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Resumo 
 
Este trabalho discorre sobre as interações e mediações capazes de favorecer o processo de 
construção da leitura e da escrita inicial. Parte-se dos estudos que vem sendo desenvolvidos 
pelo Grupo de formação de professores e práticas educativas na educação básica e superior 
(GPFOPE) a partir dos projetos: Atividades diversificadas: compartilhando e construindo 
saberes e fazeres no processo de alfabetização (2002 a 2006) e Cultura escrita: inovações 
metodológicas na escola (2008). Estes estudos compõem uma dinâmica de investigação, a 
qual tem se voltado às questões relativas ao processo de apropriação da leitura e da escrita, 
objetivando compreender e investigar as interações e mediações capazes de proporcionar o 
avanço na construção de hipóteses e concepções construídas por diferentes sujeitos em 
processo de alfabetização. Desta forma, as atividades vinculadas a estes projetos dizem 
respeito: ao acompanhamento de classes de alfabetização; construção de estratégias 
diversificadas de leitura e de escrita visando atender às diferenças de aprendizagens existentes 
nos grupos acompanhados e ainda viabilização de um espaço de reflexão compartilhada 
envolvendo professores alfabetizadores e integrantes do grupo de pesquisa. Assim, este estudo 
ao propiciar trocas de experiências, o compartilhamento de idéias e referenciais que tratam da 
cultura escrita, da psicogênese da língua escrita e das mediações pedagógicas tem contribuído 
para a produção de inovações pedagógicas, bem como para a melhoria do desempenho escolar 
dos sujeitos em processo de construção da lecto-escrita, favorecendo o avanço de suas 
concepções e hipóteses. Desta forma, a partir dos estudos realizados sublinhamos o potencial 
pedagógico das atividades colaborativas, tendo em vista o favorecimento da autonomia, da 
auto-organização e dos conflitos sócio-cognitivos gerados a partir das atividades 
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desenvolvidas de forma compartilhada nos grupos. Acredita-se que trabalhos dessa natureza 
sejam capazes de contribuir para a geração de “novos modos” de produzir a ação docente 
neste campo. 
 
Palavras-chaves: Alfabetização. Atividades diversificadas. Mediações e interações. 

Inserção temática 

Em nossa sociedade, a leitura e a escrita, são atividades imprescindíveis para o 

individuo viver em sociedade. Numa cultura grafocêntrica como a nossa, ou seja, “uma 

cultura cujos valores, atitudes e crenças são transmitidas por meio da linguagem escrita e 

valoriza o ler e o escrever de modo mais efetivo do que o falar e o ouvir” (MORTATTI, 2004, 

p. 98), há a exigência de que o individuo seja capaz de ler, como forma de comunicação e de 

informação e, ainda, que ele saiba dizer “sua palavra”, não só oralmente, mas também por 

escrito. 

Os que permanecem “analfabetos” ficam incapacitados para compreender e apropriar-

se dos conhecimentos que a humanidade construiu ao longo dos tempos, impedidos de fazer 

uso dos benefícios e afastados da real possibilidade de julgamento de valor sobre eles e de 

tomadas de decisão importantes e conscientes. 

Nesta perspectiva, a leitura e a escrita, são encaradas como ferramentas básicas e 

indispensáveis à conquista da cidadania, uma vez que em nossa sociedade só é conferido o 

direito à cidadania, aqueles que manejam estas ferramentas com competência. 

Nesta direção, é possível indicar que aprender a ler e a escrever se converte em um 

ritual de iniciação em uma sociedade que se consolidou como escriturística.  Um processo no 

qual a mediação de outros indivíduos é essencial para provocar avanços no domínio desse 

sistema culturalmente desenvolvido e compartilhado.  

