem relacionadas com a realidade dos alunos, 

apresentaram também a falta de material didático, e alguns ainda declararam que o fato de 

trabalharem com salas multisseriadas, na área rural de Montes Claros, dificultava 

desenvolver em sala as atividades propostas pelos cadernos do CEALE, como demonstram 

os discursos abaixo: 
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A realidade da minha sala de aula é bem diferente, (Multisseriada). 

(188) 

 

Porque a realidade é bem diferente. (331) 

 

Não temos material suficiente para a reprodução do material do 

CEALE. (242) 

 

Porque nem sempre as atividades condizem com a realidade de 

nossos alunos. (176) 

 

3.2.5 - Material didático utilizado pelos professor es para preparação das suas aulas. 

 

Com relação ao material didático utilizado pelos professores, 96,70% 

responderam que utilizam livros de alfabetização, 84,06% disseram usar a matriz curricular 

confeccionada pela prefeitura, de acordo com as capacidades dos cadernos CEALE, para 

auxiliar o professor em sala de aula após o curso e, assim, propor certa padronização de 

conteúdo e forma de trabalhar com os alunos tendo em vista um bom desempenho nas 

provas sistêmicas como o SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública), 

especificamente o Proalfa (Programa de Avaliação do Ciclo Inicial de Alfabetização), a 

Provinha Brasil e também o SAME (Sistema de Avaliação Municipal de Educação), de forma 

que os alunos possam ser bem sucedidos nessas avaliações. Uma parcela bem significativa 

dos professores respondeu usarem outros materiais didáticos para alfabetizar como, por 

exemplo, o Livro Porta Aberta, Projeto Pitanguá, livros de alfabetização, o Dia-a-dia do 

professor, internet entre outros. 

Nesta questão específica, os professores tiveram oportunidade de optarem 

por mais de um item entre, Livros de Alfabetização, Cadernos do CEALE, Matriz Curricular, 

e outros, ainda com a oportunidade de citarem alguns materiais utilizados por eles. 

 

Tabela 27: Material didático utilizado pelos profes sores 
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Sim 176 96,70 153 84,06 133 73,07 49 26,93 66 36,26 
Não  6 3,30 29 15,94 49 26,93 133 73,07 116 63,74 
Total 182 100 182 100 182 100 182 100 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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3.2.6 – Avaliação dos professores com relação às ca pacidades propostas para a série 

(ano), trabalhada. 

 

Tabela 28: Avaliação das capacidades propostas para  cada série trabalhada 

Avaliação das capacidades Total % 

Adequado 158 86,81 

Inadequado 17 9,34 

Em branco 7 3,85 

Total 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

  

 Dos professores pesquisados, 86,81% responderam que as capacidades 

propostas pelo CEALE para sua série/ano são adequadas, segundo as justificativas 

apresentadas, os professores confirmaram suas respostas dizendo que essas atividades 

são realmente adequadas e estão de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos, que 

correspondem à faixa etária e que auxiliam no processo de construção do conhecimento, 

conforme as justificativas abaixo: 

 

As capacidades são adequadas, às vezes, as turmas é que 

apresentam alunos com dificuldades. (42) 

 

Adequadas uma vez que propõem atividades para desenvolver a 

leitura e a escrita da criança. (55) 

 

Porque as atividades são propostas de acordo com o nível de 

aprendizagem dos alunos. (121) 

 

Contempla os mais variados níveis de aprendizagem na sala de aula. 

(189) 

 

São coerentes com a idade e grau de conhecimento das crianças. 

(201) 

 

Pois para a idade deles o nível exigido é compatível. (322) 
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Sim, pois a capacidades propostas visa o desenvolvimento da 

criança de acordo com a sua faixa etária (o que é capaz de aprender 

nessa idade). (253) 

 

Auxiliam no processo de construção do conhecimento. (114) 

 

Os professores apresentaram ainda respostas variadas sobre a questão 

como, por exemplo, que as atividades propostas estão de acordo com as necessidades e 

correspondem a realidade dos alunos, e que contribuem para o letramento. 

 

De acordo com as necessidades do aluno. (207) 

 

Dentro da realidade dos alunos. (211) 

 

Não basta o aluno aprender ler e escrever e não saber o que está 

lendo, o importante é o letramento. (136) 

 

Outros professores ainda justificaram que as capacidades propostas para 

cada série/ano são adequadas por serem objetivas, ajudam a diagnosticar, como também 

auxiliam no planejamento, como relatam os professores a seguir: 

 

Pois ajuda a diagnosticar, fazer intervenção melhorando a qualidade 

do ensino. (194)  

 

Por causa do desenvolvimento do conhecimento e orientação e 

capacita para o desenvolvimento do planejamento. (222) 

 

São objetivas e de fácil compreensão para os alunos. (23) 

 

Diante dos dados acima, torna-se pouco expressivo os 9,34% que 

declararam inadequadas para sua série as capacidades propostas pelo curso do CEALE.  

Dentre as justificativas apresentadas, os professores falaram que as capacidades não estão 

de acordo com a série dos alunos e que não estão de acordo com a realidade. Alguns 

também afirmaram que são inadequadas pelo fato de trabalharem com crianças especiais, e 

o curso do CEALE, segundo esses, não propõem atividades para atender alunos com esse 

tipo de dificuldade, tornando, assim, difícil o trabalho como podemos observar nas falas 

abaixo: 
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Deveria ser separadas por série para ser consolidada todas. (127)  

 

Pois muitas estão muito ‘aquém’ da realidade dos alunos. (57) 

 

No momento trabalho com alunos especiais e o CEALE não teve 

proposta para esse tipo de aluno. (71) 

 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar os significados que os 

professores atribuíram ao curso de formação do CEALE, se esse curso influenciou, mudou 

ou ajudou o professor na sua prática diária em sala de aula, ou seja, se produziu alguma 

mudança com relação à sua forma de preparar as atividades, de avaliar os alunos e como 

também de acompanhar sua evolução, propondo assim atividades que abordem as 

capacidades para aquela série/ano e nível de aprendizagem sugeridas durante o curso e 

nos cadernos do CEALE. Diante disso, podemos perceber que 71,98% responderam que o 

curso de formação influenciou de alguma forma sua prática em sala de aula. E 25,82% 

responderam que não houve influência em sua prática; dentre esses, existem aqueles que 

justificaram que já trabalhavam com as capacidades do curso do CEALE e que apenas não 

usavam essa nomenclatura, demonstrando então que o que estudaram no curso legitimou 

uma prática já exercida por esses professores.  

 

Tabela 29: “Impacto” na prática dos professores 

Impacto do CEALE Total % 

Sim 131 71,98 

Não 47 25,82 

Em branco 4 2,20 

Total 182 100 

Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

   

3.2.7 – Mudanças atribuídas ao curso do CEALE 

 

Das justificativas apresentadas pelos professores sobre as mudanças na 

sua prática que eles atribuem ao curso do CEALE, grande parte dos professores justificou 

que o curso de formação ajudou a direcionar o planejamento e a forma de trabalho com os 

alunos.  
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Me permitiu executar planejar e direcionar meu trabalho com mais 

conhecimento e segurança. (189) 

 

Planejamento mais sistematizado com enfoque nas 

capacidades/descritores. (197) 

 

A maneira de elaborar as atividades e como desenvolvê-las 

melhorou muito. (45) 

 

Utilizar melhor o material e fazer planos de aula mais específicos. 

(71) 

 

Me ajudou a direcionar melhor o meu trabalho em sala de aula. (73) 

 

Melhora na elaboração das atividades relacionadas às capacidades 

desenvolvidas durante o dia-a-dia. (76) 

 

Clareza ao traçar os objetivos, melhor assimilação do conteúdo 

sistematização e organização dos planos de aula. (151) 

 

Alguns professores responderam que ficou mais fácil selecionar e 

desenvolver as atividades enfocando as capacidades, e afirmaram ficar mais fácil selecionar 

as atividades para trabalhar em sala de aula.  

 

Houve mudanças em relação as atividades selecionadas, ou seja, 

elaboradas para o planejamento, na forma de avaliar e outras. (38) 

 

Aplicar ativid. mais específicas. Ex: joguinhos que eles aprendiam 

com mais prazer, mais tranquilo para trabalhar. Ao invés de encher o 

quadro c/ ativ. cansativas. Uma carga muito grande para o aluno e 

não alcançava o objetivo. Com o CEALE consegui direcionar mais as 

ativ. E ter um retorno mais satisfatório na aprendizagem. (145) 

 

Melhor seleção das atividades, sem repetição de descritores já 

apreendidos pelos os alunos. (204) 
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Trabalhar na alfabetização relacionando as capacidades tornou-se 

mais significativo para os alunos. (26) 

 

Esclarecimento de atividades e capacidades a serem desenvolvidas 

pelos alunos. (62) 

 

Facilitou avaliar e analisar os dados obtidos. Dar ênfase as 

capacidades para a série. (235) 

 

Aprofundo mais para que os alunos dominem as capacidades 

necessárias. (256) 

 

Aprendi de verdade como trabalhar com as capacidades. (257) 

 

Vários professores disseram ter melhorado a prática pedagógica em sala 

de aula, e declararam ter adquirido mais conhecimento, como também apontaram ter 

adquirido mais segurança para trabalhar com os conteúdos propostos. 

 

Mais conhecimento e repensando a prática pedagógica. (30) 

 

Aperfeiçoamento da prática docente. (131) 

 

Trouxe novas propostas, o que contribuiu positivamente para a 

minha prática. (135) 

 

Aquisição de mais conhecimentos, troca de experiência e mais 

segurança para trabalhar certos temas. (176) 

 

Avaliar o aluno individualmente e com maior segurança do que ele 

consolidou e não consolidou. (127) 

 

Segurança em trabalhar as capacidades. (168) 

 

A melhoria na qualidade da minha prática. (187) 

 

Apresentaram também respostas com relação a preocupação com o nível 

de aprendizagem de cada aluno e com a forma de avaliação. 
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Preocupação em respeitar o nível do aluno. (134) 

 

Mais conhecimentos em relação ao nível de aprendizagem dos 

alunos e mais segurança na avaliação. (276) 

 

Aperfeiçoamento na forma de avaliar/diagnosticar. (308) 

 

Atividades mais apropriadas, forma de avaliar, aulas mais atrativas. 

(338) 

 

Alguns professores disseram ainda sobre o desenvolvimento da leitura e 

escrita e sobre o letramento. 

 

Levar o aluno a compreensão maior da leitura e uso da leitura e 

escrita no seu dia-a-dia. (166) 

 

Através das capacidades consegui fazer os alunos a desenvolverem 

melhor a leitura e escrita. (212) 

 

Além de alfabetizar eu tenho a consciência que meu aluno também 

precisa ser letrado para enfrentar o mundo. (55) 

 

Dos 182 professores, poucos responderam que o curso não influenciou 

sua prática, alegando que eles já trabalhavam, já conheciam o material, ou que era uma 

prática já utilizada em sala de aula, como relatam abaixo: 

 

O curso do CEALE só veio acrescentar, somar pois facilitou bastante, 

sistematizando o conteúdo para o professor, sugestões ótimas que já 

adotávamos e renovamos  com o CEALE. (192) 

 

Impacto não teve, porque já trabalhava nesta linha, mas admito que 

ajudou a melhorar. (324) 

 

Não mudou nada, já conhecia o material. Colocar na prática é difícil. 

(241) 
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Já trabalhava o que foi apresentado pelo curso. (47) 

 

As vezes, alguns conhecimentos como: os métodos, eu já detinha o 

conhecimento. Porém deu uma visão geral como avaliar as 

capacidades e utilizar os descritores nas atividades ou avaliação. 

(32) 

 

Não sabia a capacidade, mas já desenvolvia. (147) 

 

O curso é muito bom, mas a maioria das coisas faladas no curso são 

práticas já utilizadas em sala de aula. (181) 

 

Tudo que foi trabalhado no CEALE, já sabia. (242) 

 

Já trabalhava de forma que o CEALE ensina. (174) 

 

Dos nove depoimentos acima que declaram que o curso não influenciou a 

sua prática, podemos perceber que desses, mesmo afirmando que não influenciou a sua 

prática, 4 declaram que o curso é bom e os ajudou de alguma maneira. Restando então 

apenas cinco professores em um universo de 182 professores que afirmaram que o curso 

não acrescentou em nada em sua prática porque já trabalhavam com o material ou da forma 

que o curso ensinou. 

  

3.2.8 – Tempo previsto para o desenvolvimento do cu rso 

 

Com relação ao tempo previsto para o desenvolvimento do curso 80,77% 

dos professores afirmaram que o tempo previsto foi suficiente e apenas 16,48% disseram 

não ser suficiente, necessitando, assim, de um tempo maior para o desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

Tabela: 30: Tempo previsto para o desenvolvimento d o curso 

Tempo previsto para o curso Total % 

Sim 147 80,77 

Não 30 16,48 

Em branco 5 2,75 

Total 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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3.2.9 – Maiores dificuldades enfrentadas pelos prof essores para participarem do 

curso. 

 

Os dados da tabela abaixo demonstram a dificuldade dos professores de 

participação no curso, lembrando que os mesmos tiveram a oportunidade de escolherem 

mais de um item. Sendo assim, em primeiro lugar, os professores apresentaram o cansaço 

com 43,41%; em segundo, ficaram os horários do curso com 41,21%; em terceiro, a 

locomoção com 29,12%, pois os locais escolhidos pelos organizadores do curso não eram 

centrais, e o fato de não receberem vale transporte, a grande maioria permanecia no local 

do curso o tempo todo, sem a oportunidade de irem em casa, para almoçar e tomar um 

banho para renovarem as forças e diminuírem o calor, pois as salas de aulas onde foi 

realizado o curso eram pouco ventiladas, sem contar que Montes Claros chega a registrar 

em torno de 40 graus em determinados períodos do ano. Em quarto lugar, também 

expressivo foram os dias de funcionamento 27,47%, pois os encontros aconteceram às 

sextas-feiras após o dia inteiro de trabalho e aos sábados. Sendo que boa parte dos 

professores trabalham em mais de um turno, dificultando todo o desenrolar da próxima 

semana de regência. 

Entendemos ainda que tanto os motivos de participação no curso (Tabela 

23) como também as dificuldades apresentadas para a participação podem interferir na 

aprendizagem dos professores, consequentemente nos significados atribuídos por eles ao 

curso.  

  

Tabela 31: Dificuldades para participação no curso 
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Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 
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3.2.10 - Dificuldades encontradas para trabalhar co m os descritores/capacidades do 

curso do CEALE 

 

 
Tabela 32: Dificuldade para trabalhar com os descri tores/capacidades 

Dificuldade para trabalhar com os 
descritores/capacidades Total % 

Sim 25 13,74 
Não  151 82,97 
Em branco 6 3,30 
Total 182 100 
Fonte: Pesquisa realizada no período de 2009/2010 

   

Segundo a tabela acima, 82,97% dos professores responderam não 

apresentarem dificuldades para trabalhar com os descritores/capacidades desenvolvidos 

pelo curso do CEALE, 13,74% disseram ter apresentado dificuldades para trabalhar com 

esses descritores/capacidades. Das justificativas apresentadas, a maioria disse que as 

dificuldades estão relacionadas com a formulação de atividades, certa dificuldade apenas no 

início, falta de material, como também dificuldade no planejamento, como relatado nos 

discursos abaixo: 

 

Formular atividades em cima dos descritores. (193) 

 

No início com alguns descritores. Mas depois tudo se normalizou. 

(208) 

 

No início tive muita dificuldade de selecionar atividades que 

contemplasse as respectivas capacidades/descritores. (252) 

 

Não tem material didático que auxilie o professor de acordo com os 

descritores/capacidades. Temos que ser artista para inventar e o 

tempo e salário não ajuda. (332) 

 

Falta de participação e planejamento com a equipe pedagógica da 

escola e falta de atividades adequadas nos livros didáticos. (49) 

 

Alguns professores que responderam que não encontraram dificuldades 

relataram porque não enfrentaram dificuldades para desenvolver os 

descritores/capacidades, como relatado abaixo: 
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Só ajudou e enriqueceu o diagnóstico. (194) 

 

Descritores e capacidades, no final das contas, são objetivos que já 

trabalhamos, muita coisa só mudou o nome. (45) 

 

Eu tive a honra de ter uma ótima professora pela sua sabedoria, 

simplicidade, conseguiu conduzir toda a turma a se interessar e 

querer de fato conhecer e aplicar o CEALE em sala de aula. (253) 

 

Mas a escassez de material é um fator que dificulta, copiar um texto 

no quadro, perde muito tempo. (305) 

 

3.2.11 - Maior desafio encontrado pelos professores  alfabetizadores hoje. 

