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VÍDEO 

 

 

• Rótulos Psiquiátricos Inventados 



As TICS tem gerado 
 

 

• Transferência de conhecimentos são 
transmitidos de filhos a pais e os jovens 
não precisam dos adultos para seu uso, 
já que o intercâmbio se da basicamente 
com pares. 

 

 

 

 



 
E... é um pouco incômodo, 

                porém é a única forma dos garotos  
                prestarem atenção durante a aula... 

 



Que paradigmas foram rompidos? 
 

• Em que são diferentes os alunos 
escolarizados das nossas representações 
mentais / sociais, históricas, supostas? 

• Quantas das características do mundo 
contemporâneo extra escolar tem sido 
ingressada ao mundo da educação? 

 



ALUNOS DO SÉCULO XXI 



NOVA COMPREENSÃO DO 
CÉREBRO 



 
Acompanhamos as novas “maneiras de estar  

juntos”que hoje adotam nossos alunos? 

 
•  Quantas modalidades de alfabetização consideramos 

na educação formal? 

•   Quantos educadores assumem e põem em prática uma 
MUDANÇA em suas formas de pensar, ensinar, diagnosticar, 
intervir? 

•   Quanta importância damos a reflexão e a resolução de  

       problemas,colaboramos e cooperamos ativamente com 

       pares? 

 



 
“Não vemos que não vemos...” 

  Heinz Von Foerster 

 • Como resulta a nós educadores a ampliação radical dos 
campos de abordagem e de intervenção além dos tradicionais 
limites e idades formais? 

•  A complexidade dos contextos atuais, as problemáticas 

      multi causas, requerem de olhares que não se esgotem  

     em uma única disciplina, onde o trabalho interdisciplinar 

     assume estratégias de intervenção mais compreensivas e 

     respeitosas e que se oriente a partir da transdisciplina. 

 



 
 

“Onde está o conhecimento que perdemos com a informação?” 
  

“Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento?” 

  
                                                                      

T.S. Eliot 
 



REFLEXÕES 

• Quais serão os novos saberes necessários para 

    o desenvolvimento nesta sociedade da informação? 

• O que faz com que a escola permaneça estática 

    frente a fugacidade e a velocidade do tempo atual? 

• Que lugar ocupa a família que se conecta pouco 

    e mal com ela e um contexto que separa/segrega / 
discrimina e exclui a uns e sobre estima a outros? 

 



VELHOS QUESTIONAMENTOS: 

•   A que chamamos hoje aprendizagem? 

•  O que é uma boa aprendizagem? Quais são seus 

•    Indicadores? Como se define sua qualidade? Como 

•    Avaliamos? 

• Que redes Inter sistêmicas é necessário ativar? 

• A partir de onde? 

•  Que lugar profissional nos corresponde a cada um de nós? 

•  Quais são os novos educadores? A rua / a cidade, 

      as redes? 

 



 
Mais e mais perguntas 

 
• Todos podem / devem aprender? Somente alguns? 

Quem? 

•  Separados por idades homogêneas? Em um mesmo 
lugar? 

• Com conteúdos homogêneos? 

• Que conteúdos são mais importantes? As artes 
deveriam ter  outro lugar / algum / nenhum? (Nas 
aprendizagens) 

•  Como podemos avaliar e a partir de que parâmetros 
as    aprendizagens? 

 



CONFIGURAÇÕES 



 
Conecte também famílias, meios e 

contexto mais amplo 

 • As diferentes configurações e dinâmicas familiares  atuais, que 
em sua relação com os meios também tem   gerado novas 
formas de sociabilidade que desafiam os  limites tradicionais. 

•  Novas dinâmicas, estilos e modelos familiares caracterizadas 
por eleições, alianças, conflitos,   produzem alternativamente 
atividades compartilhadas de   intercambio, arbitragem, 
negociações, controle e proibição. Interessa então centrar no 
cotidiano  familiar, determinada por regras em torno das 
várias opções  com características e valorizações diferentes 
para   as distintas idades e níveis sócio econômicos.  