Para Oliveira (2000), a aprendizagem de um objeto cultural tão complexo como a 

escrita depende de processos sistematicamente organizados de ensino, uma vez que, deixado 

sozinho, o sujeito não tem material suficiente para construir uma concepção que dê conta da 

estruturação do sistema.  Assim sendo, essa mesma autora, indica-nos a escola como criação 

das sociedades letradas, a qual possui o papel fundamental de tornar letrados os indivíduos, de 

modo que eles possam transitar pelos discursos da escrita, tendo condições de operar 

criticamente com os modos de pensar e de produzir a cultura escrita. 

Desta forma, instaura-se o grande desafio da escola, incorporar todos os alunos à 

cultura do escrito, ou seja, conseguir que todos seus alunos cheguem a ser membros plenos da 
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comunidade de leitores e escritores, supondo com isso uma apropriação de uma tradição de 

leitura e de escrita. 

Infelizmente, muitas pesquisas vêm identificando problemas nos processos e 

resultados da alfabetização de crianças no contexto escolar, como indica a colocação do Brasil 

no PISA1 (2006) no qual os brasileiros vem mantendo baixas médias no que se refere as 

competências de leitura.   

Nesta perspectiva, a problemática referente ao fracasso escolar no processo de 

alfabetização tem suscitado inúmeras tentativas para alterar esse preocupante quadro, seja por 

parte dos estados e municípios, a partir de políticas e programas e reformulações curriculares, 

seja por parte da escola a qual vem buscando alternativas para dar conta de sua tarefa dentro 

do quadro precário no qual se encontra, ou ainda por parte da universidade a partir das 

atividades de ensino/pesquisa e extensão por ela desenvolvida.  

 Insere-se nessa dinâmica o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de 

formação de professores e práticas educativas na educação básica e superior (GPFOPE), a 

partir dos projetos: Atividades diversificadas: compartilhando e construindo saberes e fazeres 

no processo de alfabetização e Cultura escrita: inovações metodológicas na escola, 

articulando o contexto da universidade com o contexto da escola, na busca conjunta de ações 

e estratégias que possibilitem avanços na direção de “novos modos” de produzir a ação 

docente neste campo. 

 Nesta direção, as atividades vinculadas a estes projetos dizem respeito: ao 

acompanhamento de classes de alfabetização classes de alfabetização de escolas dos Sistemas 

Municipal e Estadual de Ensino do Município de Santa Maria/ RS; à construção de estratégias 

diversificadas de leitura e de escrita visando atender às diferenças de aprendizagens existentes 

nos grupos acompanhados e ainda à viabilização de um espaço de reflexão compartilhada, 

sendo esse espaço constituído pelos integrantes do grupo de pesquisa 2.  

A metodologia estabelecida para a pesquisa é de cunho qualitativo, que consiste em 

um desenho etnográfico, com base em observações participantes e análise de relatos para 

posterior desenvolvimento das atividades diversificadas desenvolvidas junto as escolas 

                                                 
1
 PISA - Programme for International Student Assesment, lançado em 2000 com uma avaliação realizada em 32 

países para alunos de 15 de idade. A última avaliação foi feita em 2006 com 57 paises. É uma prova realizada a 
cada três anos que avalia competências nas áreas de leitura, matemática e ciência. 
2 São integrantes do grupo: Professores que atuam em classes de primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 
do Sistema Particular e Municipal de Ensino de Santa Maria/RS, alunos da UFSM do curso de graduação em 
Pedagogia, da Pós –Graduação, do mestrado e doutorado em Educação. 



 8779 

participantes da pesquisa. Segundo André (2000), essas observações são participantes porque 

o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo 

afetado por ela. Já a análise dos relatos, está a serviço da contextualização dos fatos da 

realidade escolar, sendo ponto de partida para os estudos baseados em fontes teóricas, bem 

como para os encaminhamentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa junto as 

escolas. 

Além do mais, segundo a autora, no estudo etnográfico aparecem outras características 

como a interação entre o pesquisador e o seu objeto de estudo, no qual o pesquisador aparece 

como um importante instrumento mediador na coleta dos dados, tornando possível, se 

necessário, a modificação de técnicas, a revisão da metodologia utilizada na pesquisa, entre 

outras.  