 

Os professores declararam que o maior desafio enfrentado pelo 

professores alfabetizadores, hoje, são os relacionados à falta de material didático, falta de 

assistência de pais e familiares, e a indisciplina aliada à falta de interesse dos alunos.  

 

A participação da família/aluno. (6) 

 

Amo alfabetizar e um dos maiores desafios entre muitos, é a falta de 

assistência por parte da família. (8) 

 

Falta de ajuda dos pais e interesse da maioria dos alunos. Os alunos 

não demonstram interesse em aprender, o desajuste das famílias, 

também contribui para dificultar a alfabetização. (12) 

 

Falta de interesse (alunos) infra estrutura da escola. falta espaço 

para reforço escolar e outros. (15)  

 

Falta de participação dos pais. (17) 

  

Falta de recursos didáticos, falta da família (ausência) no processo 

de alfabetização. (46) 

 

Falta de material pedagógico, imaturidade, comprometimento da 

família, pois hoje os filhos não tem a quem recorrer pois os pais 
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trabalham tempo integral. (63) 

 

Falta de assistência e apoio da família, na assistência nas atividades 

extraclasse. Controle da frequência, indisciplina, falta de material. 

Número grande de crianças especiais inclusivas. (88) 

 

Falta de compromisso dos pais, estrutura familiar, falta de interesse 

dos alunos, falta de limites impostos pela escola e pela família. 

carência em quase todos os sentidos, falta de conhecimento dos pais 

em relação à importância da escola. (123) 

 

O aluno que estamos recebendo, não tem contato anterior com 

leitura, falta de limites e a não parceria da família. Desinteresse total 

dos alunos. (127) 

 

Muitas outras dificuldades foram apresentadas pelos professores, como os 

baixos salários, desvalorização dos professores, turmas multisseriadas, turmas numerosas, 

crianças com necessidades especiais, a imaturidade dos alunos, a infrequência e a falta de 

contato com materiais de leitura, que dificultam o trabalho diário do professor em sala de 

aula.  

Número elevado de alunos na sala. Infrequência dos alunos. falta de 

auxílio ao professor para lidar com portadores de necessidades 

especiais. (48) 

 

Falta de material concreto, livros literários adequados, biblioteca, 

brinquedoteca, teatroteca, áreas de pintura, ambiente estimulador, a 

criança gosta disso mais, infelizmente, a educação não é a 

prioridade, professores desvalorizados, estressados, desestimulados, 

falta de assistência, sem segurança. Que vive na ordem de cumprir 

as ordens e obrigações, caso contrário…… (68) 

 

Fazer com que os pais se envolvam mais na vida escolar dos filhos. 

maior valorização do professor. (83) 

 

Número de alunos por turma, porque atendemos crianças especiais e 

o número de alunos permanece o mesmo. (87)  
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Falta de compromisso da família e os problemas sociais que afeta a 

criança, falta de maturidade. A secretaria não leva em conta esse 

fato. quer resultado, quantidade é o que importa. (113) 

 

Imaturidade, e falta de limite dos alunos, a falta de contato com a 

leitura, e a falta de parceria da família, descompromisso e 

desinteresse dos alunos. funções que são da família e a mesma 

passa para a escola. (122) 

 

Primeiramente a falta de apoio do poder público que na maioria das 

vezes divulga tudo muito maravilhoso e não procura dar suporte 

adequado as escolas como por exemplo: a inclusão sem preparação 

para recebermos as nossas crianças "especiais". Posso citar o caso 

das escolas especiais que aos poucos estão se extinguindo e o 

governo estadual transferindo as responsabilidades para os 

municípios sabendo-se que uma criança que tenha várias 

especialidades (problemas) depende de atendimento diferenciado 

como: surdo-mudo e outros casos. Posso dizer com segurança que a 

maioria das escolas regulares não estão devidamente adequadas às 

vezes essas crianças, mesmo com sala de recurso, ainda faltam 

equipamentos e especialistas para esse atendimento. E no caso dos 

professores alfabetizadores de sala de aula encontram muitas 

dificuldades, salas super lotadas, vários níveis, crianças especiais 

juntas e o professor sem poder realizar um atendimento individual a 

essas crianças. (176) 

 

Em síntese os dados coletados demonstram que os professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental de Montes Claros são na sua maioria mulheres casadas, 

demonstrando uma predominância do sexo feminino nas turmas do ensino fundamental, 

com faixa etária entre 27 e 51 anos. Os dados revelam uma baixa escolaridade dos pais 

desses professores, sendo que a maioria tanto de pais com de mães possuem o 1º grau 

incompleto. 

Sobre a formação acadêmica inicial desses professores os dados 

mostraram que grande parte deles concluíram o ensino superior, e alguns estarão 

concluindo em 2011. O curso de Normal Superior é predominante na formação acadêmica 

inicial, sendo que a grande maioria são graduados pela UNIMONTES, única universidade 

estadual que oferece cursos na área de Ciências Humanas. Percebemos ainda o esforço 
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dos docentes, para se graduarem a partir de 1997, ano posterior a promulgação da LDB 

9394/96 que passou a exigir nível superior para os professores da Educação Básica. 

Segundo os dados coletados dos 347 professores, não é muito expressiva a quantidade de 

professores que possuem pós-graduação lato sensu e as que possuem essa formação 

continuada, estudaram com recursos próprios, pois vários cursos na área de educação são 

oferecidos por faculdades privadas em Montes Claros e os cursos oferecidos pela 

UNIMONTES, a maioria não é gratuito. Além desses cursos os professores declararam ter 

participado de outros cursos de formação continuada como o Procap, Um salto para o 

futuro, Pró-letramento, Alfabetização e letramento entre outros.  

Com relação ao tempo de experiência desse professores entendemos que 

se fizermos o cruzamento entre tempo de experiência na docência com o tempo de 

experiência na alfabetização e ainda tempo de atuação na mesma escola perceberemos 

que a maioria dos professores possuem mais de dez anos de experiência na docência, 

também correspondem aos professores com maior tempo de experiência na alfabetização, 

sendo que um grande número de professores também atuam na mesma escola a mais de 

seis anos, dados que não confirmam o discurso de rotatividade. 

Percebemos que as conceituações de alfabetização dos 347 professores 

que responderam ao questionaram enfatizaram a alfabetização como aquisição de código, 

alfabetização como sinônimo de construção do conhecimento, alfabetização numa 

perspectiva de letramento como prática social e alfabetização como leitura de mundo. 

Os professores declararam nos questionários usarem o livro didático em 

suas turmas, porém as respostas se dividiram entre aqueles que usam diariamente, que 

usam como suporte para preparar as aulas e assim alcançarem os objetivos propostos. 

 No questionário foram feitas perguntas para serem respondidas apenas 

pelos professores que fizeram o curso, nesse sentido, ficaríamos sabendo quais os 

professores que participaram do curso, a quantidade e se estavam na regência de turma.  

Os dados revelaram que 182 professores que responderam o questionário participaram do 

curso. Os motivos que levaram esses professores a participarem são variados, os dados 

demonstram que a maioria participou para adquirirem mais conhecimentos e por causa da 

qualidade do curso. A avaliação dos professores com relação ao professor formador e 

material didático demonstraram uma grande aceitabilidade por parte dos professores, sendo 

que uma parcela significativa consegue desenvolver em sala as atividades propostas pelos 

cadernos e declaram como adequados os descritores e capacidades trabalhados em cada 

série/ano.  

Para desenvolver suas aulas, percebemos, através dos dados, que os 

professores utilizam-se de livros de alfabetização, como também a matriz curricular 

elaborada pela prefeitura municipal de acordo com os descritores e capacidades dos 
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cadernos do CEALE. O que podemos perceber diante dessa atitude da Secretaria de 

Educação do município? Questões como essa tentaremos responder através do discurso 

dos professores analisados no capítulo 4. 

 Os professores declararam que o curso do CEALE contribuiu para 

algumas mudanças na sua pratica em sala de aula, pois ajudou a direcionar o planejamento 

e a forma de trabalho como os alunos, justificando que ficou mais fácil selecionar e 

desenvolver as atividades enfocando as capacidades. Respostas como essas foram 

analisadas mais profundamente nas entrevistas feitas com cinco professores tanto da área 

rural como urbana e serão abordadas no capítulo 4 desse estudo. 

Em fim, o questionário foi um instrumento de coleta de dados muito 

importante nesse estudo, pois, forneceu dados para traçarmos o perfil dos professores das 

séries iniciais do ensino fundamental de toda a rede municipal tanto da área urbana como 

da rural. Descobrimos também a partir do questionário quantos e quais os professores que 

fizeram o CEALE, dando-nos oportunidade de encontrar os professores selecionados para a 

entrevista. Percebemos com as análises das respostas que este instrumento tratou de forma 

superficial as respostas dos professores, mas nos deu informações muito significativas para 

a continuação e conclusão dos dados dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCURSOS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES SOBRE A PR ÁTICA: 

SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCE NTE DO CEALE 

NAS ENTREVISTAS 

 

“Meu Deus será que vou ser capaz de falar o 

que ela está precisando ouvir, porque a gente 

está trabalhando e nem sempre a gente sabe se 

está fazendo certo, a gente erra o tempo inteiro” 

(Professora Anália) 

 

Conforme propomos no início deste trabalho, dedicaremos este capítulo à 

análise das entrevistas realizadas com os professores acerca do curso oferecido pelo 

CEALE e os significados atribuídos por eles evidenciados no discurso sobre a sua prática 

docente.  

O corpus é constituído por 5 entrevistas realizadas com professores da 

rede municipal de Montes Claros que responderam ao questionário aplicado em todas as 

escolas, analisados no capítulo anterior. Foram realizadas entrevistas para se tentar 

compreender, através do discurso desses professores, o que eles pensam sobre a formação 

continuada oferecida e o que contribuiu para sua formação pessoal e prática em sala de 

aula. Partimos do princípio bakhtiniano de que a linguagem pode ser compreendida como 

constitutiva dos sujeitos, que são seres sociais e históricos e, para que o discurso dos 

indivíduos seja analisado, devem ser considerados os condicionantes de sua produção 

(MACEDO, 2005) 

Os professores foram selecionados seguindo alguns critérios. O primeiro 

foi a análise das respostas do questionário sobre o uso dos conhecimentos estudados 

durante o curso, sobre o uso dos cadernos do CEALE na prática diária dos professores, 

como também se houve e quais mudanças esses professores atribuíram ao curso de 

formação. O segundo critério foi se o professor trabalhava com turmas multisseriadas, uma 

vez que nas análises das respostas do questionário os professores responderam que o fato 

de trabalharem com turmas multisseriadas dificultava o desenvolver do trabalho em sala de 

aula sugerido pelas orientações dos cadernos do CEALE. O terceiro critério foi quanto à 

questão de o professor ser regente em sala de aula, principalmente na alfabetização, para 

que assim ele pudesse falar com mais propriedade sobre os significados do curso em sua 

prática. Foram utilizados nomes fictícios para a preservação da identidade dos cinco 

professores participantes das entrevistas. 
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Consideramos que, para entendermos os significados atribuídos pelos 

professores, é necessário compreendermos o que Bakhtin (1929, 1995 apud MACEDO, 

2005) afirma sobre a enunciação, pois para este a enunciação é o produto da interação de 

dois sujeitos organizados socialmente, “pois todo discurso constitui-se na fronteira entre 

aquilo que é nosso e aquilo que é do outro.” (MACEDO, 2005, p. 19). Sendo assim “os 

significados, portanto, só podem começar a existir quando duas ou mais vozes entram em 

contato, evidenciando que o enunciado não é isolado, ao contrário, constitui-se em um elo 

na cadeia de interação verbal”. (MACEDO, 2005. op cit).    

No discurso dos professores, ficaram evidenciadas algumas contribuições, 

permanências e mudanças na prática de alfabetização após o curso, que abordaremos a 

seguir. As análises foram organizadas em oito categorias quais sejam: 1. Alfabetização: 

algumas marcas do curso do CEALE; 2. Foco no método de alfabetização: a prática antes 

da participação no curso do CEALE; 3. A legitimação do uso de métodos: uma forma de 

apropriação do curso do CEALE; 4. Descritores e capacidades: novos elementos presentes 

no discurso dos alfabetizadores; 5. A dinâmica da sala de aula no trabalho com os 

descritores e capacidades; 6. Avaliação: checando a aprendizagem de descritores e 

capacidades; 7. Livro didático: escolha e formas de uso; 8. Uma voz dissonante no grupo: A 

visão de Ilmara sobre o que o curso significou (ou não) para sua prática.  

 

4.1 - Alfabetização: Algumas marcas do curso do CEA LE 

 

As entrevistas feitas mostraram o conceito de alfabetização e letramento 

apresentado pelos professores que evidenciam algumas marcas de apropriação desses 

conceitos segundo os cadernos estudados no curso. Nessas entrevistas os professores 

falaram sobre suas conceituações antes e depois do curso, numa tentativa de evidenciar 

quais as possíveis mudanças ocasionadas após a participação na formação.  

 

Silmara diz: 

 

Antes que eu achava que alfabetização e letramento queria dizer a 

mesma coisa, porém, assim, alfabetização era o aluno saber ler e 

escrever.  

Que na verdade é isso né! Eu achava que letramento era o aluno 

saber ler, escrever e dominar aquela linguística correta, ortográfica, e 

hoje eu sei que alfabetização é o aluno saber ler e escrever e que o 

letramento não precisa você saber ler nem escrever mas porém, 

assim, você usar. Meu pai, por exemplo, ele é analfabeto, só que ele 
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dita uma carta, ele faz conta de cabeça, quer dizer, ele é letrado ele 

não tem entendimento de saber ler e escrever, mas ele faz uso do 

letramento, ele é letrado. (...) Só que depois do curso, porque antes 

não. (...) Eu achava que alfabetização e o letramento era o aluno 

saber ler e escrever e dominar tudo. Ortografia correta. (...) É. Hoje, 

eu sei que letramento é a pessoa que não é alfabetizada, que não 

sabe ler nem escrever, porém, faz uso, ele entende, ele tem 

conhecimento. (...) assim, alfabetização é o ato de dominar as 

primeiras letras, dominar as habilidades básicas, ler e de se 

escrever. De como se ler, e de como se escreve. 

 

Edna já diz que: 

 

Bom, pra conceituar alfabetização eu lembro demais do CEALE, que 

falava de alfabetização e letramento. Mas eu entendo como 

alfabetização e letramento aquela pessoa que sabe ler, escrever e 

interpretar. Porque o letramento, às vezes, a pessoa, tem o que é 

letrado, que tem conhecimento, mas conhecimento de mundo, mas 

que não sabe ler, e escrever. Então, assim, a pessoa ser letrada, 

também, tem que ser alfabetizada, então, assim, saber ler, escrever 

e interpretar. Saber ler, escrever, interpretar eu acho que é isso. 

Porque pra mim, falar de alfabetização, talvez, assim, eu sei falar, 

porque eu sei o que é alfabetização, mas prá explicar assim fica um 

pouco complicado. (...) Antes do curso, eu acreditava que seria só 

saber ler e escrever, e mas após o curso eu percebi que não era só 

ler e escrever, tem uma interpretação aí, que, que vai mais fundo que 

aprofunda mais. Então, essa interpretação que foi, acrescentada, 

mesmo, alfabetização não é, simplesmente, só saber ali só o código. 

Tem algo mais profundo ali que tem que saber o que está escondido 

ali entre o texto. 

 

Carmem respondeu o seguinte: 

 

Antigamente, meu conceito de alfabetização era se a criança lesse 

né, escrevesse e lesse, né, pouca coisa e ela já tava alfabetizada, 

letramento, eu nem conhecia essa palavra, bem no inicio, eu não 

conhecia. Hoje, o meu conceito de alfabetização é que a criança 
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possa ler, interpretar, fazer uso social dessa escrita, tanto na leitura 

como para a escrita, se ele precisa sair, ele deixa um bilhete, ele 

sabe, é uma escrita funcional mesmo, funcional. Da mesma forma 

ele sabe utilizar a leitura. Ele utiliza a leitura para consultar uma data 

de validade, ele utiliza para consultar o dicionário, então, é isso que é 

o meu conceito de alfabetização, porque a criança só ler, mas não 

sabe explicar o que leu ele só decodifica né? Não está alfabetizado! 

E, letramento é  a criança manter esse uso social também né? Ele 

fazer uso, ele distinguir, pra que, que serve o bilhete, ele fazer uso 

desse bilhete, pra que serve uma carta, pra que serve um jornal, e é 

esse o meu conceito de letramento. 