  

  
 

 



O TEMPO QUE OS PAIS DEDICAM 
A SEUS FILHOS 



 
Comunicação na família 

 



 
Sinônimo de pai: 

 
•  5 letras: 

                                   “TEMPO” 

  

    ....”Somos aquilo que estamos dispostos 
a aprender”                                        

Mary Bateson 

 



CAFÉ 

 



Leitura Inicial 

• A Pipa e a Flor – Ruben Alves 



REPLANEJAMENTO / 2015 

“A segurança com que a autoridade docente se move implica 
uma outra, a que se funde na sua competência profissional. 
Nenhuma autoridade docente se exerce ausente desta 
competência. O professor que não leva a sério sua formação, 
que não estuda, que não se esforça para estar à altura de 
sua tarefa não tem força moral para coordenar as atividades 
da sua classe.(...)  

A incompetência profissional desqualifica a autoridade do 
professor. 

Não existe nada que me envergonhe de ser um professor. 
Ensinar é absolutamente fundamental”.  

Paulo Freire 

 



Antes de começar: 

Que hipóteses fazem as crianças sobre 

o sistema da escrita? 

 

 

 

 

 
Livro: o Ensino da Linguagem Escrita 

Myriam Nemirovsky 



Miryam Nemirorovsky 

Formação em Filosofia e Ciências da Educação 
pela Universidade de Buenos Aires, Argentina,  
e mestre em Ciências com especialização em 
Educação pelo centro de Investigação e 
Estudos Avançados do Instituto Politécnico 
Nacional, México. Teve sua dissertação de 
mestrado orientada por Emília Ferreiro. 

Atualmente desenvolve projetos de formação de 
professores em diferentes regiões da Espanha. 



JUSTIFICATIVA 

“Até o presente momento, foram publicadas 
numerosas obras que põem em evidência as 
características das escritas iniciais das crianças, 
sendo pioneiro o trabalho das autoras Emília Ferreiro 
e Ana Teberosky. 

Mesmo que exceda totalmente os limites a que me 
propus para este livro, parece-me pertinente 
incorporar pelo menos alguns comentários  sobre um 
texto de Emília Ferreiro, no qual se apresenta  a 
existência de três níveis sucessivos no processo de 
aprendizagem do sistema de escrita”. 

Miryam Nemirovsky 



Emília Ferreiro 

...”O modo tradicional de se considerar a escrita 
infantil consiste em se prestar atenção apenas 
nos aspectos gráficos dessas produções 
ignorando os aspectos construtivos. Do ponto de 
vista construtivo, a escrita infantil segue uma 
linha de evolução surpreendentemente regular, 
através de diversos meios culturais, de diversas 
situações educativas e de diversas línguas. Aí, 
podem ser distinguidos três grandes períodos no 
interior dos quais cabem múltiplas subdivisões: 



Emília Ferreiro 

 Distinção entre o modo de representação icônico 
e o não icônico; 

A construção de formas de diferenciação( controle 
progressivo das variações sobre eixos qualitativo e 
quantitativo); 

 A fonetização da escrita ( que se inicia com um 
período silábico e culmina no período alfabético)”. 

 

Livro: Reflexões sobre Alfabetização 

Página 18-19 



VÍDEOS 
            Nova Escola: Emilia Ferreiro: 

•  Importância da criança escrever 
conforme suas idéias 

• Dúvida sobre a idade certa para 
alfabetizar 

• Consciência fonológica é pré-requisito 
para escrever? 
 

 



 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Primeiro nível (Myriam Nemerovsky) 

- As crianças buscam critérios para distinguir entre os 
modos básicos de representação gráfica: o desenho e a 
escrita.  Com essa distinção, as crianças reconhecem 
rapidamente duas características básicas de qualquer 
sistema de escrita: que as formas são arbitrárias, já que 
as letras não reproduzem a forma dos objetos, e que 
estão ordenadas de modo linear, portanto, diferente do 
desenho. A linearidade e arbitrariedade das formas são 
duas características que aparecem desde muito cedo 
nas produções escritas de crianças pequenas. 

 









 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Primeiro nível (Myriam Nemerovsky) 

 

- À medida que avançam neste nível as crianças 
estabelecem exigências quantitativas - quantas 
letras deve ter no mínimo, uma palavra, 

 

- E exigências qualitativas – que variações deve 
haver entre as letras.  

 





ENTREVISTA COM UM ALUNO 

Sabes escrever? 

Não. Desenhar sei; uma casa, uma menina, um sol, uma nuvem. 