Nesta direção, os integrantes do GPFOPE vêm trabalhando em conjunto com as 

escolas, a fim de expandirem as descobertas e estudos referentes à leitura e à escrita nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, especialmente, nas classes de alfabetização, de modo a 

compreenderem os modos de organização capazes de avançarem as concepções dos sujeitos 

destas turmas. 

Acreditamos que um trabalho dessa natureza implica compreender as formas de 

interação capazes de proporcionar o avanço na construção tanto dos professores, como das 

crianças das classes de alfabetização. Nesse sentido, as atividades colaborativas envolvendo 

leitura e escrita tem um papel preponderante nestas construções, interferindo sobre os 

antecessores cognitivos trazidos pelas crianças e repercutindo para a produção de inovações 

nas práticas educativas (BOLZAN 1998, 2002, 2003, 2007).  

Logo, buscamos a partir das estratégias metodológicas produzidas e desenvolvidas no 

grupo proporcionar condições de autoria pedagógica e autonomia cognitiva aos diferentes 

sujeitos envolvidos na pesquisa, além de possibilitar o estudo e a discussão do processo sobre 

as mediações e interações capazes de favorecer o avanço na construção de hipóteses e 

concepções construídas por diferentes sujeitos em processo de alfabetização.  

A construção da leitura e da escrita e as práticas de alfabetização  

As práticas referentes ao processo de aquisição da leitura e da escrita podem ser 

descritas, pelo menos até a década de 80, pela alternância ora a opção pelo princípio da 

síntese, segundo o qual a alfabetização deve partir das unidades menores da língua, os 
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fonemas, as sílabas, em direção as unidades maiores, a palavra, a frase e o texto; ora a opção 

pelo principio da análise, segundo o qual a alfabetização deve ao contrário, partir das 

unidades maiores e portadoras de sentido, a palavra, a frase, o texto, em direção as unidades 

menores.  

Evidencia-se em ambas as opções, a centralidade do processo na aprendizagem do 

sistema alfabético e ortográfico da escrita; embora se possa identificar, na segunda opção, 

uma preocupação também com o sentido veiculado pelo código, seja no nível do texto, seja no 

nível da palavra ou da sentença, estes são  postos a serviço da aprendizagem do sistema de 

escrita: palavras intencionalmente selecionadas para servir à sua decomposição em silabas e 

fonemas, sentenças e textos artificialmente construídos, com rígido controle léxico e 

morfossintático, para servir à sua decomposição em palavras, sílabas e fonemas (SOARES,  

2004).  

Na perspectiva apontada por Zaccur (1997) trata-se de ministrar, gota a gota, frações 

mínimas de conhecimento, supondo que a fragmentação do conhecimento significa facilitar a 

aprendizagem. Desta forma, o ensino da leitura e da escrita se reduz a uma série de 

dificuldades crescentes: primeiros sons isolados em correspondência com sinais gráficos e 

depois a desmontagem e montagem de palavras; palavras relacionadas com frases, frases 

formando parágrafos e parágrafos integrando textos. Em suma, a soma das partes daria o todo.  

Entretanto, concepção apontada por esta autora, esta premissa falseia todo o processo, pois 

mesmo que fosse possível recuperar as partes e o todo, num minucioso trabalho de 

arqueólogo, o máximo que se conseguiria seria um esqueleto, uma estrutura estática e sem 

vida. 

A partir do início da década de 80, tais proposições foram sendo sistematicamente 

questionados, principalmente pela introdução no Brasil do pensamento construtivista, 

difundido pela pesquisadora Argentina Emilia Ferreiro e colaboradores.  A obra desta autora 

trouxe uma significativa mudança nos pressupostos e objetivos na área da alfabetização, 

alterando fundamentalmente a concepção do processo de aprendizagem, uma vez que 

deslocou o eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de aprendizagem da 

criança, ou seja, dirigiu o debate não mais apenas a como se ensina, mas principalmente sobre 

como se aprende. 