 

Anália já coloca da seguinte forma: 

 

(...)no primeiro ano, no primeiro eles tinham que aprender a 

decodificar, ler e escrever se ele aprendesse isso já estava bom 

demais! (...) É, eu tinha essa mania, primeiro o menino aprende ler, 

decodificar, depois ele interpreta e eu estava totalmente errada. Sabe 

o que é errada, errada, errada, muito errada, porque ele interpreta, 

se ele consegue compreender o que ele está escrevendo ele vai 

aprender a escrever muito mais rápido. Dali ele parte pra outra, a 

vontade dele em criar, em construir outra palavra vai ser muito mais 

interessante, então o letramento que é a interpretação, é a 

compreensão  é a leitura de mundo social, por exemplo, quando eu 

trabalho um convite, eu estou trabalhando um letramento, eu estou 

trabalhando alfabetização dentro daquele convite, quando eu 

consigo, ele consegue compreender aquele convite, pra que serve o 

convite. Uma função social, eu estou trabalhando letramento, quando 

trabalha um bilhete, quando ele consegue compreender o objetivo de 

um bilhete eu consegui trabalhar letramento com ele e dentro disso 

alfabetizar, então eu entendo, assim, o que que é? Alfabetização é, 

ele compreender a ler, a escrita né, ele ter apropriação da escrita e o 

letramento é o conhecimento social da escrita. Ele conseguiu levar a 

escrita pra fora da escola.(...) Eu assim, de tudo que nós estudamos 

no CEALE eu compreendi isso, que quando eu consigo, quando ele 

consegue levar pra fora o que ele aprendeu dentro da escola, houve 

letramento. Houve alfabetização. 
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Para entendermos de que forma o curso do CEALE significou a 

conceituação de alfabetização e letramento desses professores, precisamos lembrar como é 

defendido esse conceito no Caderno 2, que fala especificamente sobre a concepção de 

alfabetização: 

Nesta proposta, entende-se alfabetização com o processo específico e 
indispensável de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos 
princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com 
autonomia. Entende-se letramento como o processo de inserção e 
participação na cultura escrita. Trata-se de um processo que tem início 
quando a criança começa a conviver com as diferentes manifestações da 
escrita na sociedade (placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, etc.) 
e se prolonga por toda a vida, com a crescente possibilidade de participação 
nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de 
contratos, de livros científicos, de obras literárias, por exemplo). Esta 
proposta considera que alfabetização e letramento  são processos 
diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares e 
inseparáveis , ambos indispensáveis .(Grifos do autor) (CEALE, Caderno 
2. P. 13) 

 

Das cinco professoras entrevistadas, quatro falaram sobre seu conceito de 

alfabetização, diante da concepção de alfabetização e do discurso apresentado, 

percebemos que as professoras falam da alfabetização como aquisição de código, pois, 

para elas, as crianças passariam pelo processo de codificar e decodificar que podemos 

entender com afirma Soares: 

 

Ninguém aprende a ler e a escrever se não aprender relações entre 
fonemas e grafemas – para codificar e para decodificar. Isso é uma parte 
específica do processo de aprender a ler e a escrever. Linguisticamente, ler 
e escrever é aprender a codificar e a decodificar. (SOARES, 2003, p.17) 

 

Percebemos também que elas falam do letramento como uma prática 

social, no entanto, Silmara e Edna abordam o letramento como algo que acontece fora da 

escola, incluindo os analfabetos; Anália e Carmem já abordam o letramento como um 

processo que acontece junto, alfabetizando e letrando ao mesmo tempo, simultâneos 

(Caderno, 2), indissociáveis (Soares, 2003). Entendemos que essas duas professoras 

apropriaram-se do conceito de alfabetização segundo o que afirmam os cadernos do 

CEALE, que indicam que o processo de alfabetização e letramento são  distintos, mas 

inseparáveis. 
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4.2. Foco no método de alfabetização: a prática ant es da participação no curso do 

CEALE 

Os fragmentos a seguir demonstram como os métodos de alfabetização 

são parte integrante do discurso dos professores sobre a sua prática. Considerando-se que 

os depoimentos foram coletados numa situação de pesquisa que pretende analisar o 

significado atribuído ao curso do qual participaram, não se pode ignorar que as respostas 

buscam, conforme afirma Anália na epígrafe deste capítulo, atender às expectativas da 

entrevistadora. 

Oh, antes a gente trabalhava, eu costumava muito era muito presa a 

sílaba. Era eu confesso, muita presa no método silábico. Então eu 

trabalhava com o método global, mas o que eu priorizava era as 

sílabas, porque pra mim o menino tinha que aprender sílaba, sílaba, 

silaba. E eu tinha uma história comigo que primeiro ele aprende ler e 

depois ele interpreta.(...) Tinha essa, essa, visão na minha cabeça, 

como é que ele interpreta se ele não sabe ler ainda? Quando eu via 

as coisas do construtivismo mesmo eu detestei , quando chegou a 

época do construtivismo(...) Trabalhava muito com alfabeto móvel, 

muita matriz, muito quadro, mas não tinha aquele momento de 

leitura, eu achava que leitura era só depois que eles já identificavam, 

decodificavam os símbolos. (...) no primeiro ano eles tinham que 

aprender a decodificar, ler e escrever se ele aprendesse isso já 

estava bom demais! (Anália) 

 

 Olha, eu acredito que não existe um método específico, porque, 

cada criança, ela tem uma maneira diferente de aprender. Pode ser 

que um método dê certo com uma criança x e não dê certo com uma 

criança y. Então, assim, mais eu preciso muito utilizar de formas 

diversificadas o método silábico. Que é um método que eu me 

identifiquei muito e, assim, eu acredito que, pelo menos os meus 

alunos sobressaíram com este método, apesar de que, alguns 

tiveram dificuldades, mas quando essas dificuldades surgiram, eu 

tentava é, complementar com outras atividades, com outros métodos, 

pra tá solucionando, mas o que predominou mesmo foi o método 

silábico. (...) desde quando eu comecei, eu sempre usei o método 

silábico.(Edna) 
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(...) Olha é assim, a  gente trabalhava não era um método, um só 

específico né? A gente utilizava, as vezes, o silábico, mas o silábico, 

a gente partia de silabas, de palavras, era um método, um método 

sintético, com unidades menores, mas era aquela coisa mecânica, 

como eu to te falando, aí quando a gente trabalhou é  no curso de 

normal superior e viu a dificuldade do silábico, aí a gente já começou 

a mudar  essa questão do método, mas ele permaneceu ainda, ele 

permaneceu e, aos poucos a gente foi abandonando o método, com 

o construtivismo que foi uma coisa muito confusa no inicio, que a 

gente não entendeu. (...) Ficou aquela mistura achando que o 

construtivismo era um método e não era. (...) E ficou aquela coisa 

misturada, mas o método que eu usava era mais o silábico e, as 

vezes, o fônico, que eu utilizava muito a voz, trabalhava  a voz, o 

som, então era uma mistura um pouco de cada.  Global! (Carmem) 

Na realidade minha prática eu sempre gostei de trabalhar assim, eu 

não tenho aquele método específico não eu trabalho de acordo com 

realidade da minha turma. (...) Então as vezes assim, eu misturo né, 

se a turma for mais fraca, eu já começo mais devagar, num nível 

silábico até partir para um todo e dessa forma eu trabalho até hoje, 

porque eu acredito que essa forma minha que eu tenho essa 

experiência minha que tem dezessete anos que eu trabalho só com 

alfabetização, então pra mim... (...)então as vezes quando eu 

trabalho uma coisa e vejo que o menino não alcançou aquele 

objetivo eu retorno com aquele só, né, porque os outros continuaram, 

andando, então eu vou e volto; mas aquele método só silábico ou 

método só fônico ou só construtivismo como tem muita gente que 

trabalha até hoje. Eu faço uma salada e tento alcançar os objetivos. 

(Ilmara) 

Toda semana eu trabalho com uma letra diferente. Ai eu to lá, vou 

apresento a letra pros meninos, trabalho aquela semana. Ai eu do o 

listão de palavras né! Muitas palavras mesmo, com dificuldade, sem 

dificuldade, do jeito que for porque eu quero assim, que eles 

aprendam. Pra hora que chegar na dificuldade eles saberem, Né? 

(...) Então quando chega na sexta-feira, o que que eu faço, ai eu do 

um ditado, eu do um textinho no início da semana na segunda-feira 

ai na sexta-feira, né, que eu vou avaliar. Tem sexta-feira que eu do 
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ditado, tem sexta-feira que eu do reescrita, que eu peço para poder 

formar frases, sabe? Então cada vez eu vou avaliando (Ilmara) 

 

(...) trabalho pelo método fônico eu inicio né!! Que é as vogais e 

consoantes (...)Depois eu coloquei que, a partir daí, eu trabalho o 

silábico. Que eu acho mais fácil! (...) Primeiro, eu apresento as 

vogais, onde eles conhecem sem decorar, sem nada, é conhecer 

mesmo. Depois da consoante eles juntam letra e consoante, quer 

dizer, vogal e consoante, forma a silaba e aí, parte para o silabário. A 

partir daí palavras, frases (...) Primeiro, eu estou apresentando letra, 

a partir daí é que eu vou pro silábico, pra juntar os dois. ( ...) eu já 

coloco duas famílias silábicas, por exemplo, RA e TO, do R e do T. 

(...) E, aí eu já junto R e A – RA, T e O – TO – RATO. Mas fazendo 

esse trajeto, mesmo que eu sabendo que é errado R e A - RA, T e O 

– TO, essa é uma maneira de ensinar e deu certo. (Silmara)  

 

O método silábico parece ser predominante, sendo mais citado durante 

todas as entrevistas. Entretanto, percebe-se a ênfase no que elas chamam de métodos 

ecléticos, que significa usar aspectos dos vários métodos de acordo com o que elas 

observam do processo dos alunos. 

 

Historicamente, os métodos mistos tentam resolver os problemas 
resultantes da polarização de princípios anteriormente focalizada, buscando 
englobar as dimensões já valorizadas na aprendizagem da escrita e da 
leitura e tentando estabelecer mais controle sobre as habilidades 
pretendidas (consciência fonológica ou reconhecimento global.) Embora a 
intenção possa ser bem justificada, muitas dessas propostas, quase sempre 
anunciadas como  “ecléticas” podem contudo gerar contradições e 
comprometer a prática consistente do professor. (CEALE, Caderno 3, p. 38) 

 

O importante é que o professor faça uma reflexão sobre sua prática, sobre 

a proposta metodológica utilizada de forma a não se limitar numa justaposição de idéias e 

princípios, sem uma real clareza sobre suas implicações didáticas. 

O construtivismo, citado por Carmem e Ilmara, é tratado como método e 

não como uma teoria sobre o processo de construção da escrita. Isso significa que os 

professores apropriam-se das novas teorias transformando-as em métodos de ensino. 

Essas falas nos indicam que os métodos tradicionais e não a teoria construtivista são 

determinantes no discurso destas professoras sobre a prática, possibilitando-nos relativizar 

o impacto que o construtivismo pode ter tido nas práticas de alfabetização no Brasil, 

conforme defendido por Soares (2003 ). 
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A proposta do CEALE apresenta vários métodos de alfabetização, suas 

vantagens e desvantagens, como citado no Capítulo 2, porém não sugere que os 

professores optem por um método específico; os cadernos colocam que o importante não é 

o método, pois todos apresentam aspectos positivos e negativos, cabe ao professor saber 

aproveitar o que é bom e aplicável como também suprir, através de outras atividades, a 

deficiência do método utilizado. Pois não será a escolha de um método por si só que 

resolverá o problema da alfabetização: “seria ótimo que os problemas da alfabetização no 

país pudessem ser resolvidos por um método seguro e eficaz”, (CEALE, Caderno 1, p.22) 

pois as metodologias não são aplicadas sozinhas e não são suficientes em si mesmas, 

necessitam da figura do professor que conduz o trabalho em sala de aula, dependendo 

assim de sua sensibilidade para interpretar as reais necessidades de seus alunos, 

principalmente daqueles que apresentam uma dificuldade maior no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

4.3.  A legitimação do uso de métodos: uma forma de  apropriação do curso do CEALE  

 

Quando questionamos se houve mudança na forma de alfabetizar desses 

professores, quais seriam essas mudanças, como eles alfabetizam hoje, após o curso, e se 

utilizam ainda o mesmo método, eles responderam da seguinte forma: 

Causou tanto que hoje eu uso o global. (...) Eu parto mesmo do texto, 

do todo, da exploração, eu falo muito, eu exploro, eu puxo, pra 

depois eu entrar na silaba. (...) Que na verdade a gente usa um 

pouquinho de tudo.”(...) Mas o que eu priorizo é o global, sempre que 

eu quero entrar com alguma coisa primeiro eu trago um texto, 

alguma coisa pra poder entrar com aquilo, não entro nele solto não 

(...)Então eu trabalhava com o método global, mas o que eu 

priorizava era as sílabas.  (Anália) 

 

Depois do curso eu parei com o fônico e prevaleço com esse 

silábico. a partir daí, eu trabalho o silábico. Que eu acho mais fácil! 

(...) Vejo que é uma maneira mais fácil, eles aprendem com mais 

facilidade. (...) Pelo meu ponto de vista eu achava quase a mesma 

coisa. (Silmara) 

 

Eu não tenho mais um método definido. (...) Às vezes a gente utiliza 

de atividades parecidas né? De um de outro, um pouco de cada. (...) 

Enriquecido então torna-se uma forma eclética. Pega um pouquinho 
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de cada um porque quando a gente vai trabalhar a oralidade, por 

exemplo, a gente acaba entrando no fônico não tem jeito. (...) Você 

vai trabalhar os sons, rimas, essa coisa. Quando a gente vai 

trabalhar, com o som da escrita, que a criança vai fazer a relação 

grafema e fonema, acaba entrando um pouco no silábico, não tem 

jeito, mas não é aquela coisa mecânica, sílaba mais! A gente 

trabalha a relação grafema e fonema, a formação da palavra de cada 

palavra, então, é um pouco de cada e ao mesmo tempo não é, não é 

o silábico, definitivamente não é. Eu não me atenho mais a cartilha, 

não se usa mais a cartilha. Pedimos ao aluno a relação de todo o 

material é... documento da criança, a gente já inicia com o nome da 

criança, o nome dos colegas. Coisas significativas pra elas do dia a 

dia, jornal, revista, todo o material escrito que gente tem em mãos 

(...). Olha, eu utilizei é, a teoria, os conceitos né, que a gente 

aprendeu sobre a língua, sobre a criança, né! Como que se dava a 

construção da língua, como que se dava o domínio da língua. E a 

partir daí, é, a gente começou trabalhar o símbolo, a formação das 

palavras, mas de forma significativa pra criança né? As letras, por 

exemplo, o alfabeto, eu não trabalhei mais o alfabeto sem 

significado. A partir do momento em que dominamos as letras a 

gente começou a trabalhar o nome da criança e onde é que aquela 

letra encaixava, no nominho, o porque daquela letra,  o som da letra 

e, realmente, o som e as letras. Então, dando significado e tá 

utilizando o que? O que eu aprendi, na teoria, o que, passaram a 

respeito da língua, né! Então, foi aí que surgiu essas mudanças! 

(Carmem).  

No relato, a professora Carmem diz não ter um método definido, porém 

fala com uma certa propriedade dos métodos que utiliza em sala, demonstrando os 

conhecimentos aprendidos durante o curso, pois o material do CEALE tanto os cadernos 

que foram apresentados nesse estudo como o material da Coleção Alfabetizando e Letrando 

que foi repassado e estudado com os professores, abordam de maneira clara e minuciosa 

os métodos de alfabetização, por meio do caderno que trata  de Métodos e Didáticas de 

Alfabetização: História, Características e Modos de Fazer de Professores. Além desse 

caderno da Coleção Alfabetizando e Letrando, ainda existe um que trata especificamente 

dos conhecimentos linguísticos e apropriação do sistema de escrita.  

Observa-se que a professora fala com autonomia e segurança da sua 

prática na sala de aula, na forma de aplicar as atividades e na riqueza de detalhes que ela 
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apresenta, referindo-se a cada momento, o que ela utiliza de cada método e de que forma 

eles contribuem, enriquecem a sua atividade diária.  

Os métodos de alfabetização continuam, conforme se pode observar nos 

discursos acima, assumindo o foco central das práticas das professoras, uma vez que o 

material do CEALE enfatiza que o uso de um único método não é suficiente para o ensino 

da leitura e da escrita, mas a possibilidade de o professor selecionar elementos dos vários 

métodos pode se traduzir numa estratégia eficaz para a prática. A apropriação das 

professoras nos faz pensar que o uso de métodos ecléticos e dos métodos tradicionais de 

alfabetização, ao contrário de serem negados, foi legitimado pelo entendimento do que seria 

a proposta do CEALE. Nesse sentido, não se observam mudanças significativas no discurso 

docente sobre a forma de trabalho com a alfabetização, mas uma continuidade daqueles 

elementos que já estavam presentes em sua prática.  