O aluno desenha. 

Isto é escrever ou desenhar? O aluno: desenhar. 

Escreve uma casa.  O aluno desenha uma casa. 

O que escreveste?  O aluno: uma casa. 

Desenhaste ou escreveste casa?  O aluno: escrevi. 

E se queres desenhar? O aluno mostra o desenho. 

É o mesmo escrever ou desenhar? O aluno: não. 

O que fizeste no papel?  O aluno: desenhei. 

Desenha um sol. O aluno: desenha um sol. 

Escreve sol. O aluno: não sei...Desenhaste ou escreveste? O aluno: 
desenhei. Escreveste também? O aluno: não. 

 



 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Segundo Nível (Myriam Nemirovsky) 

 

“Um controle progressivo das variações qualitativas e 
quantitativas leva à construção de modos de 
diferenciação entre as escritas. Esta e uma das principais 
conquistas do segundo nível do desenvolvimento. (...) 
Nesse momento da evolução, as crianças não estão 
analisando preferencialmente a pauta sonora da 
palavra, mas sim, estão operando com o signo linguístico 
em sua totalidade (significado e significante juntos, 
como uma única entidade)”.   

Emília Ferreiro 





 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Segundo Nível 

As exigências quantitativas e qualitativas se estendem às relações 
entre as palavras, e as crianças não admitem que as escritas 
iguais possam servir para dizer coisas diferentes. 

É necessário destacar que as características correspondentes aos 
aspectos quantitativos têm uma evolução relativamente 
independente dos aspectos qualitativos, e vice-versa. Dessa 
forma, uma criança pode escrever sem controle sobre a 
quantidade de grafias(aspecto quantitativo) e com diferenciação 
das mesmas(aspecto qualitativo), como também cabe a 
possibilidade de que o faça com controle sobre a quantidade de 
grafias e sem diferenciação entre grafias. 



 
Exemplificando:  

Natália: brigadeiro, refrigerante, bolo, beijinho, coxinha. 
Daiana: lapiseira, caderno, livro, giz. 

Módulo 1- Letra e Vida 
 



 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Segundo Nível 

 

Quer dizer, o avanço dos aspectos quantitativos 
não corresponde, passo a passo, ao avanço dos 
aspectos qualitativos. Ainda que por momentos 
ambos os aspectos se retroalimentem, em 
absoluto avançam em conjunto. 



 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Terceiro Nível 

As crianças começam a estabelecer relação entre 
aspectos  sonoros e os aspectos gráficos da escrita, 
mediante três modos evolutivos sucessivos: a hipótese 
silábica, a hipótese silábico-alfabética e a hipótese 
alfabética. 

Na hipótese silábica, uma letra é usada para 
representar cada sílaba. No princípio, não implica que a 
letra utilizada forme parte da escrita convencional de 
tal sílaba, inclusive pode ser uma grafia que não guarde 
semelhança nenhuma com nenhuma letra. 



EXEMPLIFICANDO: brigadeiro, pipoca, suco, bis 

Selma 

 

I A D O 

 

IOK 

 

UO 

 

IX 



 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Terceiro Nível 
O controle está centrado nos aspectos quantitativos e, 

progressivamente, a letra que é usada para representar cada 
sílaba vincula-se aos aspectos sonoros da palavra e costuma ser 
constitutiva da escrita convencional da mesma. 

 

 Na hipótese silábico-alfabética, há uma oscilação entre uma 
letra para cada sílaba e uma letra para cada som. É um período 
de transição no qual se mantêm e se questionam 
simultaneamente as relações silábicas; por isso, as escritas 
incluem sílabas representadas com uma única letra e outras 
com mais de uma letra. 













 

Que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? 
 

Terceiro Nível 
 

Na hipótese alfabética, cada letra representa 
um som. 

Isso implica que as escritas apresentem 
quase todas as características do sistema 
convencional, mas sem uso ainda das 
convenções ortográficas. 





 

 Estas explicações foram extraidas do livro:  
 

 

“ O Ensino da Linguagem Escrita” 

Myriam Nemirovsky – Editora Artmed – 

Páginas 11 a 18. 



TEMATIZAÇÃO -  VÍDEOS 

Entrevista com Emília Ferreiro – Nova Escola – 

 Expectativas do professor em relação ao 
aluno. 