Esse ideário causou uma verdadeira revolução conceitual, na medida em que permitiu 

identificar e explicar o processo pelo qual a criança se apropria da escrita, em conseqüência 
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disso, sugeriu as condições em que mais adequadamente se desenvolve esse processo, 

revelando o papel fundamental de uma interação intensa e diversificada da criança com 

práticas e materiais reais de leitura e escrita a fim de que ocorra o processo de conceituação da 

língua escrita. 

Junto a este ideário ganha destaque no Brasil os estudos de Vygotski (2007) 

fomentando o debate sobre a necessidade de se repensar o ensino da leitura e da escrita, pois o 

que se faz é “Ensina-se às crianças a desenhar letras e construir palavras, mas não ensina a 

linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba 

obscurecendo a linguagem escrita como tal (VIGOTSKY, 2007, p. 139). 

Este movimento foi denominado por Mortatti (2004) como o período da 

desmetodização, uma vez que tal ideário passou a ser difundido por parte das autoridades 

educacionais e de pesquisadores acadêmicos, caracterizando um esforço de convencimento 

sobre a necessidade de se repensar a alfabetização a partir de novas bases epistemológicas, 

afastando-se com isso de uma discussão sobre novos “métodos”. 

 Este movimento gerou uma disputa entre os partidários do construtivismo e os 

defensores dos métodos tradicionais de ensino, uma vez que este ideário não se constitui em 

um novo método de ensino da leitura e da escrita. Ao contrário do que supunha muitos 

alfabetizadores, o construtivismo veio justamente questionar as concepções até então 

defendidas e praticadas a respeito desse ensino, em particular as que se baseavam na 

centralidade do ensino e, em decorrência, dos métodos, dos testes de maturidades e das 

cartilhas de alfabetização (MORTATTI, 2004). 

Nesta perspectiva, é possível indicar as práticas de alfabetização se constituindo a 

partir de dois grandes paradigmas epistemológicos: o paradigma tradicional de ensino da 

leitura e da escrita caracterizado fundamentalmente pela formulação de “receituários” e 

“procedimentos de ação” que, ao descreverem com bastante objetividade o que e como deve 

ser realizado o processo de alfabetização, conduzem a uma mediação pedagógica baseada na 

reprodução e execução de modelos. Assim como, o paradigma sócio-construtivista, que ao se 

assentar na idéia de construção e re-elaboração das experiências sócio-históricas coloca em 

xeque os modelos de padronização e uniformização, exigindo a apropriação e re-elaboração 

dos saberes e fazeres referentes ao processo de aquisição da leitura e da escrita.   

Braggio (1992) ao analisar as mediações envolvidas nessas práticas enfatiza os efeitos 

negativos dos métodos de alfabetização para a ação do professor, na medida em que estes 
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retiram o controle e a responsabilidade do que ocorre em sala de aula das mãos do professor, 

já que os programas de alfabetização vêm “empacotados”, prontos para serem utilizados em 

formas de métodos ou receitas que devem ser seguidos. Assim, a experiência, a intuição, a 

criatividade, o bom-senso e a formação do professor são fatores tomados como irrelevantes.  

No entanto, cabe ressaltar, que a adoção de tais referenciais é muitas vezes percebida 

como confortável, pois na medida em que uma teoria cientifica (comportamentalista) informa 

o estágio de prontidão e de inteligência, indicando passos a seguir para um ensino “eficaz”, o 

professor sente-se mais seguro no seu cotidiano porque aparentemente, ele tem uma medida, 

um padrão, um caminho confiável a seguir.  

Já os pressupostos construtivistas ao problematizarem a alfabetização a partir de um 

único método, com um único tipo de texto privilegiado (controlado e domesticado), adotando 

uma única definição de leitor, um único sistema de escrita válido, colocam em evidencia a 

necessidade do professor de assumir uma outra postura em sua atuação alfabetizadora. Uma 

postura que exige transformação, a revisão dos saberes e dos fazeres caracterizando-se como 

um movimento de reconstrução da docência a partir de novas bases epistemológicas.  