 

4.4. Descritores e capacidades: novos elementos presente s no discurso dos 

alfabetizadores 

 

Os fragmentos a seguir demonstram os elementos mais significativos no 

discurso dos professores, considerados estruturantes da proposta do CEALE: os descritores 

e as capacidades a serem ensinadas na alfabetização. Todas as professoras tocaram 

nestes pontos, ao se referirem à forma como passaram a encaminhar o trabalho com a 

alfabetização após fazerem o curso. Dos 182 professores que responderam ao questionário, 

76,92% responderam que conseguem desenvolver em sala de aula as capacidades e 

descritores propostos pelos cadernos. 

E, com o passar depois que veio o CEALE, além deste planejamento, 

a gente, é utiliza, também, a questão dos descritores, porque antes 

do CEALE a gente não tinha aquela preocupação em, de tá vendo é, 

detalhadamente os descritores, as capacidades, porque não era 

cobrado, então a gente, assim, preocupava mais, em, desenvolver os 

conteúdos, do planejamento sem levar em consideração os 

descritores. (...) porque, assim, desde quando eu comecei, eu 

sempre usei o método silábico, agora, com o CEALE, é de acordo 

com o que é proposto, nos descritores do CEALE, eu estava 

implementando, fazendo é, como é que se diz, alguma coisa que 

poder ajudar mesmo... na alfabetização.  (Edna) 

Como forma de ilustração, a professora demonstra através da descrição de 

uma atividade como ela realiza o trabalho de alfabetização antes e após o curso do CEALE, 

(A professora mostra um texto como exemplo) o texto é o seguinte: 
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Nuno o marinheiro 

 

Nuno é um menino 

Que vive a navegar 

E leva seu tucano 

Com ele para o mar. 

 

Vai navegando, vai, 

No mar de Norte a sul. 

Navega, marinheiro 

No oceano azul. 

 

Musica – Pastorzinho 

 

Silabas com N 

NA – NE – NI – NO – NU 

 

Neste caso, eu trabalho a música com os alunos, faço a 

interpretação oral e escrita e em seguida após escolher uma palavra 

que tenha uma das sílabas da família do N, eu apresento a família 

silábica do N (NA NE NI NO NU). Juntos, após a apresentação das 

silabas, elaboramos o listão de palavras com N e essas palavras são 

utilizadas no ditado. Agora com as práticas do CEALE eu procuro 

desenvolver as atividades atendendo Capacidades e descritores 

apresentadas no CEALE por exemplo. Após Trabalhar com o texto 

Nuno, eu distribuí o texto novamente para os alunos só que ele 

escrito com todas as palavras juntas para que eles transcrevam 

novamente, dando o espaçamento entre as palavras, ou ainda para 

que eles transcrevam o mesmo, utilizando outro tipo de letra. 

Trabalho também com rimas, apresento uma palavra e peço para a 

criança identificar a última sílaba, por exemplo, (qual a última sílaba 

da palavra JACARÉ, ou qual a segunda sílaba da palavra LARANJA) 

neste caso trabalha com a quantidade de sílabas, o som nasal,a 

identificação das primeiras ou das últimas sílabas na palavra.) 

Também é utilizado quadros com uma única palavra escrita com 

diferentes tipos de letras e outro com várias palavras escritas com 
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vários tipos de letras. Assim pede-se ao aluno para marcar em qual 

quadro a mesma palavra foi escrita por várias vezes, nesta atividade 

a intenção é saber se o aluno reconhece as palavras escritas em 

diferentes grafias.) (Edna)  

 

Se antes o seu trabalho era referenciado nas famílias silábicas, com o 

curso ela passou a trabalhar atividades voltadas para os descritores e capacidades, neste 

caso, ela demonstra, segundo o Caderno 5, desenvolver a capacidade de “reconhecer 

palavras e unidades fonológicas ou segmentos sonoros como rimas, sílabas (em diferentes 

posições) e aliterações (repetições de um fonema numa frase ou palavra).” (CEALE, 

Caderno 5, p. 11) 

Eu procuro elaborar é, as atividades trabalhadas em sala de aula 

voltadas para as capacidades e descritores. É, principalmente, 

quando se fala  em questão do texto. Porque pelo que eu pude 

perceber, antigamente os livros didáticos vinham interpretações do 

tipo assim, apresentava o texto, e perguntava: “qual o personagem 

do texto? Qual o nome do texto?” Então, era um tipo de 

interpretações muito... (...) Com o CEALE, agora, as propostas, as 

interpretações, são, é algo mais profundo, então assim, a gente tem 

que estar sempre procurando, é claro que não deixa de colocar 

essas questões. (Edna) 

 

Sim, só que hoje a gente trabalha o caderno do CEALE e ao mesmo 

tempo as matrizes referenciais da prefeitura que também, me parece 

foi uma culminância que eles fizeram, PCN, cadernos do CEALE e 

descritores. (...) inclusive esse ano o planejamento que a gente fez, 

foi baseado nessa matriz e também olhando os cadernos (...).Olha, 

é, as atividades são elaboradas, o seguinte, a partir do momento que 

a gente faz o diagnóstico da criança, a cada vez que a gente vai 

trabalhar um eixo, uma dificuldade diferente, antes de planejar a 

atividade é feita uma sondagem, uma espécie de diagnóstico da 

criança, por que? E de acordo com a capacidade que a criança tem, 

já possui, com as habilidades que ela possui, aí sim, eu elaboro as 

atividades para atingir e avançar é, naquilo que ele ainda não domina 

e continuar. (Carmem). 
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(...)A metodologia do CEALE a gente continua usando, a gente tem o 

costume de reunir geralmente é na quinta-feira, a gente reúne eu e 

as meninas pra gente fazer nossa rotina da semana e a  gente faz 

nossa rotina dentro das capacidades e dos descritores que a gente 

tem, que veio junto do planejamento, porque o planejamento agora 

vem pronto de lá!!  (...) Então o que a gente faz, a gente concilia 

adequa o CEALE dentro do planejamento, que vem da prefeitura. (...) 

Como que eu faço? Eu uso, eu pego geralmente, (...) nós temos o 

planejamento, que ta até aqui dentro, [a professora mostra um bloco 

de atividades separadas em um saquinho plástico] aqui esta as 

atividades, o que eu uso mesmo é o planejamento, porque nele vêm 

as capacidades e sempre tem um modelinho. Então nela vem um 

modelo, como fazer as características, o que fazer. Então o que eu 

faço? Daqui eu tiro minha capacidade que eu vou trabalhar dentro da 

semana, trabalhar o que dentro da apropriação da escrita eu quero 

trabalhar construção de frases, simples, pequenas frases, frases 

curtas, então eu venho aqui já retiro o descritor pego o modelo das 

aulas e ai eu monto minhas aulas, agora eu venho monto atividade 

xerocada, ou quadro, ou com o livro didático em cima dessa 

capacidade seguindo aqui, eu uso o caderninho como modelo. 

(nesse momento ela mostra o caderninho do CEALE distribuído pela 

secretaria na época do curso). (Anália).  

 

(...)Olha, a gente, eu olho o planejamento primeiro, os descritores eu 

geralmente olho dentro do planejamento, o descritor é conteúdo. (...) 

Então, português, esse mês eu vou trabalhar silabas canônicas, eu 

vou trabalhar até maio só silabas canônicas, agora pego minhas 

capacidades que são de acordo com a apropriação da escrita que é 

conhecer o alfabeto, trabalhar o que? As silabas fonológicas, rimas, 

ai eu pego as capacidades que eu, né, os objetivos quero alcançar 

com o descritor, então assim, trabalhando aquele descritor eu quero 

alcançar qual capacidade, qual objetivo, ai eu pego o descritor tal, 

atinjo a capacidade tal (Anália) 

 

A professora cita, em sua fala, o desenvolvimento de duas atividades 

voltadas para a apropriação da escrita através da construção de frases simples, pequenas 

frases e de frases curtas, e o trabalho com sílabas canônicas, que é o de ler e compreender 
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palavras compostas por sílabas canônicas e não canônicas, como também a capacidade de 

ler e compreender frases, verificando se a criança será capaz de ler palavras compostas por 

diferentes estruturas silábicas, como também se será capaz de compreender frases com 

estrutura sintática simples. No exemplo da professora, ela demonstra entender qual a 

capacidade que deverá ser trabalhada e de que forma será desenvolvida utilizando os 

descritores. 

Podemos perceber que essa forma de trabalhar norteia todo o 

desenvolvimento de atividades em sala de aula, demonstrando a forma como os professores 

apropriaram-se da proposta dos cadernos do CEALE. Não se percebe claramente nos seus 

discursos uma ênfase na relação entre os aspectos metodológicos da alfabetização e os 

princípios teóricos, uma vez que os aspectos técnicos da alfabetização são os mais 

enfatizados na organização de suas práticas. A discussão de princípios que fundamentam o 

referido material parece não ter tido um significado relevante para os professores.  

A fala de Anália é ilustrativa da forma como o planejamento da 

alfabetização passou a ser referenciado na ideia de descritores e capacidades, que se 

converteram no próprio currículo de ensino da leitura e da escrita. A alfabetização, a partir 

desta ênfase, perde o seu caráter político, muito presente em discursos de professores 

(Souza, 2010) e assume uma característica eminentemente técnica. Conforme evidenciado 

no discurso de Carmem, a avaliação da aprendizagem, consequentemente, deve ser 

baseada também nos descritores e capacidades que foram planejados para determinado 

período de tempo.  

O discurso abaixo da coordenadora do processo em 2009 deixa clara a 

forma como a Secretaria Municipal de Educação apropriou-se da proposta do CEALE e 

como esta proposta regula o planejamento do trabalho de alfabetização realizado pela 

própria secretaria: 

(...) eles receberam a matriz curricular, a matriz que foi elaborada 

pela equipe da secretaria e todas as capacidades é contempladas na 

matriz, elas foram todas baseadas no CEALE. Então assim, isso 

pôde dá uma autonomia maior também para o professor (...) Então 

Bernarda, olha pra você vê aqui a gente contempla, é, tudo, tudo  é 

que tem a fase de iniciação teórica que engloba todas as disciplinas, 

português, matemática, história, geografia e ciências. (...) A questão 

das  capacidades mesmo, aí ta vendo? [a coordenadora abre o livro 

chamado de matriz e me mostra as páginas] Aqui oh! Os descritores 

as capacidades que são o centro das avaliações da educação básica 

o SAEB e do Centro de alfabetização Leitura e Escrita, CEALE.  (...) 

É, aí, outra coisa, que de bom que tem aqui também, é Bernarda, é 
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que nós pegamos as capacidades e é jogamos, é tentamos 

interdisciplinar o que dentro dessas capacidades se trabalha em 

português.  (...) Aqui é educação física, o que dentro lá da educação 

física pode trabalhar com português e matemática, pra ele poder 

interdisciplinar. 

 

 

 

4.5 - A dinâmica da sala de aula no trabalho com os descr itores e capacidades  

 

4.5.1 - Introduzir, retomar eventualmente, trabalha r sistematicamente e procurar 

consolidar  

Outro aspecto passou a fazer parte do discurso dos professores foi a 

utilização dos termos introduzir, retomar eventualmente, trabalhar sistematicamente e 

procurar consolidar, termos esses que refletem a estrutura da proposta de alfabetização do 

material do CEALE. Quando questionadas sobre se usavam esses componentes e como era 

esse trabalho, eles responderam da seguinte forma: 

 

Uhum. Assim, a gente introduz, eu faço todo aquele aparato pra 

introduzir meu conteúdo, (...) e ai começo a trabalhar com tudo que 

eu tenho condição, com o material que eu posso conseguir, da forma 

que eu posso ir tentando corresponder, que eu faço, e ai eu vou 

trabalhando, sempre eu estou dando o que, avaliando, estou 

avaliando esse processo, esse trabalho o tempo todo (Anália) 

 

Quando questionada sobre a diferença de nível de aprendizagem entre os 

alunos, pois de acordo com indicações do material do CEALE, no momento da aula para 

alguns ela precisaria introduzir e para outros consolidar, respondeu da seguinte forma: 

 

Ok! Minha filha isso é difícil, vou te contar que ai é onde eu peno, 

porque eu tenho que voltar com esse menino, mas eu não posso 

parar com aquele outro.(...) No geral eu vou andando e vou tentando 

trabalhar individualmente como eu tenho aqui ainda cinco que eu 

estou fazendo esse trabalho, aqueles pequenininhos que você viu. 

tenho que trabalhar individual,  enquanto os outros estão realizando 

atividades no quadro, atividades de Xérox, uma atividade xeroxada 

ou do livro, eu estou com eles aqui fazendo traçado . (...) Então tenho 
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que voltar com ele, eu tenho uma lista de dificuldades da sala, e por 

ele não falar direito ele não está escrevendo, então o que eu faço eu 

junto os dois e vou trabalhando com eles dois em quanto os outros 

vão fazendo outra atividade e nesse ponto o que eu faço, eu tenho 

que parar, um me chama e eu vou lá e explico, quer dizer, é dessa 

forma que acontece a intervenção dentro da sala de aula (Anália).  

 

A professora Anália, que não trabalha com turma multisseriada, apesar 

deste tipo de classe ser uma realidade enfrentada por vários professores no município de 

Montes Claros, relata suas dificuldades de trabalhar com essa dinâmica seguindo os 

descritores e capacidades propostas, com o foco no conteúdo, uma vez que os alunos 

possuem ritmos diferentes de aprendizagem e é extremamente difícil dar uma atenção 

individual a cada um.  

Já as professoras Carmem, Edna e Silmara, que enfrentam um trabalho 

com turmas multisseriadas, relatam as dificuldades de se trabalhar com alunos em 

diferentes momentos no ciclo escolar, porém, como afirma Edna, é quase impossível não se 

ater a esta dinâmica, uma vez que ela é parte da dinâmica de ensino-aprendizagem escolar.  

 

Olha numa turma multisseriada (...)  o que é complicado é o seguinte, 

porque dentro de um ciclo nós temos os descritores para o ciclo, não 

é por ano de escolaridade né? Então, é por isso que a gente vai ta 

introduzindo no primeiro ano,  reforçando no segundo, retomando no 

terceiro né? Então, mas o que que acontece, a criança nem sempre 

tem aquela disciplina de esperar, como eles estão no mesmo grupo, 

eu estou aplicando uma atividade, principalmente, se for uma 

questão de oral, de oralidade, de participar, de fazer. O que que 

acontece, o aluno que já domina ele acaba falando. (...)  Aí impede o 

outro de... Então, aí dificulta, as vezes, então, a gente tem que 

trabalhar muito a criança nesse sentido. Esperar... mas por outro 

lado reforça a parte de retomar, ajuda, porque a gente utiliza o 

trabalho de monitoria, por exemplo, eu to trabalhando silabas não 

canônicas né? A criança não domina ainda, então, eu coloco ele pra 

trabalhar com um que já domina, ele vai ta formando aquele já sabe, 

vai está revendo. Retomando. E aquele que já está assimilando, vai 

acabar consolidando (Carmem)  
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E assim, eu trabalho, introduzo agora, com o 2° ano  retoma, e o 3 

ano consolida. Então, é quase que impossível não trabalhar estas 

questões, trabalhar, retomar e consolidar(...) É bem complicado, mas 

assim, eu procuro na hora da elaboração ter sempre os livros ao 

lado, na hora do planejamento, pra estar vendo o que precisa tá 

retomando, o que precisa está sendo consolidado ou não (Edna). 

 

É, introduzir o que é necessário. Eu estava sempre voltando porque 

não adianta nada você partir para frente dá continuidade sem que o 

aluno tenha vencido alguma dificuldade, até consolidar. Assim, 

contava muito com a colaboração dos alunos, pedia pra um tá 

esperando o outro. Mesmo porque quando a gente tá explicando pro 

4° e 5°, 2º ano, aqueles pequenininhos lá, estão se mpre prestando 

atenção. Tem hora que eles aprendem até mais.(...)  O aluno já 

estava consolidado, já sabia tudo, no entanto, ele tinha que 

frequentar as aulas, de quem tava introduzindo ainda, era difícil.  Era 

um difícil que até eles mesmos já tinha adaptado. “Eu falava, vocês 

já passaram por isso, hoje é a vez deles, vocês têm que dar um 

tempinho, tem que ajudar a tia e, eles colaboravam (Silmara) 

 

No desenvolver as atividades. As vezes, eu to trabalhando ciências, 

por exemplo... E o 1° ano tem um conteúdo totalment e diferenciado 

do 4° ano. Muitas vezes, eu to com um [aluno] no  l ivro e outro na 

matriz. Isso dificulta bastante. Agora, eu já tive a oportunidade de 

levar o mesmo material pro 4° e pro 5° ano e, desde  que eu trabalho 

foi o único ano que tem sido bastante, assim, material, tudo de 

acordo com o meio ambiente, tudo de acordo com a idade deles. 