Entrevista com Telma Weisz 

 A passagem da escrita silábica para silábico-
alfabética 



PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

O desafio de organizar a prática pedagógica na 
alfabetização a partir do modelo metodológico 
da resolução de problemas se expressa, 
principalmente, no planejamento de situações 
de ensino e aprendizagem ao mesmo tempo 
difíceis e possíveis, ou seja, em atividades e 
intervenções pedagógicas adequadas às 
necessidades e possibilidades de aprendizagem 
dos alunos. 

 



PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Uma prática desse tipo pressupõe uma preocupação do professor em: 

  Favorecer a construção da autonomia intelectual dos alunos; 

 Considerar a diversidade na sala de aula e atendê-la; 

  Favorecer a interação e a cooperação; 

  Analisar o percurso de aprendizagem e o conhecimento prévio dos alunos; 

  Mobilizar a disponibilidade para a aprendizagem; 

  Articular objetivos de ensino e objetivos de realização dos alunos; 

  Criar situações que aproximem, o mais possível, a “versão escolar” e a 
“versão social”das práticas e dos conhecimentos que se convertem em 
conteúdos na escola; 

  Organizar racionalmente o tempo; 

  Organizar o espaço em função das propostas de ensino e aprendizagem; 

  Selecionar materiais adequados ao desenvolvimento do trabalho; 

 Avaliar os resultados obtidos, e redirecionar as propostas se eles não forem 
satisfatórios. 

 



 
O que garante os resultados?? 

 A observação da realidade, e algumas pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem vêm 
indicando que há um conjunto de variáveis que interferem nos resultados 
(positivos ou negativos) do trabalho pedagógico. As principais são as seguintes: 

 

1. A concepção de ensino e aprendizagem do professor e o nível de conhecimento 

profissional de que ele dispõe. 

2. A crença do aluno na sua própria capacidade de aprender e o reconhecimento e a 

valorização dos seus próprios saberes. 

3. O contexto escolar em que as situações de ensino e aprendizagem acontecem. 

4. O contrato didático que rege as situações de ensino e aprendizagem. 

5. A relação professor-aluno. 

6. O planejamento prévio do trabalho pedagógico. 

7. As condições de realização das atividades propostas. 

8. A intervenção do professor durante as atividades. 

9. A gestão da sala de aula. 

10. A relação da família com a aprendizagem dos alunos e com a proposta 
pedagógica. 

 



MODALIDADES ORGANIZATIVAS: 
ESCOLHA DA FORMA DA ORGANIZAÇÃO DOS 

CONTEÚDOS (LEITURA E ESCRITA) 

 

1- ATIVIDADES PERMANENTES 

2- ATIVIDADES SEQUENCIADAS( SEQUÊNCIAS 
DIDÁTICAS 

3- ATIVIDADES DE SISTEMATIZAÇÃO 

4- ATIVIDADES INDEPENDENTES 

5- PROJETOS 
(Dez importantes questões a considerar...) 

Texto:Rosaura Soligo – Módulo 2) 



Planejando uma boa atividade... 

Uma atividade  é considerada uma boa situação de 
aprendizagem de fato quando: (PRINCÍPIOS) 

• As crianças precisam pôr em jogo tudo o que sabem e 
pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor 
organizou a tarefa; 

• As crianças têm problemas a resolver e decisões a tomar em 
função do que se propõem a produzir; 

• O conteúdo trabalhado mantém suas características de 
objeto sociocultural real sem transformar-se em objeto 
escolar vazio de significado social; 

• A organização da tarefa pelo professor garante a máxima 
circulação de informação possível. 

Tal como formulou Telma Weisz e como se divulgou amplamente no 
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (SEF/MEC, 2001). 

 



PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

O princípio metodológico da resolução de 
problemas pressupõe que essas atividades 
sejam sempre situações desafiadoras, ou seja, 
ao mesmo tempo difíceis e possíveis de fazer. 
Para tanto, em se tratando da alfabetização, é 
condição o professor conhecer as hipóteses 
de escrita das crianças, para adequar a tarefa 
ao que elas podem realizar e para agrupá-las 
de modo que possam trabalhar 
produtivamente, aprendendo umas com as 
outras, ajudando-se umas as outras, 
questionando-se...  
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