Desse modo, os pressupostos construtivistas ao destacarem a idéia de construção de 

conhecimento restituem ao professor o protagonismo de sua ação, reconhecendo-o como 

alguém capaz de produzir a sua prática pedagógica, fornecendo subsídios para o 

enfrentamento das situações singulares de sala de aula, possibilitando a re-elaboração de 

novas teorias, saberes e fazeres, a partir da análise dos contextos histórico-sociais que 

ocorrem na sua prática alfabetizadora. 

Entendemos que este processo de transformação é um processo lento e gradativo, que 

se constitui a partir de uma prática reflexiva conciliadora entre o fazer e o pensar sobre este 

fazer configurada numa dupla direção; no processo de interiorização dos princípios e 

pressupostos relacionados ao trabalho docente alfabetizador e no processo de exteriorização à 

medida que o professor necessita ser capaz de mobilizar os elementos que dispõe para a 

construção de novas possibilidades de atuação.   

As colocações de Isaia e Bolzan (2005) apontam nesta direção ao afirmarem que a 

atuação docente implica um processo de apropriação dos conhecimentos prévios dos 

professores, conhecimentos pedagógicos apreendidos na formação profissional e sua relação 

com a prática pedagógica (o conhecimento da prática, tanto quanto o conhecimento mediado 

pela prática) desenvolvida no cotidiano docente, através de um processo de internalização 
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destas, levando a uma incorporação ativa e transformadora das mesmas.  Há uma interação 

dialética entre esses conhecimentos.  Não se tratando com isso de um processo de reprodução, 

mas fundamentalmente uma recombinação traduzida em novas formas do que foi 

experienciado. 

Este processo exige a capacidade de auto-reflexão como componente intrínseco sobre 

o fazer e o pensar docente. O processo de auto-reflexão tem a ver com a compreensão e 

análise dos empreendimentos realizados. É quando o sujeito se coloca a pensar sobre o que 

está acontecendo (reflexão na ação) ou sobre o já acontecido (reflexão sobre a ação) 

(SCHÖN, 1992) com o objetivo de encontrar não somente respostas às perguntas que ele se 

faz frente às dificuldades encontradas, mas para buscar possíveis encaminhamentos a serem 

realizados com vistas a atingir o propósito a que se destina sua ação.  

Entretanto, nesse enfrentamento, não raramente os docentes são invadidos por um 

sentimento de solidão pedagógica que segundo Isaia (2006) pode ser atribuído ao sentimento 

de desamparo dos professores frente à ausência de interlocução e de conhecimentos 

pedagógicos compartilhados para o enfrentamento do ato educativo. 

Nesta direção, a organização espaços que viabilizem aos professores a reflexão 

compartilhada sobre os fazeres e saber que compõe a sua prática alfabetizadora torna-se 

fundamental. Segundo Bolzan (2008) o processo de reflexão compartilhada é fundamental a 

aprendizagem docente, na medida em que permite a tessitura de ideários que vão se 

redesenhando de forma compartilhada, criando-se uma rede de interações que vai sendo 

produzida, à medida que os participantes desse processo têm a oportunidade de confrontarem 

seus pontos de vistas em relação aos saberes e fazeres que produzem cotidianamente, 

favorecendo assim, o processo de aprender a ser professor.  

Assim, enfatizamos a relevância da criação de espaços de interlocução pedagógica que 

viabilize o compartilhamento de experiências, dúvidas e auxílio mútuo viabilizando 

ampliação da bagagem experiencial das professoras, assim como, o acúmulo de materiais 

capazes de potencializar o redimensionamento de suas práticas. 