Tudo do 1° ao 5° ano de escolaridade. (...) Na  alfabetização era um 

conteúdo, no 5 ano outro que não tem nada a ver, totalmente 

diferenciado. Aí pesava bastante (...) O aluno já estava consolidado, 

já sabia tudo,no entanto ele tinha que frequentar as aulas de quem 

tava introduzindo ainda, era difícil. (Silmara) 

 

É interessante como os professores explicam suas formas de trabalhar em 

sala de aula evidenciando a dificuldade de lidar com os diferentes níveis de aprendizagem 

dos alunos, mas demonstrando um esforço em considerar, na prática, as orientações do que 

eles julgam necessário introduzir, retomar e consolidar buscando alcançar todos os alunos.  
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É fato que todos os professores na sala de aula enfrentam situações como 

a diferença de níveis de aprendizagem dos alunos; mais complicado ainda é o trabalho 

realizado pelos professores que trabalham com salas multisseriadas, que, além da diferença 

de níveis entre os alunos, enfrentam ainda a questão de trabalhar com várias séries na 

mesma turma.  

Podemos perceber que, mesmo trabalhando com turmas multisseriadas, 

elas tentam adaptar-se à dinâmica proposta pelo curso do CEALE de forma a desenvolver o 

trabalho transformando o que seria uma dificuldade em benefício e estratégia de 

aprendizagem, principalmente quando eles abordam a questão dos alunos estarem em 

séries diferentes. Assim, ao introduzir um conceito, o que já consolidou estará revendo, ou 

seja, retomando, além do fato de realizar um trabalho em duplas ou grupos com esses 

alunos de forma que o aluno que já está consolidando poderá ajudar os que ainda estão 

introduzindo, ou retomando.  

Numa análise contrastiva da fala da professora Anália que trabalha em 

uma escola situada na zona urbana e a dos outros professores que trabalham na área rural 

do município, observamos que a diferença é que a Anália, pelo fato de trabalhar com uma 

série apenas, ao introduzir, ela trabalha com a turma toda ao mesmo tempo, seja ao 

explorar um texto, ou mesmo ao explicar uma atividade com um tipo de descritor e 

capacidade que quer desenvolver. Dependendo da dificuldade, ela faz também um trabalho 

individual com os alunos, como já foi citado. Com os professores da área rural que 

trabalham com turmas multisseriadas, acontece de forma diferente, pelo fato de serem 

séries diferentes, ao introduzir um eixo temático, alguns alunos já estarão revendo ou 

consolidando determinado conteúdo. 

Outra questão que uma professora da área rural apresenta como beneficio 

é o fato dos alunos ficarem mais tempo numa mesma turma e com um mesmo professor, 

pois o professor terá um tempo maior para trabalhar e acompanhar esse aluno, pois ele 

permanecerá na sala por pelo menos quatro anos, permitindo assim que o professor realize 

o trabalho de introduzir conceitos, retomá-los e consolidá-los de forma mais adequada. 

Como disse uma professora, é quase impossível não realizar o trabalho nesses moldes em 

uma turma multisseriada. 

Dessa forma, podemos perceber que a dificuldade dos professores não é 

em elaborar ou aplicar o que os cadernos do CEALE sugerem para introduzir, retomar, 

trabalhar sistematicamente e consolidar um eixo temático, mas sim com relação ao manejo 

diário com os alunos, pelo fato de lidar com várias turmas ao mesmo tempo e com vários 

níveis de aprendizagem. 
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4.5.2 - Rotina e planejamento 

 

Nas falas abaixo percebemos a forma como os professores dialogaram 

com o trabalho de rotina sugerido pelo curso do CEALE. 

 

Eu tentei, igual eu te falei, eu tentei essa rotina. Inclusive de 

disciplinas, né!. O que seria feito para cada horário, pra criança já 

ficar... só que com cinco turmas, essa rotina você planeja e não dá 

pra executar. Tem aquela rotina assim, cabeçalho, a leitura...é, eu 

faço leitura todos os dias, e a leitura a gente já faz, não, não depois 

dos intervalos que a criança fica  muito esperta, ela brinca, ela agita, 

né, então geralmente... É, então trinta minutos, assim que eu vou 

chegando eu já, vou corrigindo a tarefa, eu dou a leitura, então 

algumas coisas, não é tudo, porque dificulta viu? (Carmem) 

 

(...) na escola a gente mesmo tem uma ficha de rotina onde a gente, 

aí tem tudo detalhado. Primeiro momento correção do para a casa, 

depois, segundo momento curtindo a leitura. Então, neste momento, 

curtindo a leitura é a oportunidade que a gente tem, tem de estar 

avaliando o nível de leitura dos alunos. É... tá...como a minha turma 

são poucos alunos, então é um momento que eu tenho pra sentar 

com eles e vê a questão, eles lêem o texto, geralmente, é texto 

pequeno, porque se for dar um texto grande não dá conta, de tá 

assim, toma muito o tempo da aula. Aí eu pergunto, faço 

questionamento, sobre interpretação, o que deu para entender do 

texto? Qual o personagem, o que ele significa pra ele? Prá poder tá 

ajudando (Edna).  

 

(...) Uma visão do todo, eu escrevia muito, e não chegava naquilo 

que tinha que se trabalhado na sala de aula, ai com  o CEALE eu 

aprendi a fazer a rotina, então hoje em dia eu tenho mais folga, hoje 

em dia eu tenho mais tempo, eu produzo muito mais em sala de aula 

e tenho mais folga, mais tempo, porque eu sento num dia eu preparo 

minha rotina da semana inteira, eu consigo colocar no meu caderno 

de plano tudo que eu quero segunda, que eu quero na terça, quarta, 

quinta e sexta (...)Assim mais ou menos 20 minutos, 30 minutos, 40 

minutos, quanto tempo mais essa aula leva, tem aula, tem conteúdo 
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que eu acabo extrapolando porque não tem jeito né, o interesse dos 

meninos, dos alunos, a própria intervenção ali dentro né, levou muito 

tempo, mas assim, eu consigo, eu não conseguia (Anália) 

 

Das três entrevistadas que falaram da rotina, todas afirmaram basearem-

se nas sugestões do material do CEALE e como isso colaborou para o desenvolvimento dos 

eixos temáticos e conteúdos do planejamento, de forma a orientar o trabalho para não haver 

repetições. Elas abordaram a rotina de duas formas, tanto aquela que é feita com e para os 

alunos que os professores costumam escrever no canto do quadro ou fazer de forma oral 

(que na fala de Carmem e Edna parece uma ficha padronizada) quanto falaram de uma 

rotina mais elaborada como o planejamento, que poderá ser semanal, mensal, etc., que elas 

vão seguindo “olhando”, “pulando” (como diz uma professora) aquilo que já foi vencido. 

A fala de Carmem, por outro lado, evidencia a dificuldade da professora 

em trabalhar a rotina sugerida, uma vez que a dinâmica de trabalho com várias turmas não 

permite que uma rotina, externa a esta dinâmica, seja implementada. Rotina é um processo 

construído por cada professor com sua turma, assim, tomar a proposta do CEALE como 

uma rotina a ser seguida enrijece o trabalho docente e cria dificuldades. Propostas de 

formação continuada cumprem um papel mais reflexivo e dialógico quando problematizam a 

rotina existente na prática do professor, e não necessariamente quando sugerem uma rotina 

a ser implementada.  

A forma como a escola de Edna apropriou-se da proposta evidencia que os 

aspectos técnicos e não a discussão do que é a prática de alfabetização, a dinâmica de uma 

sala de aula e a relação ensino-aprendizagem, foi o mais significativo. Rotina, portanto, 

tornou-se um dos aspectos de um método de trabalho a ser seguido.  

 

4.6 - Avaliação: checando a aprendizagem de descrit ores e capacidades.  

 

Os professores falaram da avaliação como parte significante do processo 

de ensino-aprendizagem e como o estudo sobre a forma de avaliação indicada pelos 

cadernos do CEALE provocou efeitos na prática, pois elas relatam detalhadamente como 

esse trabalho passou a ser realizado em sala. O trabalho de avaliação é realizado antes de 

introduzir um conteúdo e durante o desenvolvimento das atividades conforme se observa 

nos relatos a seguir. A questão que levantamos a partir dos fragmentos é se o foco dos 

professores é no processo ou apenas no produto, ou seja, o domínio das capacidades e 

descritores. Vejamos: 

Oh, as avaliações eu faço de acordo com o que foi trabalhado, em 

cima dos descritores e das capacidades contempladas durante 
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aquele período, então é em cima deles é que eu monto as 

avaliações, (...) Se eu ver que houve um grande número de 

dificuldades eu continuo com a mesma capacidade e ai o que eu 

faço, mais atividades diferentes que contemple essa atividade, que 

contemplem essa dificuldade dos alunos e busco outras maneiras, ou 

tento arrumar um projetinho pra auxiliar, ou atividades extraclasse 

pra eles levarem pra casa, reunião com os pais ai explico. (Anália) 

  

É minha avaliação é uma avaliação contínua no momento da 

resolução dos exercícios e, também, com atividades tidas como 

prova, essas são aplicadas no final de cada trimestre. Porque é uma 

das forma da gente ter um registro prá tá passando pros pais. A 

gente faz reunião no final de cada trimestre aí a gente passa essa 

avaliação pra eles. Mas eu também gosto de avaliar as produções de 

textos. É todas as atividades realizadas por eles em sala de aula, 

além da observação. Uma coisa que, que, para mim facilita, de uma 

certa forma, porque apesar de eu ter turma multisseriada, meus 

alunos, são poucos alunos e, na hora da resolução de exercícios, por 

exemplo, eu sento ao lado deles e vou observando como que tá a 

questão da dificuldade é para resolver tal exercício e estou sempre 

fazendo anotações. E, quando eu percebo que eles tem dificuldades 

em fazer tal atividade, aí eu já elaboro outras atividades para tentar 

solucionar o problema. (Edna) 

 

(...) Assim, antes eu avaliava o aluno como um todo depois do curso 

eu percebi que cada aluno tem seu ponto, cada um tem o seu 

momento certo de aprendizado, cada um tem seu momento 

diferenciado de aprender. Assim, minha avaliação é no dia-a-dia. É, 

comportamento, participação, o interesse deles pelas atividades. (...) 

E avaliação diagnóstica também, Toda vez que eu trabalhava um 

conteúdo e, no final, eu dava uma verificação em cima daquilo. O 

que eu vê que eles não acertaram, a maioria, eu tenho que voltar, né! 

(Silmara) 

 

Tem sexta-feira que eu dô ditado, tem sexta-feira que eu dô 

reescrita, que eu peço para poder formar frases, sabe? Então cada 

vez eu vou avaliando. Eu vejo que tem crianças que ainda não 
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aprendeu, que que eu faço ai eu procuro umas atividades 

diversificadas, extraclasses, mando pra casa, chamo a mãe, seu filho 

não venceu isso, está com essa dificuldade. Por toda sexta-feira que 

ele faz a atividade eu corrijo na sala, colo no caderno peço a mãe e o 

pai para assinar, pra mãe e o pai ver como o filho está (...) Mas na 

sala de aula, em si quando é no horário da educação física (...) tem 

educação física duas vezes por semana. Eu tiro um dia da semana e 

fico com ele e trabalho, tipo assim, como se fosse uma recuperação 

paralela em cima daquelas dificuldades deles (Ilmara). 

Buscamos compreender nestes trechos o foco dos professores quando se 

propõem a avaliar seus alunos. Atividades como ditado, provas e exercícios, sempre 

presentes nas práticas de alfabetização, continuam fazendo parte da dinâmica avaliativa dos 

professores. Entretanto, no discurso dos professores pode-se perceber também uma 

tendência a compreender cada aluno nos seus avanços e dificuldades em relação ao 

domínio dos conteúdos ensinados (descritores e capacidades). Como afirma Anália, “se eu 

vir que houve um grande número de dificuldades eu continuo com a mesma capacidade”, ou 

seja, enquanto o conteúdo não é vencido, apreendido por todos, a professora não introduz 

novos conteúdos.   

Podemos perceber que os professores realizam em sala a avaliação 

diagnóstica, porém é a avaliação de um conteúdo específico e não do processo de 

construção da escrita de uma forma mais ampla. Elas o fazem seja quando irão introduzir 

um novo eixo temático, ou quando observam se o aluno conseguiu desenvolver a atividade 

proposta, observando quais são as dificuldades reais encontradas e, assim, reprogramarem 

suas aulas e novas atividades para que aquela dificuldade específica seja sanada.  

Percebemos também uma validação do que o professor já fazia em sala, 

quando se trata da avaliação diagnóstica que no curso é apresentada como sondagem 

inicial para posteriormente se trabalhar as dificuldades dos educandos, foi mais uma vez 

transformada em técnica de avaliação onde o professor avalia se os alunos aprenderam ou 

não aquela determinada capacidade e descritor de forma a treinar os alunos para a 

realização de uma prova externa na qual serão cobrados todos esse descritores e 

capacidades, como relatado abaixo: 

Acompanha muito o estado, como o estado já se falava no CEALE, já 

estava assim caminhando dentro do CEALE, o que aconteceu, e as 

provas, igual a provinha Brasil, SIMAVE e o SAME, elas são provas 

abertas, que vem do estado, o que acontece, como que nós do 

município vamos fazer essas provas se a metodologia não segue a 

matriz curricular, então é dentro dela as avaliações, então por isso 
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tenta trabalhar igual ao estado, segue a mesma linha, justamente pra 

isso, por causa das provas externas. (...) O diagnóstico a gente faz, 

nós fizemos o primeiro diagnóstico antes de chegar a provinha Brasil, 

fizemos um aqui na escola que foi um dia em que todas as salas 

fizeram a mesma prova, fizeram a mesma atividade.(...) A gente 

sentou montou em cima dos descritores, as provas estão arquivadas 

ali dentro de uma pastinha verde, as que eu apliquei, e ai agora no 

meio do ano tem novamente e no final também.(...) Justamente pra 

gente poder ver como que está, saber como se situar, saber como 

que vai trabalhar de novo.  (Anália) 

Ainda falando sobre avaliação, os professores relataram como fazem o 

registro dos avanços dos alunos após a avaliação, o Caderno 4 apresenta uma ficha como 

sugestão de acompanhamento do desempenho dos alunos que já foi exemplificado no 

Capítulo 2.  

O registro da caderneta que nós temos que inserir às quintas séries, 

aquela caderneta pra caber tudo, minha filha... É um sacrilégio, eu to 

lá resumindo, resumindo, resumindo os conteúdos, pra conseguir 

colocar os conteúdos de vinte e cinco disciplinas numa folha! Eu vou 

juntando, eu vou avaliando e vou anotando. Vou anotando em fichas 

em cadernos, eu tenho o material de cada criança. É, é uma espécie 

de portfólio. E aí na hora de registrar na caderneta eu junto tudo, e 

vejo o que que, o resultado de cada” (Carmem) 

 

(...)como a minha turma é, bem, é pequena, então assim, eu tenho, 

é, eu faço um relatório de todos os alunos. (Edna) 

 

Eu faço relatório. Um relatório por trimestre, aí faz o relatório, do que 

ele avançou e não avançou, o que precisa retomar. O que já dá pra 

consolidar, você tem que voltar, novamente, na introdução. Tem que, 

está sempre revisando. (Silmara) 

Quando perguntada sobre as fichas sugeridas no Caderno 4, a professora 

Anália, responde: 

É, nós que fazemos, tudo somos nós, nós montamos as provas, nós 

montamos relatórios (...)  já tá tudo escrita. A gente faz os objetivos, 

vou ver se Natalia tem o dela. A gente coloca os objetivos, as 

capacidades, os descritores e o numero de, as, questões que 

contempla aquele descritor e aquela capacidade. E do outro lado os 
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nomes dos menininhos, e mais uma, ai a gente coloca uma legenda, 

assim, quer ver AS, avanço significativo, ND, não domina. Ai a gente 

coloca o ND, o AS e o ED lá na legenda, e ai a gente vai colocando 

dentro daquela questão como é que ele foi, ele foi AS, ele foi AD 

sabe como é que é? Ai gente coloca e depois a gente confirma 

(Anália) 

Após esse relato, perguntei se ela conseguia fazer um acompanhamento 

sistemático, ela responde com muita sinceridade: 

Ok, deixa eu falar pra você, eu não pego nela o ano inteiro não. (...) 

