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ENTREVISTA | ANA MARIA KAUFMAN 

O aluno precisa de informação para refletir 

A pesquisadora argentina afirma que as 

intervenções do professor são essenciais no 

processo de construção da escrita pela criança 

TEXTOTADEU BREDA 

 

Professora de Psicologia e Epistemologia da Universidade de 

Buenos Aires, a argentina Ana Maria Kaufman também é 

pesquisadora do Programa Escuelas para el Futuro, da 

Universidade de San Andrés, na Argentina, e assessora da área 

de Línguas do Colégio Alas de Palomar. No início dos anos 

1970, fez parte de um grupo de pesquisas sobre a alfabetização 

ao lado de Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Alicia Lenzi, 

Suzana Fernandez e Lílian Tolchinsk, no qual, segundo ela, 

nasceu sua paixão pelo tema. É autora de, entre outros 

livros, Escola, Leitura e Produção de Textos, Alfabetização de 

Crianças: Construção e Intercâmbio e A Escrita e a Escola. 

Para ela, "a única forma de alfabetizar é ver a leitura e a escrita 

como práticas sociais. Ensinadas de forma solta, as letras, as 

palavras e as normas gramaticais não servem para formar 

leitores e escritores. Essas coisas apenas têm sentido quando 



estão incluídas em situações de leitura e escrita". Nos últimos 

dez anos, ela se dedica ao estudo da construção de resumos 

escritos. "Resumir é estudar, é reescrever um texto uma vez e 

outra vez, até que se entenda o que há de mais importante ali. 

Dentro dessa perspectiva, creio que o resumo é fundamental 

porque implica a verdadeira compreensão do texto." 

  

Por que é importante promover o contato da criança com a 

leitura antes mesmo de ela saber ler como os adultos? 

ANA MARIA KAUFMAN Bom, como lê uma criança que 

ainda não sabe ler? Nesse caso, é fundamental que o professor 

proporcione situações em que os textos estejam 

contextualizados, ou seja, que não apresente palavras e frases 

soltas, sem informação adicional, pautando-se apenas por 

ensinar as letras e o som das letras. Porque dessa maneira o 

aluno vai aprender a relacionar as letras, mas não desenvolverá 

estratégias de leitura. 

  

Que informações o professor pode passar para estimular a 

turma? 

ANA MARIA O desenvolvimento dessas estratégias pode ser 

estimulado em duas situações. Na primeira delas, o texto vem 

acompanhado de imagens, por meio das quais a criança pode 

antecipar o que está escrito em função das figuras que 

acompanham o texto. Isso é possível em contos ilustrados e 

histórias em quadrinhos, ou seja, é uma ajuda para a leitura da 

criança. Essa ajuda também pode ser dada por objetos, por 

exemplo, quando uma criança olha para uma caixinha de leite e 



consegue não necessariamente ler toda a informação que está 

ali, mas, por conhecer alguma letra, descobrir onde está escrito 

"leite". É um processo, porque no começo as crianças 

antecipam tudo em função da imagem e depois tentam 

relacionar a imagem com a escrita: "Não, isso que penso não 

pode ser, pois o que está escrito aqui é muito grande e o que 

estou querendo dizer é apenas um nome". Os alunos começam a 

levar em consideração características quantitativas e 

qualitativas da escrita para saber se o que estão pensando pode 

ou não pode ser, até que finalmente acabam aprendendo a ler. A 

outra estratégia é dar às crianças textos sem imagens, mas 

informando sobre o conteúdo. 

  

Ele pode utilizar textos previamente conhecidos pelos 

estudantes? 

ANA MARIA Sim. O professor oferece a estrofe de uma 

canção que o aluno já conhece ou lhe explica o que está escrito 

ali. Só então pede que identifique palavras: o que diz na 

primeira linha? E essa palavra, qual é? Onde está escrito isso? 

São dois caminhos básicos para proporcionar à criança 

situações de leitura antes que ela leia convencionalmente e fazer 

com que se aproxime da leitura convencional lançando mão de 

boas estratégias de leitura. 

  

O que a senhora quer dizer com "estratégias de leitura"? 