A tessitura de um trabalho colaborativo entre a escola e a universidade: Atividades 

colaborativas de leitura e de escrita  
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Esta pesquisa reuni professores/pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria 

e do Grupo de Pesquisa Práticas Educativas e Formação de Professores - GPFOPE, tendo 

como foco as concepções acerca da leitura e da escrita a partir das práticas alfabetizadoras em 

vigência nas escolas do Sistema Público de Ensino do município de Santa Maria/RS  

O trabalho vem sendo desenvolvido a partir do acompanhamento da realidade escolar, 

através da análise de situações de sala de aula, o que nos possibilita compreender melhor de 

que forma o professor situa-se como mediador da ação pedagógica, exercendo seu papel de 

gestor do conhecimento, além de permitir reconhecer e identificar os modos de construção de 

hipóteses e de concepções acerca de leitura e de escrita apresentados pelos sujeitos desse 

processo. 

Para tanto, foram constituídos grupos de apoio a cada uma das escolas participantes da 

investigação, integrados pelos membros do GPFOPE, os quais juntamente com as regentes 

das turmas vêm desenvolvendo atividades de leitura e de escrita subsidiadas pelas discussões 

e aprofundamentos teóricos realizados nos encontros de estudos. 

Os encontros são realizados quinzenalmente, ora ocorrendo na Universidade Federal 

Santa Maria (UFSM) - Centro de Educação, ora nas escolas participantes dessa investigação 

constituindo-se em um espaço de reflexão compartilhada envolvendo os saberes e fazeres 

acerca processo de alfabetização, viabilizando aos professores das escolas dos Sistemas 

Municipal e Estadual de Ensino, acadêmicos e demais integrantes do grupo de pesquisa a 

revisão, aprofundamento e produção de conhecimentos nesta área.  

Inicialmente foram realizadas observações das abordagens de alfabetização em curso, 

de modo a viabilizar o desenvolvimento de estratégias pedagógicas de acordo com as 

necessidades e interesses dos grupos acompanhados, tendo presente que um trabalho dessa 

natureza precisa ser apropriado pelos professores e alunos envolvidos nesse processo, em 

busca de significações e [re]contextualizações próprias e permanentes de seus fazeres saberes 

(Bolzan, 2005). 

Posteriormente, então, são elaboradas e desenvolvidas atividades de leitura e de escrita 

de forma colaborativa. Esse processo de interação caracteriza-se pela atividade compartilhada, 

dirigida conjuntamente pelos sujeitos envolvidos nesse processo. Professores, alunos e 

colaboradores organizam, desorganizam, definem e redefinem o processo interativo a cada 

passo. A base de toda atividade cooperativa é a ação conjunta, há negociação, conflitos, 

estabelecendo-se uma teia de relações que compõe todo processo (BOLZAN, 2001).  
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Para a fundamentação deste trabalho, partimos dos estudos referentes à aquisição da 

leitura e escrita desenvolvidas por Ferreiro (1990, 1991, 1992, 1993, 2001, 2004), Teberosky 

(1997), Vygotsky (1984) e Salvador (1994). Além disso, parte-se das investigações 

desenvolvidas por Bolzan (1998, 2002, 2003, 2007), as quais compreendem a aquisição da 

leitura e escrita como um processo dinâmico no qual cada sujeito apresenta diferentes estilos 

cognitivos, ritmos de aprendizagem e modos de aprender. Diante disso, com base nessas 

pesquisas, foram elaboradas propostas de circuitos de atividades.  

Nesta perspectiva, ressaltamos que as atividades têm se pautada na valorização de 

atividade colaborativas e coletivas que viabilizem a expressão dos sujeitos envolvidos, a 

confrontação das hipóteses e idéias desses, restituindo, através do lúdico, a espontaneidade e a 

alegria ao processo de ensino aprendizagem.  

A realização das atividades de forma cooperativa ao criar espaços para os alunos 

confrontarem suas hipóteses e suposições com seus pares tem evidenciado a diversidade como 

potencializadora das situações de intercâmbio e tomada de consciência, assim como também 

viabilizado o redimensionamento do papel do professor como único informante a ser 

consultado, uma vez que cada integrante dos grupos é estimulado a ser reconhecido como 

informante em potencial.  