Não vou te falar que fico pregada nela, porque não fico não, mas de 

tanto eu trabalhar com ele eu já sei quem tá indo quem não tá... Ai eu 

ponho, eu tenho... Guardado numa pastinha verde que é do inicio do 

ano, tá tudo lá, agora no final do ano eu torno a fazer tudo de novo, 

ai a gente vê os avanços. (Anália) 

Fica claro nas respostas dos professores que eles se utilizam de um 

relatório escrito de acompanhamento dos alunos, para posteriormente anotarem na 

caderneta, esse relatório poderia ser chamado de portfólio como cita a professora Carmem, 

pois ele foi um recurso sugerido pelo curso do CEALE. Mesmo não realizando todos os 

passos que fazem parte do portfólio, eles acompanham periodicamente, anotando os 

avanços e armazenando os registros para possíveis consultas e análise da aprendizagem 

ao longo do ano. 

Todos os professores declararam fazer o registro do acompanhamento dos 

alunos e cada uma desenvolveu uma estratégia de acompanhar e registrar os avanços. 

Segundo os relatos, podemos perceber que a professora Anália e sua escola continuam 

usando de forma adaptada o que é sugerido no Caderno 4 sobre a ficha de 

acompanhamento já citado no Capítulo 2 e anexada no final desse trabalho. 

 

4.7. Livro didático: escolha e formas de uso 

 

Mais uma orientação dos cadernos do CEALE é sobre a escolha do livro 

didático. Sobre esse assunto os professores demonstraram usar o livro, porém de formas 

variadas e declararam participar na escolha desse livro, como foi demonstrado por outras 

pesquisas (Macedo, 2005; Souza, 2010). O grande problema apresentado é que o livro 

escolhido não chega à escola para que eles possam utilizá-lo, diante dessa realidade eles 

acabam usando-o como mais um recurso para prepararem suas aulas e de forma 

secundária, como relata as entrevistadas. 



 138

Sim. Os livros que, a gente tem uns livros aqui, tenho aqui porta 

aberta, é, de olho no futuro... Porta aberta é o que eu uso com eles, 

pra casa, eu tenho um problema, uso o livro, eu não uso muito na 

sala não, eu uso livro na sala só pra socializar a atividade trabalhada 

em casa, eu uso livro muito como tarefa, ele é colorido, e também 

diante da dificuldade de material que nós não temos, nós 

enfrentamos um problema seriíssimo de trabalhar com alfabetização 

porque não temos material, não temos xérox, nós não temos 

mimeógrafo, está quebrado. Então o que o que eu faço eu utilizo o 

livro, eu não sigo ele arrisca por exemplo pagina 1, pagina 2 não, eu 

sigo de acordo com o que estou trabalhando em sala. Igual eu dou 

atividade lá na pagina 200 depois eu volto na pagina 5 ou eu volto na 

pagina 7, mas tem que está de acordo com o que eu estou 

trabalhando, com o meu objetivo e não o do livro, é o meu!  (Anália) 

 

Participamos, participei aqui na escola foi feito, a gente sentou, 

reuniu, a gente olhou as propostas, vieram os livros da editora. E o 

que a gente faz, vem o manual, como a gente faz pra escolher, a 

gente olha no manual as estrelas e as recomendações, então aquele 

livro, a gente ler as recomendações, o que aquele livro está 

contemplando, qual capacidade ele mais contempla, se esta de 

acordo realmente com o CEALE, se está de acordo com os objetivos 

da alfabetização e a gente escolhe dois, só que infelizmente a gente 

tem a tristeza de que nunca vem os livros que a gente escolhe 

(Anália) 

 

É como eu to te falando, porém o livro eu não utilizo, eu não 

considero que eu utilizo como livro didático, eu utilizo ele para estar 

enriquecendo as atividades, então, a criança utiliza o livro pra fazer 

algumas atividades, eu não sigo ele (...)Como material de referencia 

não, a referência para o planejamento, é os  descritores. (Carmem) 

Vale notar um novo uso do livro didático no contexto da proposta de 

formação do CEALE: o livro didático passa a ser avaliado na relação com os descritores e 

capacidades para a alfabetização, referência para o planejamento da alfabetização como se 

observa nas falas de Anália e Carmem. Se antes a referência era a própria prática e as 

concepções dos professores, nesse novo contexto, o livro didático passa a ser considerado 
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em relação à metodologia e aos conteúdos propostos pelo programa de formação do 

CEALE.  

 

4.8. Uma voz dissonante no grupo: A visão de Ilmara  sobre o que o curso significou 

(ou não) para sua prática  

 

Das 5 professoras entrevistadas, Ilmara foi a única que afirmou claramente 

não ter se interessado pelo curso proposto.  

(...) Não tinha nada e eu fiquei assim decepcionada, era tanto que eu 

participava mais ou menos, chegava mais tarde, saia mais cedo, eu 

não via nada de importante pra mim no curso, então pra mim eu fiz 

porque fui obrigada a fazer o curso, porque se eu não fizesse eu ia 

perder não sei o que e eu não gosto de trabalhar com outras turmas 

a não ser alfabetização, na realidade eu passei pelo CEALE. (Ilmara) 

Quando questionada sobre a aplicação em sala do que foi estudado, ela 

declarou não usar nada, nem mesmo durante o curso onde havia uma cobrança muito 

grande por parte da Secretaria de Educação:  

Do CEALE, não! (...) Porque na realidade igual como eu falei, a gente 

já trabalhava isso, só não sabia que tinha capacidade e que tinha 

descritores (...) Na realidade minha prática eu sempre gostei de 

trabalhar assim, eu não tenho aquele método específico não, eu 

trabalho de acordo com a realidade da minha turma. (Ilmara) 

O discurso da professora evidencia os significados atribuídos ao curso. 

Não houve um diálogo com a proposta, que segundo a professora, sentiu-se obrigada a 

participar, pois quem não fizesse o curso não poderia mais ser professora alfabetizadora, 

conforme constata-se nessa sequência: 

Bernarda: Aí se você não tivesse feito o curso, não poderia estar na 

sala de alfabetização? 

Ilmara: Quem não fizesse o curso não poderia trabalhar com 

alfabetização. 

Bernarda: Mesmo sendo efetivo? 

Ilmara: Mesmo sendo efetivo! É tanto que no primeiro ano, foi só 

português e no ano seguinte seria matemática. É tanto que não teve 

o de matemática. 

Essa voz reflete a relação autoritária e não dialógica estabelecida pela 

secretaria com os professores, que, de certa forma, “obrigou” que todos participassem. 

Entretanto, por que a professora Ilmara afirma não ter aproveitado nada do trabalho 
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proposto? Por que ela afirma que não percebeu nada de importante para a sua prática, uma 

vez que ela sempre trabalhou com alfabetização e afirma ser o que ela mais gosta de fazer? 

Essa postura teria alguma relação com o fato de o curso ter focado bastante nos métodos 

de alfabetização, como ficou claro na fala acima, e por isso mesmo, a professora não 

percebeu novidade?   

Na fala abaixo, percebemos mais alguns indícios que podem sustentar 

esta hipótese: 

Na realidade porque pra ser sincera eu não achei nada de 

interessante no curso,não achei, pelo fato de que, porque quando 

você vai preparar uma aula você se preocupa tanto com a qualidade 

da aula que você pesquisa alguma coisa diferente, bem interessante 

para dar para as crianças e de repente o que acontece,a gente, você 

chega lá, naquele CEALE você vê aquilo. (...) E eu imagino que 

quem preparou talvez lá pra quem fez, lá onde é que eles aplicaram 

fizeram isso,tenha dado certo ou para quem está começando 

agora,que não tenha experiência, talvez até tenha aproveitado muita 

coisa, mas eu que já trabalhei com várias turmas, vários tipos de 

alunos,pra mim não teve diferença nenhuma. Eu fiquei decepcionada 

com o curso porque eu imaginei que fosse algo melhor, algo novo, 

interessante. (Ilmara) 

Bernarda: Como você avalia essas capacidades e descritores do 

CEALE na sua prática diária, você disse que não usou! 

Ilmara: Não 

Bernarda: Então...  porque? 

Ilmara: Eu acho elas muito restritas, não dá possibilidade da criança 

de aprofundar mais, entendeu? Tipo assim, eles dão lá a pergunta a 

criança tem que responder só em cima daquilo. 

Bernarda: Uma resposta exata? Que você está falando?  

Ilmara: Uma resposta exata! É! Fica parecendo aqueles livros antigos 

que tinha, que num, aqueles livros que manda para a escola, né! De, 

esses livros didáticos ai o que acontece aqueles livros antigos eles 

vinham as perguntas. Os autores escreviam as perguntas e você 

tinha que dá, a criança tinha que responder exatamente do jeito que 

o autor queria. Nós aprendemos a trabalhar mais com desafios com 

a criança [refere-se a sua formação recebida antes do curso do 

CEALE] deixar a criança pensar, ter novas idéias se não tem que ter 

aquela resposta exata, e por isso que eu não gosto de trabalhar, 
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porque a criança fica muito presa naquilo ali, porque se você dá 

alguma coisa, é tanto que se você dá a mesma coisa, a mesma 

pergunta, não a mesma resposta, com pergunta diferente a criança 

marca a mesma resposta. Então que fica que aquele trem fica tão 

maçante na cabeça da criança trabalhando aquilo ... aquilo. È tanto 

que lá na escola esse tempo ai, tinha um trem de elaborar prova e 

era desse jeito (...) minhas avaliações é o seguinte eu dou um texto e 

tiro tudo de cima do texto, a criança tem que estar toda hora lendo o 

texto, né, e eu estou dando oportunidade a criança ler mais, aprender 

mais, interpretar mais, trabalhar mais em cima de interpretação. 

Ilmara reforça a nossa hipótese de que, como uma professora bastante 

experiente com alfabetização, precisaria ter percebido a proposta como algo novo e não 

como algo que legitimava o que ela já praticava em sala de aula. Para ela, a experiência é a 

principal fonte de aprendizado. Parece que há um conflito entre o que ela propõe em sala de 

aula, no sentido de estar atenta aos processos dos alunos e a proposta, avaliada por ela 

como algo restrito que não possibilita a ampliação do conhecimento dos alunos. 

Evidentemente a concepção que fundamenta a proposta do CEALE incorpora o processo 

dos alunos como um princípio, entretanto, a mediação estabelecida durante o curso 

possibilitou uma apropriação oposta pela professora. A resistência dessa professora e sua 

insatisfação abre um novo campo de investigação e pesquisa, a partir de algumas 

indagações: porque a resistência a um curso oferecido com o objetivo de qualificar e formar 

o docente? Essa resistência acontece mais entre os professores com maior tempo no 

magistério? Se assim o for, por que os professores com maior tempo na regência 

apresentam mais resistência do que os professores iniciantes? Perrenoud (2002) afirma que 

esses cursos de formação continuada, a princípio, são elaborados e ministrados por 

professores, que em tese, estariam um pouco a frente dos colegas, com um preparo, ou 

seja, um domínio maior sobre o assunto. Os professores alunos receberiam essas novas 

informações e, apropriando-se delas, levariam-nas para seu campo de atuação que é a sala 

de aula. Para o autor, esse tipo de formação continuada assumiu mais a característica de 

uma formação interativa, com o intuito de repassar novos saberes aos professores, tentando 

assim tampar as lacunas deixadas pela formação inicial. 

Então era uma coisa assim a gente tinha a bagagem nossa de 

conhecimento em questão de alfabetização era bem maior do que o 

do professor, teve um professor lá a gente questionou tanto ela que 

marcou a gente, a turma nossa, foi uma outra professora para poder 

ficar! Então assim quando nós descobrimos isso, aí que a gente 

pegava no pé mesmo! E a gente ia perguntando coisas, sabe a gente 
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ia apertando,  não, e se acontecer isso, quando a criança tá né tipo 

assim com alguma dificuldade como é que a gente trabalha? Ela 

falava uma coisa que não tinha nada a ver, sabe? Aí a gente ia 

ficando mais desinteressado. (Ilmara) 

Segundo o autor, durante anos, a prática foi a mesma nos cursos de 

formação continuada, nos quais os professores formadores traziam e repassavam o que 

julgavam necessário para melhorar o nível de formação do professor sem considerarem sua 

experiência, sua prática construída ao longo do tempo em sala de aula, sem se questionar 

ou deixar espaço para o professor expor e compartilhar suas experiências. Os formadores 

traziam novos modelos pedagógicos, teorias sobre formas de trabalhar com textos, com a 

matemática, princípios novos sobre a concepção de avaliação, na tentativa de que o 

professor assimilasse esses novos paradigmas e os implantassem em suas salas sem levar 

em consideração a sua larga experiência na regência e a distância entre essa prática e os 

novos conceitos propostos.  

Em síntese, através da análise das entrevistas, percebemos vários 

significados atribuídos ao curso pelos professores.  Antes de retomar esses significados, 

queremos destacar que entendemos a partir do discurso desses professores entrevistados, 

tanto no questionário quanto nas entrevistas, que eles possuem uma visão clara da 

complexidade do processo de alfabetização e de tudo que envolve esse processo que pode 

favorecer ou não a alfabetização como, por exemplo, a falta de material didático, problemas 

como salas muito cheias, em consequência a falta de disciplina, a cobrança por resultados 

positivos da rede municipal de ensino, problemas intra-escolares e extra-escolares como 

destacado no discurso de Anália: 

 

(...) Olha, eu vou te falar 100% a gente não consegue, porque a uma 

série de coisas envolvidas, igual eu te falando não adianta. São 

problemas extraclasse, que a gente, ajuda né, fora da escola, são 

problemas dentro da própria escola, como material que a gente 

enfrenta dificuldade imensa com material, é um problema assim bem, 

é, relevante, porque, a gente precisa de material pra trabalhar. E 

também eu falo a quantidade de meninos. É Grande, eu acho as 

salas muito cheias, a distribuição desses meninos na sala de aula, 

porque a gente teria que pensar, hoje a gente está enfrentando um 

problema seriíssimo de disciplina. ( ...) Até parte também externa, 

assim, por fora, porque, a rede ao invés de investir, de ajudar, de 

auxiliar no trabalho do professor, não, deixa tudo parado, chega 

outubro, novembro é que eles lembram de,  uma intervenção de lá 
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pra cá e ai não resolve mais, porque sobrecarrega o professor, a 

gente não dá conta, na verdade a gente não dá conta, a gente fica 

quatro horas, mas a gente não dá conta. A gente consegue uns 70 

%, eu falo mesmo porque eu consigo, mais de 70, 85% a gente 

consegue no máximo de avanço, falar pra você que eu consigo 

100%, consigo não. 

 

O primeiro significado apresentado foi sobre a apropriação que os 

professores fizeram sobre os métodos de alfabetização, pois o professor apropriou-se 

daquilo que ele já desenvolvia em sala de aula, causando, assim, uma acomodação, com 

relação àquilo que já dominavam. Outra questão é a abordagem que os cadernos fazem 

sobre o método eclético, que traz para nós o seguinte questionamento: Como juntar teorias 

e métodos tão contraditórios? O problema não é o método em si, pois a prática pedagógica 

é algo muito mais complexo do que um método de alfabetização. Quando o professor 

aproveita parte ou porções que julgam significativas, e faz uma síntese, já deixou de ser 

uma metodologia, quer seja de base sintética, analítica, ou até mesmo eclética, e passa a 

ser de autoria do alfabetizador com seus próprios princípios, demonstrando mais claramente 

a apropriação que faz ao usar o que julga mais fácil para aplicar no momento da 

alfabetização.  Mesmo que os cadernos do CEALE não sugiram que o professor aproveite 

partes de cada método em sua prática, a forma como o professor leu o material, a forma 

como o mediador atuou em sala de aula podem ter contribuído para essa forma de 

apropriação. É importante destacar que o professor formador é de fundamental importância 

como mediador nesse processo. Segundo Bakhtin (1981, apud MACEDO, 2005) os 

significados são construídos através da interação discursiva entre os indivíduos, que 

ocupam lugares sociais diferenciados no processo de interação.  

Podemos concluir também que os descritores e as capacidades foram  

elementos novos que passaram a fazer parte do discursos dos professores.  Mesmo que 

eles declarem que já usavam esses elementos, a nomenclatura e a forma de planejamento, 

o que é sugerido pelo curso do CEALE é diferente. Os descritores e capacidades passaram 

ainda a ser a matriz curricular adotada pela Secretaria de Educação, demonstrando a forma 

de apropriação que esse órgão fez da proposta do CEALE, apontando que, a partir da 

confecção desse material oficial, a referência passa a ser a Prefeitura Municipal e não mais 

o CEALE. 

Mais um aspecto que passou a fazer parte do discurso dos professores 

são os elementos introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente e procurar consolidar. 