ANA MARIA Quando lemos, não vemos todas as letras, mas 

antecipamos em função de algumas letras conhecidas, 

decidimos e vamos vendo o que é mais e menos importante, 



prestamos mais atenção quando damos mais importância, 

relacionamos os dados... É uma estratégia de leitura, por 

exemplo, descobrir as relações entre diferentes elementos do 

texto. Se aqui diz "ali", a que esse termo pode se referir? Em 

algum outro lugar do texto, há uma parte à qual "ali" está 

fazendo referência. São estratégias que o leitor utiliza. Elas 

incluem não só o descobrimento dessas correferências, que 

ligam elementos uns com os outros dentro do próprio texto, mas 

também das inferências ao não-escrito. A criança pode ir 

despertando desde cedo para tais estratégias, de acordo com 

essas propostas. 

"O professor deve ensinar, ler e escrever com as crianças, propor situações de 

leitura e escrita e dar informação, sempre." 

O que provoca o conflito entre a palavra escrita e as 

hipóteses do aluno? 

ANA MARIA Há situações de contato com os textos que 

seguramente vão estimular essa confrontação. São quatro 

estratégias que podem levar as crianças a avançar: escutar a 

leitura feita pelo professor, ditar para um mestre escriba, e ler e 

escrever por elas mesmas. 

  

Como se constrói a relação entre o conteúdo que os alunos 

já sabem de cor e o mesmo conteúdo que o professor escreve 

no quadro-negro ou pendura na parede, como nas 

atividades com cantigas e parlendas? 

ANA MARIA Isso ocorre quando a criança começa a descartar 

determinadas antecipações: "Não, com essa letra não, porque 

com essa letra começa a outra palavra que já conheço". Ou seja, 



há um mal-entendido quando pensam que somos contra o 

ensino das letras. O que não podemos fazer é ensiná-las numa 

determinada ordem ou descontextualizadas, mas de outra 

maneira. Por exemplo, os estudantes trabalham com o nome dos 

colegas de sala e vão percebendo quais letras estão em cada um 

deles. Assim, passam a saber que a letra "p" serve para escrever 

o nome "Paulo". 

  

A lista de presença, assim, se transforma em instrumento de 

alfabetização. Que outros recursos podem ser utilizados 

pelo professor? 

ANA MARIA Propomos que nas salas de Educação Infantil 

haja dois materiais básicos: o abecedário, mas sem imagens, 

para que a criança possa visualizar quantas letras há em nosso 

alfabeto, em que ordem elas aparecem e que essas são todas as 

letras que existem e sempre estarão nessa ordem quando busco 

informação numa enciclopédia, agenda ou lista telefônica. No 

abecedário ilustrado, essa capacidade se perde porque as figuras 

no meio das letras atrapalham a percepção dos alunos. Além 

disso, é importante ainda a existência de bancos de dados, com 

figuras e seus nomes - um cachorro com "cachorro" escrito 

embaixo -, que esteja à disposição das crianças o tempo todo, 

para quando ela sinta a necessidade de buscar essa informação. 

  

Como a criança indentifica as partes de uma estrofe ou de 

uma canção? 

ANA MARIA Bom, é provável que o professor diga ao aluno: 

"Você não acha que, quando te dizem ‘Alma’, você tem de 



buscar uma palavra com ‘a’? Se há mais de uma palavra com 

‘a’, no que você tem que prestar atenção para saber quando diz 

‘Alma’ e quando diz ‘Ana’?" Esse trabalho tem de ser feito 

permanentemente com os estudantes. 

  

Então a intervenção do professor é importantíssima no 

processo, não? 

ANA MARIA Sim. É importante que o professor, seja como 

for, ensine. Porque erros muito sérios foram cometidos 

pensando assim: ah, se isso é uma construção, a psicogênese, há 

que se ver como a criança avança, temos de deixá-la... Não, o 

professor sempre deve ensinar, ler e escrever com as crianças e 

propor situações de leitura e escrita e fornecer informação. 

Sempre. Senão alguns alunos poderão aprender, e outros, não. 

 

Foto: Arquivo pessoal 

 
 
REPORTAGENS 

APRESENTAÇÃO 

Alfabetizar é todo dia 

O professor deve planejar com antecedência e 

constantemente as atividades de leitura e escrita. 