Temos procurado destacar nesse processo a importância do professor na organização e 

mediação dos processos interativos que acontecem no espaço de sala de aula, uma vez que:  

(...) não são todas as interações que são produtivas, as mais produtivas são as 
realizadas entre sujeitos que estão em níveis diferentes, porém próximos de 
desenvolvimento. Quando a diferença de nível entre os sujeitos que interagem é 
muito grande, o sujeito menos avançado pode ignorar o conflito ou não compreender 
onde o mesmo está localizado. Para uma convergência resultar efetivamente 
conflitiva, ou seja, o sujeito tem de possuir os instrumentos intelectuais que possam 
tornar possível o conflito, tem de ser capaz de efetuar a acomodação requerida para a 
elaboração de novas coordenações (LERNER, 2000, p.109) 

Neste sentido, o trabalho realizado junto às escolas tem sido cuidadosamente 

planejado levando em conta os diferentes estilos cognitivos presentes no espaço da sala de 

aula, assim como as atividades propostas são organizados de modo a favorecer a cooperação e 

o auxílio mútuo entre os integrantes dos grupos. 

Concordamos com Salvador (1994) ao indicar que as atividades de ensino e de 

aprendizagem não podem ser vistas com uma série de encontros felizes entre o aluno e o 
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conteúdo da aprendizagem; é necessário levar em conta as atuações do professor, encarregado 

de planejar sistematicamente estes “encontros”, aparecendo assim com um verdadeiro 

mediador e determinando, com suas intervenções, o favorecimento ou não do processo de 

construção de conhecimento dos alunos. 

Desta forma, as atividades desenvolvidas têm sido elaboradas e pensadas na direção de 

“(...) criar um lugar em que a criança é chamada a exprimir-se, logo, a criar, a explorar, a 

construir e também a ver-se confrontada com pontos de vista diferentes do seu” PERRET-

CLERMONT (s/d apud SALVADOR, 1994, p.17) e isso tem se mostrado possível através da 

organização de diferentes jogos e brincadeiras propostas.  

Com relação ao lúdico, como elemento balizador das atividades, destacamos este 

como elemento fundamental para o envolvimento efetivo nas atividades propostas. As 

atividades voltadas a explorar a imaginação infantil, a partir de passeios imaginários, 

produções coletivas de histórias, tem evidenciado a relevância de restituir a espontaneidade e 

a alegria ao processo de ensino aprendizagem.  

Mello (2004) ao problematizar a decisão pela proposição de atividades indica que 

estas precisam considerar o desenvolvimento daquilo que constitui as bases necessárias para a 

aquisição almejada. Isto implica ao trabalho do professor considerar a atividade principal de 

cada etapa do desenvolvimento psíquico da criança, que segundo Leontiev (1988) refere-se à 

atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processo 

psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em certo estágio do seu 

desenvolvimento.  

Segundo este mesmo autor, a instrução no sentido mais estreito do termo, que se 

desenvolve em primeiro lugar já na infância pré–escolar, surge inicialmente no brinquedo, 

precisamente na atividade principal deste estágio de desenvolvimento, ou seja, a criança 

começa aprender na brincadeira.  

É no brinquedo que a criança assimila as funções sociais das pessoas e os padrões de 

comportamento, uma vez que este possibilita que ela se coloque no lugar de outro, assumindo 

comportamentos de acordo com o personagem representado, favorecendo o exercício do 

pensamento infantil através de suposições e conjecturas. Tais atitudes e capacidades formam 

as bases necessárias para a apropriação da escrita. 

Destaca-se, portanto, para a necessidade de revisão do tempo dedicado a estas 

atividades, visto que estas muitas vezes são vistas como improdutivas nas escolas, quando na 
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verdade estas são essenciais para a constituição das bases para a aquisição da escrita 

(MELLO, 2004).  