Concluímos que, embora apontados pelo cadernos do CEALE, esses são aspectos 

inerentes a prática do professor, pois para trabalhar um determinado conteúdo em qualquer 
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disciplina, ele precisará passar por esses elementos para a construção do conhecimento 

pelos alunos.  

A rotina e o planejamento são aspectos do trabalho que o professor já 

desenvolvia em sala de aula. Os cadernos do CEALE propõem, então, uma abordagem 

nova, uma rotina articulada com o planejamento de forma a contemplar a proposta de 

alfabetização e não aquela rotina simplificada que estabelece apenas as atividades que 

serão desenvolvidas naquela aula. 

Com relação à avaliação diagnóstica, o discurso dos professores não 

condiz com a proposta desenvolvida pelos cadernos, que propõem uma avaliação do 

processo de aprendizagem como um todo. Os professores estão preocupados com o 

conteúdo, se o aluno aprendeu determinado descritor e capacidade, revelando uma 

preocupação com o modo de avaliação do sistema e não propriamente com o diagnóstico 

feito. Eles querem saber, na verdade, como o trabalho com os descritores e capacidades 

está sendo feito, como está a assimilação pelos alunos, porque será cobrado na Provinha 

Brasil. 

Sabemos que foi instaurada uma relação conflituosa na fala de Ilmara. Por 

que ela se apropriou dessa forma? A resistência é uma forma de protesto à imposição da 

Secretaria de Educação? Porque sua voz é tão destoante do grupo? Podemos tentar 

levantar algumas hipóteses para responder a essas questões, como o papel do mediador, 

sua vasta experiência na área, declarando que não houve nada novo no curso, as condições 

físicas em que foram realizados os encontros. Porém, por mais que busquemos respostas 

para essa relação conflituosa, não dá para captar a fundo o que realmente levou essa 

professora a se apropriar dessa forma tão oposta com relação ao curso, primeiro, porque o 

curso aconteceu em 2007 e segundo, não temos registrado nenhuma observação dessa 

prática. Mas podemos dizer que esse conflito revela a fragilidade dos cursos de formação 

continuada que vem sendo oferecidos e que é necessária uma política de investimento e 

acompanhamento desses cursos no sentido de uma continuidade, permitindo aos 

professores uma reflexão/ação/reflexão sobre a prática, aperfeiçoando-a e ressignificando-a 

(TARDIF, 2005) sendo possíveis novas tomadas de decisões de forma reflexiva e crítica 

favorecendo assim a formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir formação docente é sempre um desafio, pois este tema envolve o 

professor em toda a sua complexidade. Alguns teóricos abordam a formação do professor 

enfatizando as dificuldades da formação inicial como também da formação continuada, 

como Tardiff (2005), Perrenoud (2002) e outros. Refletir sobre o processo de formação de 

professores, tendo em vista as necessidades e considerando-a como espaço de 

diversidade, implica em pensar no professor no seu processo de formação como alguém 

que se apropria ou não de determinados conceitos levando em consideração o seu 

potencial, a dimensão institucional, o histórico de vida, o contexto sócio-cultural, seus 

valores, suas relações sociais, suas práticas, seus saberes, que podem ser provenientes 

tanto de sua formação inicial, continuada como também da sua experiência profissional. 

Partimos do princípio que um curso apenas não poderá ser capaz de 

impactar profundamente a prática dos professores, pois muitas são as vozes que permeiam 

o trabalho do professor, pois a concepção dialógica descrita por Bakhtin (1929,1995) 

permite-nos entender que o discurso dos professores é constituído por várias experiências 

tanto do presente como de experiências anteriores, como também pelas vozes dos alunos e 

dos materiais que utilizam em sua prática diária, sendo que “esses elementos, juntos, 

condicionam a relação pedagógica e delimitam as possibilidades de interlocução entre os 

sujeitos alunos e professor”. (MACEDO, 2005. p. 23)  

Neste estudo, propusemos-nos a investigar os significados atribuídos pelos 

professores ao curso de formação continuada oferecido pelo CEALE. Tão difícil quanto falar 

de formação continuada é tentar desvelar, através do discurso, os significados que os 

professores atribuíram a um curso de formação, pois vários são os elementos que 

contribuem para que os professores apropriem-se dos conceitos estudados. E de que forma 

eles fazem essa apropriação? Consideramos que, para que isso aconteça, os professores 

mobilizam saberes, habilidades, competências, práticas e os conhecimentos acumulados no 

decorrer de sua trajetória profissional e pessoal. (TARDIF, 2005) 

Para tentar entender o discurso dos professores, precisamos conhecer um 

pouco desses sujeitos participantes da pesquisa, sua trajetória profissional, e acadêmica, 

em que contexto histórico eles iniciaram sua formação acadêmica, e como foi desenvolvida 

sua trajetória profissional. Daí a importância de traçarmos o perfil desses indivíduos, para 

que ampliássemos a compreensão de quem são esses sujeitos sociais. 

Tendo em vista que os questionários nos ofereceriam dados superficiais, 

realizamos então entrevistas com alguns professores na tentativa de aprofundarmos na 

pesquisa e tentarmos entender as apropriações desses professores através do discurso, 
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para Bakhtin (2003) o discurso só poderá existir na forma de enunciações concretas dos 

sujeitos falantes, que compõem esse discurso.  

A partir do perfil traçado, concluímos que os professores participantes 

dessa pesquisa são predominantemente do sexo feminino, oriundos de famílias onde os 

pais possuem baixa escolaridade, a grande maioria iniciou sua formação em instituições 

públicas. Os dados também demonstram o esforço dos professores em completarem o 

ensino superior, motivados pela LDB 9394/96, sendo que a trajetória de formação 

continuada foi mantida com recursos próprios. Desses professores, apenas um declarou 

possuir formação stricto sensu, por diversos motivos, e dentre eles destacamos a falta de 

cursos dessa modalidade em universidades públicas da região como também a falta de 

políticas públicas que incentivem a participação desses professores nesses cursos de 

formação continuada.  

Outra conclusão indicada pelos questionários é que, se cruzarmos os 

dados sobre tempo de experiência na docência, tempo de experiência na alfabetização e 

tempo de trabalho na mesma escola, perceberemos que a grande maioria dos professores, 

ao contrario do que afirmam os responsáveis pelas políticas públicas, permanecem na 

mesma escola, com a mesma turma e na alfabetização entre seis a dez anos, e ha mais de 

dez anos, não confirmando o discurso da rotatividade dos coordenadores do processo. 

Segundo esses, a rotatividade atrapalha a continuidade da aplicação dos conceitos 

aprendidos nos cursos e que, de certa forma, desmotivam políticas e investimentos públicos 

na formação de professores, pelo fato deles não estarem na regência ou na alfabetização no 

próximo ano. O que tornaria essas ações nulas partindo sempre do ponto inicial. Os dados 

da pesquisa, portanto, apontam “condições diferenciadas para a implementação de políticas 

de formação de professores alfabetizadores.” (MACEDO, 2004, p. 90)  

Com o questionário, foi possível levantarmos outros dados como, por 

exemplo, o uso do livro didático na prática dos professores. A partir do questionário, e das 

entrevistas realizadas evidenciamos que os professores utilizam o livro didático, mas como 

um ótimo material de apoio, ou como recurso para prepararem suas aulas. Vale destacar 

ainda a dificuldade para receberem o livro solicitado, por mais que participem de todo o 

processo de seleção e escolha do livro. E podemos destacar também uma nova forma de 

avaliação e uso deste material após o curso de formação, pois este passou a ser usado e 

avaliado não segundo a prática e concepções dos alfabetizadores, mas, se este contempla 

os descritores e capacidades sugeridos pelos cadernos do CEALE. 

Este curso oferecido pelo CEALE em parceria com a Secretaria de 

Educação faz parte de uma política de formação de professores onde são utilizados 

recursos provenientes do FUNDEB e de recursos oriundos da Prefeitura Municipal. Em se 

tratando de um curso oferecido pela rede municipal, isso já indica um caráter de imposição e 
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obrigatoriedade de participação por parte dos professores, uma vez que se recusassem a 

participar do curso não poderiam trabalhar com turmas de alfabetização. Assim, podemos 

entender que essa posição autoritária contribuiu para os significados atribuídos pelos 

professores. 

Outro fator que pode influenciar na apropriação dos significados pelos 

professores, são questões relacionadas às instalações físicas e localização das escolas 

onde o curso foi ministrado, sendo que muitos professores trabalham na área rural e 

encontram dificuldade para se deslocarem, pois muitas localidades são de difícil acesso. Por 

isso, as políticas públicas de formação precisam estar atentas e levar em consideração 

todos esses fatores para que possam contribuir mais efetivamente na formação dos 

professores. 

Nessa mesma linha, os cadernos do CEALE fazem várias sugestões sobre 

o preparo da escola o ambiente alfabetizador, o uso de materiais e recursos didáticos. 

Percebemos através das respostas aos questionários que várias são as dificuldades 

enfrentadas pelos professores e um grande dificultador foi justamente a falta de recurso e 

materiais didáticos das escolas, para os professores que trabalham com a alfabetização. 

Diante disso, o discurso revela que a falta desses recursos prejudicam o trabalho em sala de 

aula, consequentemente, interferem na apropriação dos professores nas sugestões dos 

cadernos. 

Tendo em mente todos esses fatores, foi solicitado aos professores que 

avaliassem o material didático usado no curso e os professores formadores. Tentamos 

compreender todos os fatores que poderiam ter interferido na avaliação dos alfabetizadores, 

como os já citados, além do fato das perguntas serem fechadas, não tendo espaço para que 

os professores justificassem suas respostas. No entanto, essas condições e fatores devem 

ser observados pelas políticas públicas na área de formação e entidades que prestam esses 

serviços em parceria com órgãos governamentais para que não coloquem em risco sua 

credibilidade. Apesar disso, o material utilizado no curso obteve um percentual de 88,46% 

de aceitabilidade. Com relação aos professores formadores, o índice de aceitabilidade foi 

ainda maior, pois somaram 96,70%. A resposta dos professores evidencia a compreensão 

de que todos esses transtornos e dificuldades são de responsabilidade da Prefeitura do 

Município, mas o fato do CEALE estar ali ministrando o curso, representa o órgão que o 

contratou tanto num âmbito municipal como estadual. 

Concluímos, a partir das entrevistas que todos os professores 

entrevistados usam um método específico de alfabetização ou a mistura desses métodos, 

denominado por eles como ecléticos. Percebemos também uma predominância dos 

métodos de base sintética. Sendo o silábico citado por todos os entrevistados. O que levou 

esses professores a optarem por um método ou o uso de várias metodologias após o curso? 
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Essa questão foi motivo de inquietação e muita análise dos discursos e de consulta aos 

cadernos do CEALE. Pois os Cadernos 1 e 2 tratam dos métodos de alfabetização 

enfatizando seus aspectos positivos e negativos, deixando claro que os professores 

precisam estar atentos para isso, e diante dessa questão saber trabalhar em sala de aula 

vencendo e superando as lacunas do método, propondo atividades para que essas 

dificuldades encontradas no método escolhido fossem vencidas. Porém, não indicam que 

método utilizar. Já no Caderno 3, a abordagem acontece de forma mais direta, afirmando 

que não seria nenhum contra-senso a opção por um método de alfabetização, optar por 

ações ou procedimentos retirados de diferentes metodologias ou de um repertório de 

experiências bem sucedidas por outros alfabetizadores, desde que ele tenha a capacidade 

de compreender as demandas da ampliação e complementação ou até mesmo a correção, 

eliminação de aspectos inoperantes e contraditórios, em função da sua prática de ensino. 

(CEALE, Caderno 3). Assim sendo, ficou evidenciado que o professor que leu e ouviu 

afirmações como essas, obviamente, optará por um método de alfabetização ou por parte 

significativas que apliquem à sua prática. Talvez isso explique o fato delas falarem com 

tanta segurança do método escolhido e aplicado na alfabetização. Contudo, há algumas 

décadas, um professor afirmar que usava um método era o mesmo que dizer um palavrão, 

ninguém podia falar que usava o método silábico, ou o global, etc., (SOARES, 2003).   

Entendemos então que o curso legitimou o uso de um método de alfabetização, 

proporcionando aos professores falarem abertamente sobre a opção metodológica que 

fizeram. Podemos destacar ainda a figura do formador, agente importante nesse contexto, 

como ele se apropriou desse estudo e repassou para os alunos professores durante o curso. 

Ainda nessa linha, outra questão que nos chama atenção é o uso do 

método chamado eclético aplicado na alfabetização, que implica na utilização de teorias 

com princípios e metodologias muito diferentes.  Essa aplicação nos faz pensar sobre a 

apropriação que o professor faz para aplicar em sala de aula, utilizando aquilo que julga 

mais fácil ou aplicável, sem questionar sua prática e sem refletir sobre os princípios que 

norteiam os métodos de alfabetização, ou sobre o processo de construção do conhecimento 

dos alunos, sujeitos fundamentais nesse processo.  

Pensando ainda em responder à questão sobre a apropriação que os 

professores fizeram, vale destacar a importância do professor formador nesse processo. 

Algumas questões são levantadas no sentido de tentarmos entender: primeiro, destacamos 

que um curso de uma amplitude como essa, (foi pensado inicialmente em atender 230 

professores, chegar a 322, ainda assim porque foi vetada a participação dos supervisores e 

técnicos que trabalhavam com a alfabetização) pode dificultar o trabalho dos mediadores.  

Havia material necessário disponível para atender a essa quantidade de professores 

alfabetizadores? A apropriação revelada no discurso dos professores pode estar 
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diretamente ligada à maneira como o formador apropriou-se da proposta e repassou no 

curso, indicada nas falas das professoras Anália e Ilmara. A primeira declara que a 

formadora foi nota dez, e que aprendeu muito, que a formadora de sua turma deu muitas 

sugestões ajudando a turma a entender várias situações, sendo que a segunda declara não 

ter aproveitado nada e que ela e suas colegas tinham uma bagagem de experiência maior 

do que o professor formador. Ao ponto da segunda alfabetizadora afirmar que sua turma 

pressionou tanto que a formadora abandonou o curso sendo enviada outra em seu lugar. 

Segundo o discurso desses professores, podemos perceber a importância do formador 

nesse processo, como determinante na apropriação de significados, pois sua postura, 

conhecimento e domínio do que se propõem a trabalhar tem que estar assegurados. 

Podemos concluir, como já afirmamos nesse estudo, que para esses cursos de formação 

são enviados professores que possuem um domínio teórico maior que o dos professores 

participantes. Entretanto, nesses cursos podem ser repassados saberes, muitas vezes 

novos, mas  sem se levar em consideração a experiência dos professores. (PERRENOUD, 

2002)  

Nas entrevistas, tanto com os professores como com os coordenadores, 

ficou evidenciado o caráter regulador da Secretaria de Educação, que além de obrigar os 

professores a participarem do curso, após sua realização elaborou e distribuiu para todos os 

professores uma matriz curricular baseado nos cadernos do CEALE contendo todos os 

descritores e capacidades estudadas no curso. Para que, segundo a coordenadora do 

processo em 2009, os professores tivessem uma “autonomia” para trabalhar. Que conceito 

de autonomia é esse, se os professores são obrigados a participarem de um curso, a 

usarem uma matriz curricular e um planejamento trimestral elaborados por uma equipe da 

Secretaria de Educação? 

 

Tal argumento está ligado a uma lógica de governo que busca, de certa 
forma, padronizar as ações dos profissionais da educação com o objetivo 
principal de alfabetizar os alunos do Ciclo Inicial de Alfabetização em todo o 
Estado. No entanto, pensar (de acordo com a lógica do governo) que o fato 
de haver uma coleção de orientação (e de boa qualidade) sobre qualquer 
tema e distribuir para as escolas garante a apropriação efetiva do material 
por todos os professores é estabelecer uma simplificação da realidade, 
ignorando a complexidade inerente às práticas pedagógicas e a forma como 
são construídas. (CARVALHO, 2010. p. 70) 

 

Percebemos ainda que, mesmo diante de algo tão direcionado e 

padronizado, os professores tentam adequar o que irão trabalhar à realidade de suas 

turmas.  Tentando essa adaptação o professor simplificou e adequou suas atividades dentro 

dos descritores e capacidades direcionadas pelos cadernos do CEALE, seguindo uma lógica 

que o próprio professor já possui em relação aos métodos e metodologias de alfabetização. 
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Diante dessa realidade, ele incorporou como modelo ou técnica de aplicação em sala de 

aula o que é orientado pelos cadernos, atendendo assim uma exigência da Secretaria e de 

certa forma facilitando seu trabalho diário em sala de aula, pois ao mesmo tempo em que 

trabalha o planejamento recebido, articula com a matriz curricular também recebida da 

Secretaria, e ainda treina os alunos para as provas sistêmicas. Com isso, temos que 

concordar com a crítica feita por Batista (1997, apud MACEDO, 2005) e Macedo (2005) que 

falam sobre a tendência nos discursos das políticas educacionais e dos discursos 

acadêmicos que atribuem aos docentes toda a responsabilidade pela transformação e 

mudança nos processos educacionais; em consequência disso, atribuem ao professor os 

possíveis sucessos e fracassos advindos dessas mudanças como se o professor fosse uma 

ilha, e como se a educação não dependesse de toda uma comunidade escolar, e da 

participação dos órgãos governamentais. (MACEDO, 2005)   

Podemos concluir ainda em relação ao desenvolvimento dos descritores e 

das capacidades que os professores transformaram o que deveria ser natural para trabalhar 

como a questão do introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente e consolidar, momentos 

diferentes e estanques, seguindo a mesma lógica linear dos métodos de alfabetização. 