Por isso, manter-se atualizado com as novas 

pesquisas didáticas é essencial 

TEXTOTHALES DE MENEZES COLABORAÇÃO NINA PAVAN 



Alfabetizar todos os alunos nas séries iniciais tem implicações 

em todo o desenvolvimento deles nos anos seguintes. Segundo 

a educadora Telma Weisz, supervisora do Programa Ler e 

Escrever, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, "a 

leitura e a escrita são o conteúdo central da escola e têm a 

função de incorporar a criança à cultura do grupo em que ela 

vive". Por isso, o desafio requer trabalho planejado, constante e 

diário, conhecimento sobre as teorias e atualização em relação a 

pesquisas sobre as didáticas específicas (leia o artigo abaixo). 

 

Esta edição especial traz o que há de mais consistente na área. 

Hoje se sabe que as crianças constroem simultaneamente 

conhecimentos sobre a escrita e a linguagem que se escreve. 

Conhecer as políticas públicas de Educação no país e seus 

instrumentos de avaliação é um meio de direcionar o trabalho. 

Um exemplo é a Provinha Brasil, que avalia se as crianças 

dominam a escrita e também seus usos e funções. Para a 

secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, 

Maria do Pilar Lacerda e Silva, o grande mérito do teste de 

avaliação que mede as competências das crianças na fase inicial 

de alfabetização é fornecer instrumentos para o professor 

interpretar os resultados, além de sugerir práticas pedagógicas 

eficazes para alcançá-los. "É um material que ajuda o professor 

na reflexão porque nenhuma avaliação serve para nada quando 

se limita a constatar. Ela só faz sentido para mudar práticas e 

identificar as dificuldades de cada aluno." 

 

E não há tempo a perder. No início do ano, como agora, a tarefa 

essencial é descobrir quais as hipóteses de escrita das crianças, 

mesmo antes que saibam ler e escrever convencionalmente (leia 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/para-conhecer-nova-turma


mais sobre como fazer um bom diagnóstico). Assim, fica mais 

fácil acompanhar, durante o ano, a evolução individual para 

planejar as intervenções necessárias que permitam que todos 

efetivamente avancem. Essa sondagem inicial influi na 

distribuição da turma em grupos produtivos de trabalho, como 

mostra esta reportagem. 

 

Da mesma forma, organizar a rotina é imprescindível. Uma 

distribuição de atividades deve ser estabelecida com 

antecedência, contemplando trabalhos diários, sequências com 

prazos determinados e projetos que durem várias semanas ou 

meses (confira dicas preciosas sobre o planejamento). Ao 

montar essa programação, cabe ao professor abrir espaço para 

as quatro situações didáticas que, segundo as pesquisas, são 

essenciais para o sucesso na alfabetização: ler para os alunos, 

fazer com que eles leiam mesmo antes de saber ler, assumir a 

função de escriba para textos que a turma produz oralmente e 

promover situações que permitam a cada um deles escrever até 

que todos dominem de fato o sistema de escrita. 

 

Sabe-se, já há algum tempo, que as crianças começam a pensar 

na escrita muito antes de ingressar na escola. Por isso, precisam 

ter a oportunidade de colocar em prática esse saber, o que deve 

ser feito em atividades que estimulem a reflexão sobre o 

sistema alfabético. 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/para-conhecer-nova-turma
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/parceiros-em-acao
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/parceiros-em-acao
http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/organizar-rotina


TELMA WEISZ 

 
Telma Weisz é supervisora do Programa Ler e Escrever, da Secretaria 

Estadual da Educação de São Paulo 

A saída é a formação do professor alfabetizador 

Para desenvolver este artigo, parto de dois pressupostos. Primeiro: o 

que garante a qualidade da Educação que acontece de fato nas escolas 

é, sobretudo, a qualidade do trabalho profissional dos professores. O 

segundo: a qualidade do trabalho profissional dos professores tem 

dependido essencialmente da formação em serviço, pois a inicial tem 

se mostrado inadequada e insuficiente. 

 

Diante disso, me concentro numa questão: a competência da escola 

pública brasileira para produzir cidadãos plenamente alfabetizados, 

requisito mínimo para falar em Educação de qualidade. É preciso 

admitir que nossa incapacidade para ensinar a ler e a escrever tem sido 

responsável por um verdadeiro genocídio intelectual. 