Desta forma, a partir do trabalho realizado foi possível identificar alterações, tanto na 

postura dos professores como na postura dos alunos durante o trabalho realizado. Quanto aos 

alunos, inicialmente mostraram-se inseguros em como proceder na realização das atividades 

coletivamente, mas aos poucos foram desenvolvendo a noção de trabalho conjunto e, 

conseguindo superar o individualismo característico da fase inicial, possibilitando avanços 

significativos em suas produções.   

No que concerne aos professores, inicialmente suas colocações frente às proposições 

limitavam-se ao descrédito, demonstrado pelas suas argumentações e pelo não envolvimento 

tanto na elaboração das atividades como na dinamização das mesmas. Muitas vezes 

utilizavam o tempo, em que estávamos desenvolvendo as atividades, para realizarem outras 

tarefas fora do espaço da sala de aula. 

Nesse sentido, destaca-se que a interação, muitas vezes, pode ser considerada pelos 

professores dessas escolas como desordem ou simplesmente um brinquedo sem objetivos 

pedagógicos. Ainda tal proposta de trabalho pode ser entendida como uma atividade escolar 

desgastante, uma vez que exige dos professores constante reorganização do grupo, 

especialmente pela perda do controle disciplinar do grupo com o qual trabalham.  

Entretanto, paulatinamente fomos percebendo alterações na postura dos professores, 

como o interesse pelos jogos confeccionados, solicitando a permanência de algumas 

atividades em sala de aula, para uso posterior, como também pelo envolvimento que passaram 

a ter na elaboração das atividades, propondo sugestões e, aos poucos, envolvendo-se na 

dinamização dos circuitos, nos quais se mostraram em muitos momentos surpresos como o 

avanço das crianças em suas produções. 

Ao considerar estas idéias, cabe destacar as colocações de Guskey (in GARCIA, 1999) 

ao indicar que as evidencias de uma mudança positiva no resultado de aprendizagem dos 

alunos, geralmente precede e pode ser um pré-requisito para que ocorra uma mudança 

significativa nas crenças e atitudes dos professores.  

Assim, mesmo que incipientes sejam as alterações percebidas na postura dos 

professores, elas evidenciam a relevância desta proposta de trabalho, junto às classes de 

alfabetização. Primeiramente pela possibilidade de evidenciar a dinâmicas distintas do que 

acontece rotineiramente no cotidiano escolar, gerando confronto e descentração dos pontos de 
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vistas e concepções acerca das mediações pedagógicas. Segundo, pelo fato  de abrir espaços para 

a discussão sobre os objetivos e propósitos das ações didáticas a serem desenvolvidas na prática 

educativa, uma vez que se faz necessário o estabelecimento de metas compartilhadas. Assim 

como também pela possibilidade de cruzar diferentes olhares sobre uma determinada situação 

didática, gerando um movimento de pensar sobre e na atividade coletiva e individualmente.  

Desta forma, temos evidenciado que a organização de espaços de reflexão 

compartilhada alicerçados sobre o fazer pedagógico é imprescindível para a produção de 

inovações nas práticas educativas, na medida em que possibilita a ativação do pensamento 

docente.  Segundo Bolzan (2002) a possibilidade de colocar o pensamento em palavras 

viabiliza a conscientização da compreensão alcançada, ou não sobre os temas em discussão, 

viabilizando o desenvolvimento de uma postura de indagação e conseqüentemente reflexivos 

acerca de seus saberes e fazeres pedagógicos, favorecendo assim o processo de 

redimensionamento das práticas educativas.  

Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer para que haja uma modificação 

efetiva das práticas pedagógicas do processo de alfabetização. Esse é, portanto, um desafio 

que necessita ser assumido coletivamente, a partir da organização de espaços formativos, os 

quais envolvem esforços pessoais e institucionais concretamente desenvolvidos, orientados 

para o redimensionamento dos saberes e fazeres implicados na atuação docente 

alfabetizadora.   

Por acreditar nesta possibilidade que continuamos a aceitar este desafio: desenvolver 

atividades colaborativas e diversificadas de leitura e de escrita na dinâmica de circuito em 

classes de alfabetização. 
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