Entendemos que esses aspectos são inerentes a prática do professor, pois, ao desenvolver 

determinado conteúdo ele terá automaticamente que passar por esses processos para que 

o assunto compreendido tenha significado para os alunos. 

Outro fator que contribuiu para a construção de significados pelos 

professores foram as lacunas deixadas, entendemos que não pela equipe do CEALE, mas 

pela Secretaria de Educação, órgão público contratante do curso, que prometeu uma 

continuidade do curso, voltado para a Matemática,  não cumpriu a promessa do recebimento 

do certificado de participação no curso, pois fatos como esses precisam ser observados 

para evitar possíveis construções de significados opostos ao curso, como o de uma 

entrevistada, que declara não participar mais de um curso do CEALE mesmo que lhe seja 

retirada a sala de alfabetização que tanto ama. 

Nisso podemos destacar duas formas de construção de significados pelos 

professores, uma é a de legitimação e a outra de resistência. A primeira foi evidenciada no 

discurso dos professores quando elas afirmam que já usavam os descritores e capacidades, 

porém não com essa nomenclatura ou ao afirmar que os descritores se referem aos 

conteúdos e capacidades aos objetivos ou às habilidades que os alunos deveriam adquirir 

ao longo do ano. A segunda é caracterizada quando os professores afirmam que no curso 

não houve nada novo, que não houve mudanças na sua prática ou que não utilizou a 

metodologia orientada pelo curso, demonstrado especificamente no discurso de Ilmara. É 

evidente que o material do CEALE possui muita coisa nova, foi muito bem elaborado, 

contendo muitas conceituações e pesquisas na área de alfabetização. Entretanto, não foi 
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objetivo desse estudo analisar e avaliar os cadernos do CEALE e sim o discurso dos 

professores, e como eles se apropriaram desses conceitos. Entendemos que um curso 

sempre traz coisas novas e que podem ser utilizadas na prática, pois até mesmo a releitura 

de um texto traz novas contribuições para nossa formação. 

 Ainda sobre os descritores e capacidades, podemos destacar que o que 

ficou para o professor está restrito a duas formas, ou seja, qual capacidade e qual descritor 

trabalhar, transformando-os em definição ou conceito que poderia ser trabalhado na 

alfabetização, aplicado juntamente como o método escolhido pelo alfabetizador. O professor 

apropriou-se dos conceitos trabalhados no curso como também do que contém nos 

cadernos utilizados por eles, realizando o trabalho de acordo com a sua experiência 

pedagógica, com a lógica da sua própria prática. Mesmo que o CEALE não oriente os 

professores a optarem por um método de base sintética ou analítica ou até mesmo pelo 

chamado de eclético, o que foi demonstrado através do discurso é que o curso orientou ou 

reforçou a escolha do uso de um método, validando o que elas já faziam em sala de aula. 

Talvez, por esse motivo, elas não tiveram receio de falar dos métodos que usam, da escolha 

ou mudança que fizeram após o curso de formação. O que levanta a seguinte discussão: 

houve reflexão sobre a metodologia e teoria que embasam esses métodos? Houve reflexão 

sobre a prática? Ou apenas serviu para legitimar e validar uma prática já existente agora 

com o acréscimo de atividades voltadas para os descritores e capacidades? 

Percebemos também essa validação quando se trata da avaliação 

diagnóstica que no curso é apresentada como sondagem inicial para, posteriormente, se 

trabalhar as dificuldades na aprendizagem dos educandos, foi mais uma vez transformada 

em técnica de avaliação onde o professor avalia se os alunos aprenderam ou não aquela 

determinada capacidade e descritor de forma a treinar os alunos para a realização de 

provas externas, como o SIMAVE, O SAME e a Provinha Brasil nas quais serão cobrados 

todos esses descritores e capacidades, como já foi citado. Tornando, assim, a apropriação 

dessa avaliação como forma de checar se as capacidades e descritores foram aprendidos 

pelos alunos. Então, que tudo gira em torno da Provinha Brasil, e demais avaliações que 

acontecem no decorrer do ano. Além dessa questão, podemos perceber no discurso dos 

professores o desespero e sofrimento para aplicarem essas avaliações sistêmicas, 

destacando também que o referencial é, na verdade, a Provinha Brasil e não os cadernos do 

CEALE. Sendo os cadernos um suporte para alcançar esses resultados. Dessa forma, 

percebemos uma tendência dos professores a efetuarem uma prática de treinamento com 

os alunos para que esses possam se sair bem nessa prova sistêmica aplicada pelo governo. 

Embora entendamos que as avaliações oficiais sejam elementos importantes para o 

acompanhamento do sistema educacional, esses dados demonstram que precisa haver um 

investimento maior em formação de professores para que esses possam entender e se 
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apropriarem dos princípios que norteiam as avaliações de forma que trabalhem com os 

alunos no sentido de valorização da construção de conhecimento e não como mera 

metodologia de treino e adaptação à forma de aplicação das avaliações sistêmicas. 

Podemos concluir com relação aos relatórios avaliativos dos alunos que 

além do fato dos professores terem vários instrumentos de acompanhamento para fazerem 

o registro dos avanços dos alunos, sobrecarregando assim seu trabalho. Percebemos, 

diante do discurso, que a ficha sugerida pelos cadernos tornou em mais uma tarefa, que 

depende de tempo, sendo que o alfabetizador não possui dedicação exclusiva na 

alfabetização, ou seja, o tempo dele continua o mesmo para realizar tantas tarefas e 

preencher tantos instrumentos de acompanhamento, tornado como afirma uma educadora 

um “sacrilégio”, depois de todos esses acompanhamentos ainda transferir as anotações 

para a caderneta.  Com relação ainda aos registros, observamos que agora os professores 

têm um modelo de relatório para seguir, ou seja, uma técnica para elaborarem os relatórios 

dos alunos. Ainda existe uma situação desestimulante segundo o discurso de uma 

professora que é a confecção de relatórios para ninguém ler. 

Algo que nos chamou atenção dentre as cinco entrevistadas foi a forma de 

resistência ao curso apresentada por Ilmara.  Qual o motivo dessa resistência? Isso muito 

me inquietou enquanto pesquisadora. Mesmo que não possamos encontrar respostas 

exatas, poderíamos então tentar entender que essa resistência pode ter sido causada pela 

vasta experiência da professora e, numa relação de autoridade com o mediador, a 

professora não reconheceu nem legitimou esta autoridade. Seria então a figura do professor 

formador uma peça chave nesse processo? Ou o fato de a professora achar restrita a 

metodologia proposta, as sugestões de atividades, afirmando que essas restringem à 

capacidade de pensamento e criatividade dos alunos? Essas indagações precisam ser 

observadas pelas políticas públicas de formação, pois é preciso considerar que professores 

iniciantes e professores veteranos participam de modo diferenciado nos processos de 

formação.   

Em síntese, o planejamento semestral ou trimestral e a rotina sempre 

fizeram e fazem parte do trabalho dos professores. Podemos destacar que a forma que os 

professores se apropriaram das orientações do curso sobre esse tema foi transformando a 

rotina em uma técnica aplicável em sala de aula na qual simplificaram sua utilização a uma 

mera rotina de atividades diárias ou semanais, o que eles não possuíam era uma técnica 

para elaborá-la. Sendo que a rotina é um processo a ser vivenciado em sala de aula pelos 

alunos de acordo com a realidade de cada turma. 

Algo que nos inquietou durante a pesquisa foi o trabalho desenvolvido 

pelos professores que trabalhavam com salas multisseriadas. O fato de trabalhar com 

turmas multisseriadas proporcionou uma forma de apropriação diferente para esses 
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alfabetizadores? Entender se o fato de trabalharem com esse tipo de turma ocasionaria 

numa forma de apropriação de significados diferente dos professores que trabalharam nas 

escolas da área urbana que não possuem esse formato, motivou uma análise detalhada do 

discurso desses professores. Percebemos, através do discurso dos professores, que a 

forma de trabalho com turmas multisseriadas possui características peculiares, próprias 

desse tipo de turma e as dificuldades encontradas por esses professores referem-se à 

natureza desse tipo de sala. Estas giram em torno do manejo diário com os alunos, tratando 

com várias séries em uma mesma sala. No entanto, não percebemos uma forma diferente 

de apropriação dos professores, mas um modo e tempo diferente para trabalharem com os 

descritores e capacidades, seguindo a mesma lógica dos métodos de alfabetização 

realizada pelos professores da área urbana. 

Enfim, falar sobre formação de professores é algo muito complexo, pois 

envolve vários elementos, tentar investigar os significados atribuídos por esses professores 

sobre um curso que eles participaram através do discurso, se torna um desafio. Os 

significados são permeados por vários cursos, tanto de formação inicial como continuada, 

que fazem parte da trajetória dos professores, como também da sua prática, que vai sendo 

consolidada a partir desses cursos e de inúmeros fatores internos e externos à escola. 

Diante de uma complexidade como essa, faz-se necessário que os órgãos públicos de 

fomento e investimento na formação de professores repensem a política que vem sendo 

aplicada, e viabilizem mais cursos e incentivos à formação continuada de professores da 

Educação Básica, que atenda a essa complexidade.  
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ANEXOS 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA 

 

1. Fale um pouco da sua prática de alfabetização antes do curso do CEALE? 

2. Como você preparava as atividades? 

3. Quais os materiais utilizados para preparar suas atividades? 

4. Cite um exemplo de atividade utilizada por você antes do CEALE? 

5. Quais as mudanças nas preparações e aplicações das atividades diárias que você 

atribui ao CEALE? 

6. Você utiliza os cadernos do CEALE para preparar as atividades? Explique sua resposta. 

7. Hoje depois de dois anos da realização do curso você continua usando o material do 

CEALE? Quando e Como? 

8. Sua prática em sala de aula foi impactada durante a realização do curso? Em que? 

9. O aprendizado no curso ainda direcionando sua prática? 

10. Você sabe por que a prefeitura investiu neste curso de formação? 

11. Você sabe qual a ligação que o CEALE tem com as avaliações sistêmicas (oficiais) do 

Estado? SAEB, SIMAVE/PROALFA 

12. A prefeitura de Montes Claros ofereceu algum trabalho ou curso dando continuidade ao 

que foi aprendido durante o CEALE? 

13. Que Tipo de cobrança ou exigência foi feito aos professores durante e após o curso?  

14. Como você desenvolve os descritores e capacidades em sala de aula? 

15. Você encontrou dificuldades para trabalhar com os descritores/capacidades? 

16. Na prática como você diferencia capacidades e descritores? 

17. Como é o acompanhamento que você faz com os alunos?Como saber se ele consolidou 

uma capacidade e já está pronto para avançar? 

18. Qual o critério que você utiliza para escolher os livros didáticos que você utiliza? O 

caderno 3, faz algumas orientações para essa a escolha, como foi sua escolha? 

19. A proposta do CEALE causou alguma mudança com relação ao método de alfabetização 

que você utiliza? 

20. Em que linha de método de alfabetização você trabalha? O curso te ajudou a mudar de 

método ou reforçou o uso do mesmo? 

21. Em 2007 a rede pública trabalhava com ciclos? E hoje? Isso facilitou ou não a utilização 

do conhecimento aprendido no curso? 

22. Um dos objetivos do curso é possibilitar aos professores uma realização mais clara dos 

objetivos do seu trabalho em sala e das metas que deve procurar atingir ou seja 
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definindo o que as crianças precisam aprender a cada segmento do ciclo; assim a 

proposta também estará definindo o que deve ser ensinado. Você acredita que esse 

objetivo foi alcançado? Por quê? 

23. No curso foram apresentadas orientações quanto a escolha de métodos e estratégias 

adequadas ao cumprimento de metas, definição de critério para diagnósticos e avaliação 

do processo, com vistas a criação de formas de intervenção frente as dificuldades 

detectadas; Diante disso fale como você define critério para avaliação? Como é essa 

avaliação? Após feita a avaliação, como é a intervenção? 

24. Como foi trabalhar com os componentes introduzir, retomar eventualmente, trabalhar 

sistematicamente e procurar consolidar? 

25. Como você prepara e desenvolve as atividades segundo a orientação dos cadernos do 

CEALE? 

26. O seu conceito de alfabetização e letramento mudou após o curso? Você poderia 

conceituar alfabetização e letramento? 

27. Com relação ao ambiente alfabetizador sugerido no caderno 3, como preparação da sala 

de aula, planejamento, semana pedagógica , semana de diagnóstico. Como isso 

aconteceu em sua escola após o curso? 

28. Ainda em relação a avaliação diagnóstica, o caderno 4 apresenta algumas orientações; 

Como por exemplo observação e registro, provas operatórias, auto avaliação e portfólio. 

Como você realizou essas etapas? Foi possível realizar todas? 

29. Você usou algum sinal ou sigla para acompanhar o avanço dos alunos? Ex: AD (aquém 

do desenvolvimento) ED (em desenvolvimento) AS (avanço significativo) ND (não 

domina). 

30. Você utilizou a ficha de avaliação proposta no caderno 4? Como foi esse trabalho? 

31. Após a avaliação como é sua estratégia de intervenção? 

32. Segundo o caderno 5, cada professor deveria fazer uma avaliação global no final de 

cada ano do ciclo, para saber em que fase os alunos se encontravam para melhor 

planejar o ano seguinte, dando continuidade ao processo, isso foi feito por você e sua 

escola? 

33. Como foi o planejamento para essa avaliação? 

34. Como foi a aplicação dessa avaliação diagnóstica global? 

35. Quais foram as maiores dificuldades encontradas? 

36. Aconteceu o repasse das informações para o professor da próxima faze do aluno? 

37. Como você procedeu no ano seguinte com esses resultados em mãos? Como foi o 

planejamento das atividades e as intervenções? 

38. Os resultados ficaram na escola ou foram enviados para a prefeitura? 
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39. Na sua escola, ou em alguma escola da rede aconteceu o chamado reagrupamento 

dinâmico, temporário e rotativo? Como aconteceu nas escolas do Estado? 

 

40. Como você coordenou em sala as demais disciplinas, projetos e eventos que são 

desenvolvidos durante o ano juntamente com esse trabalho intensivo de alfabetização? 

Foi possível interdisciplinar os conteúdos?  

 

Para finalizar, comente de forma geral sobre o significado do curso para você, quais as 

contribuições para sua prática. 
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ANEXO 5 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DAS TUR MAS 

MULTISSERIADAS 

 

1- Fale um pouco da sua prática de alfabetização antes do curso do Ceale? Como você 

preparava as atividades? Quais os materiais utilizados? Como você alfabetizava?  

 

2-Você utiliza algum método de alfabetização? É o mesmo método do período       antes do 

Ceale? Aconteceu alguma mudança?  

 

3-Com o curso do Ceale, houve alguma mudança na sua prática, na sua forma de 

alfabetizar? Quais mudanças você atribui ao curso? Como você alfabetiza hoje?  

 

4-Você desenvolve em sala as capacidades/descritores propostos nos cadernos do Ceale? 

Como você elabora as atividades?Fale como você realiza esse trabalho.( se usa os 

componentes introduzir,  retomar eventualmente, trabalhar sistematicamente e procurar 

consolidar)  

 

5-O que você utiliza para a preparação das suas aulas/atividades? Que tipo de material? 

(Livro didático, os cadernos do Ceale, a matriz curricular da prefeitura)  

 

6-Qual o seu conceito de alfabetização e letramento?  (Qual o seu conceito de alfabetização 

e letramento antes do curso? E hoje após o curso como você conceitua alfabetização e 

letramento?) 

 

7-Como você avalia seus alunos? (Avaliação diagnóstica ou não, o registro desses 

resultados) 

  

8- Para finalizar, comente de forma geral sobre o significado do curso do Ceale para você, 

quais as contribuições para sua prática. (O que melhorou e o que não, se ajudou na sua 

rotina de trabalho, o que dificultou desenvolver as atividades do Ceale) 
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