 

A existência de um fracasso maciço, o fato de ele ter sido tratado 

como natural até poucos anos atrás e a fraca evolução desse quadro 

em 40 anos comprovam como vem sendo penoso ensinar os 

brasileiros que dependem da rede pública. Pesquisas de campo 

mostram a enorme dificuldade que os educadores têm para avaliar o 

que os alunos já sabem e o que eles não sabem. Aqueles que 

produzem escritas silábico-alfabéticas e alfabéticas na 1ª série e que 

teriam condições de acompanhar a 2ª série - pois podem ler e escrever, 

ainda que com precariedade - são retidos. Por outro lado, os bons 



copistas e os que têm letra bonita ou caderno bem feito são 

promovidos. 

 

Quando se trabalha com esse tipo de indicador, até avanços na 

aprendizagem acabam sendo prejudiciais. Muitas crianças que 

aprendem a ler começam a "errar" na cópia. Elas deixam de copiar 

letra por letra e passam a ler e escrever blocos de palavras, em geral 

unidades de sentido. Isso faz com que cometam erros de ortografia ou 

unam palavras. O que indicaria progresso é interpretado como 

regressão, pois, por incrível que pareça, nem sempre o professor sabe 

a diferença entre copiar e escrever. 

 

Essa é uma dificuldade de avaliação comum nos quatro cantos do país 

e que explica em grande parte por que muitos alunos de 4ª série não 

leem e não entendem um texto simples. Eles costumam ser os que 

terminam a 1ª série sem saber ler ou lendo precariamente. Nas séries 

seguintes, passam o tempo copiando a matéria do quadro-negro ou do 

livro didático. Ao serem perguntados sobre o que fariam para 

melhorar a qualidade da leitura e do texto produzido por esses 

estudantes, os profissionais que lecionam para a 2ª, 3ª ou 4ª série 

costumam dizer que não há o que fazer, já que eles foram mal 

alfabetizados e, além disso, as famílias não ajudam. 

 

Nos últimos 25 anos, estive envolvida com programas de formação 

docente em serviço em todos os níveis possíveis: desde a implantação 

de uma unidade educacional até a formação em nível nacional. Essa 

experiência me dá condições de afirmar que não existem soluções 

mágicas para resolver em pouco tempo os problemas da escola 

brasileira. A qualidade da Educação - e especificamente da 

alfabetização - só melhorará quando as políticas educacionais forem 

um projeto de Estado e não de governo. 



 
Cercada por textos: todos os materiais escritos do cotidiano, como livros, jornais e 

revistas, devem ser levados para a sala de aula. Foto Marcelo Min 

No livro Aprender a Ler e a Escrever, as educadoras Ana 

Teberosky e Teresa Colomer apontam que o desenvolvimento 

do aluno se dá "por reconstruções de conhecimentos anteriores, 

que dão lugar a novos saberes". Essa condição está presente nos 

12 planos de aula deste especial. Em todos, transparece a 

necessidade de abrir espaço para que a turma debata o que 

produz, permitindo que a reflexão leve a avanços nas hipóteses 

iniciais de cada estudante. 

 

É fundamental levar para a escola as muitas fontes de texto que 

nos cercam no cotidiano, como livros, revistas, jornais, gibis, 

enciclopédias etc. Variedade é realmente fundamental para os 

alfabetizadores, que devem ainda abordar todos os gêneros de 

escrita (textos informativos, listas, contos e muito mais). E, nas 

atividades de produção de texto, a intervenção do professor é 



vital para negociar a passagem da linguagem oral, mais 

informal, à linguagem escrita. 

 

O número mais recente do Indicador de Alfabetismo Funcional 

(Inaf), de 2007, mostra que só 28% da população brasileira está 

na condição de alfabetizados plenos. Para impedir que mais 

pessoas fiquem restritas a compreender apenas enunciados 

simples, o desempenho escolar nos anos iniciais precisa de 

resultados melhores. Essa preocupação deve ser compartilhada 

por professores e órgãos públicos. "O governo está fazendo uma 

intervenção específica nas séries iniciais para ter resultados 

rapidamente, com dois docentes por sala, material didático de 

apoio, formação continuada e avaliação bimestral", afirma 

Maria Helena Guimarães de Castro, secretária estadual de 

Educação de São Paulo. 

 

As principais redes de ensino do país, como a estadual e a 

municipal de São Paulo, trabalham com a meta de alfabetizar as 

turmas em no máximo dois anos. Para garantir que essas 

expectativas de aprendizagem sejam atingidas, é preciso um 

compromisso dos coordenadores pedagógicos em utilizar os 

horários de trabalho coletivo para afinar a capacitação das 

equipes. "Pesquisas, debates e orientações curriculares têm de 

ser incentivados", sugere Célia Maria Carolino Pires, que 

coordenou em 2008 o Programa de Orientações Curriculares da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

 

No quadro abaixo, você confere uma lista, adaptada por NOVA 

ESCOLA, de expectativas de aprendizagem em Língua 

Portuguesa para o 1º e o 2º ano da rede municipal paulistana. 



Com base nela, você pode adequar suas propostas de trabalho e 

fazer com que, em 2009, nenhum aluno da turma fique para 

trás. Pois superar os desafios da alfabetização é apenas o 

primeiro passo para que todos tenham uma vida escolar cheia 

de aprendizagens cada vez mais significativas. 

EXPECTATIVAS PARA O 1º ANO 

 

Comunicação oral 

 Fazer intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando perguntas. 

 Mostrar interesse por ouvir e expressar sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões. 

 Recontar histórias de repetição e/ou acumulativas com base em 

narrações ou livros. 

 Conhecer e recontar um repertório variado de textos literários, 

preservando os elementos da linguagem escrita. 

Leitura 

 Ouvir com atenção textos lidos. 

 Refletir sobre o sistema alfabético com base na leitura de nomes 

próprios, rótulos de produtos e outros materiais -- listas, calendários, 

cantigas e títulos de histórias, por exemplo --, sendo capaz de se guiar 

pelo contexto, antecipar e verificar o que está escrito. 



 Ler textos conhecidos de memória, como parlendas, adivinhas, 

quadrinhas e canções, de maneira a descobrir o que está escrito em 

diferentes trechos do texto, fazendo o ajuste do falado ao que está 

escrito e o uso do conhecimento que possuem sobre o sistema de 

escrita. 

 Buscar e considerar indícios no texto que permitam verificar as 

antecipações realizadas para confirmar, corrigir, ajustar ou escolher 

entre várias possibilidades. 

 Confrontar ideias, opiniões e interpretações, comentando e 

recomendando leituras, entre outras possibilidades. 

 Relacionar texto e imagem ao antecipar sentidos na leitura de 

quadrinhos, tirinhas e revistas de heróis. 

 Inferir o conteúdo de um texto antes de fazer a leitura com base em 

título, imagens, diagramação e informações contidas na capa, 

contracapa ou índice (no caso de livros e revistas). 

Escrita e produção textual 

 Conhecer as representações das letras maiúsculas do alfabeto de 

imprensa e a ordem alfabética. 

 Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para a escrita. 

 Produzir texto de memória de acordo com sua hipótese de escrita. 

 Escrever usando a hipótese silábica, com ou sem valor sonoro 

convencional. 

 Reescrever histórias conhecidas - ditando para o professor ou para os 

colegas e, quando possível, de próprio punho --, considerando as ideias 

principais do texto-fonte e algumas características da linguagem escrita. 

 Produzir escritos de autoria (bilhetes, cartas, instrucionais). 

Baseadas nas expectativas de aprendizagem em Língua Portuguesa da rede municipal de São Paulo  

 



EXPECTATIVAS PARA O 2º ANO 

 

Comunicação oral 

 Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção e 

formulando perguntas sobre o tema tratado. 

 Ouvir com atenção crescente a opinião dos colegas, expressar suas 

ideias, relacioná-las ao tema e fazer perguntas sobre os assuntos 

abordados. 

 Aprender a respeitar modos de falar diferentes do seu. 

 Recontar histórias conhecidas, recuperando características da 

linguagem do texto original. 

 Aprender a falar de maneira mais formal e, assim, se preparar para se 

comunicar em situações como entrevistas, saraus, recitais, cantorias e 

seminários, entre outras. 

Leitura 

 Apreciar textos literários. 

 Compreender a natureza do sistema de escrita e ler por si mesmo textos 

conhecidos. 

 Com a ajuda do professor, ler diferentes gêneros (literários, 

instrucionais, de divulgação científica, notícias), apoiando-se em 

conhecimentos sobre tema, características do portador, gênero e 

sistema de escrita. 



 Ler, por si mesmo, textos conhecidos, como parlendas, adivinhas, 

poemas, canções e trava-línguas, além de placas de identificação, listas, 

manchetes de jornal, legendas, quadrinhos e rótulos. 

 Colocar em ação diferentes modalidades de leitura em função do texto 

e dos propósitos da leitura (ler para buscar uma informação, para se 

entreter, para compreender etc.). 

 Coordenar a informação presente no texto com as informações oriundas 

das imagens que o ilustram (por exemplo, nos contos, nas histórias em 

quadrinhos, em cartazes, em textos esportivos e nas notícias de jornal). 

 Ampliar suas competências leitoras: ler rapidamente títulos e subtítulos 

até encontrar uma informação, selecionar uma informação precisa, ler 

minuciosamente para executar uma tarefa, reler um trecho para retomar 

uma informação ou apreciar aquilo que está escrito. 

 Analisar textos impressos utilizados como referência ou modelo para 

conhecer e apreciar a linguagem usada ao escrever (como os autores 

descrevem um personagem, como resolvem os diálogos, evitam 

repetições, fazem uso da letra maiúscula, da pontuação). 

Escrita e produção textual 

 Escrever alfabeticamente, ainda que com erros ortográficos (ausência 

de marcas de nasalização, hipo e hipersegmentação, entre outros). 

 Reescrever histórias conhecidas, ditando-as ou de próprio punho. 

 Produzir textos simples de autoria. 

 Revisar textos coletivamente, com ajuda do professor e dos colegas, 

para melhorá-los e, assim, compreender a revisão como parte do 

processo de produção. 

 Aprender a se preocupar com a qualidade de suas produções escritas, 

no que se refere tanto aos aspectos textuais como à apresentação 

gráfica. 

Baseadas nas expectativas de aprendizagem em Língua Portuguesa da rede municipal de São Paulo  

Fotos Ricardo Beliel, Rogerio Albuquerque, Fernando Vivas e Gilvan Barreto 



Especial sugerido por duas leitoras: Rosany Dutra, Timóteo, MG, e Magda 

Cecília Arantes de Carvalho, Itapevi, SP 

 
 
REPORTAGENS 

DIAGNÓSTICO 

Para conhecer a nova turma 

Mesmo antes de saber ler e escrever 

convencionalmente, a criança elabora hipóteses 

sobre o sistema de escrita. Descobrir em qual 

nível cada uma está é um importante passo para 

os professores alfabetizadores levarem todas a 

aprender 

TEXTOANDERSON MOÇO 

 4/5 

5 fotos 



 

Crie uma tabela: o ideal é construir um quadro para anotar a evolução das 

hipóteses de cada estudante 

EM LISTA 

 5/5 

5 fotos 



 

Registre tudo: a observação da produção de cada um ao longo do ano mostra 

com clareza como ele avançou 

EM LISTA 

 1/5 

5 fotos 



 

Mantenha o foco: a sondagem deve ser individual, o que torna necessário propor 

ao resto da turma uma atividade que dispense ajuda 

EM LISTA 

 2/5 

5 fotos 



 

Combine antes: é importante que a criança saiba que ela pode escrever da 

melhor forma que conseguir, mesmo que não convencionalmente 

EM LISTA 

 3/5 

5 fotos 



 

Adote sinais: fazer uma marcação nos textos produzidos é útil para registrar 

como o aluno lê o que escreve e se ele se detém ou não em cada letra 

EM LISTA 

 4/5 

5 fotos 



 

Crie uma tabela: o ideal é construir um quadro para anotar a evolução das 

hipóteses de cada estudante 

EM LISTA 

 5/5 

5 fotos 



 

Registre tudo: a observação da produção de cada um ao longo do ano mostra 

com clareza como ele avançou 

EM LISTA 

 1/5 

5 fotos 



 

Mantenha o foco: a sondagem deve ser individual, o que torna necessário propor 

ao resto da turma uma atividade que dispense ajuda 

EM LISTA 

 2/5 

5 fotos 



 

Combine antes: é importante que a criança saiba que ela pode escrever da 

melhor forma que conseguir, mesmo que não convencionalmente 

EM LISTA 

Nos primeiros dias de aula, o professor alfabetizador tem uma 

tarefa imprescindível: descobrir o que cada aluno sabe sobre o 

sistema de escrita. É a chamada sondagem inicial (ou 

diagnóstico da turma), que permite identificar quais hipóteses 

sobre a língua escrita as crianças têm e com isso adequar o 

planejamento das aulas de acordo com as necessidades de 

aprendizagem. Ela permite uma avaliação e um 

acompanhamento dos avanços na aquisição da base alfabética e 

a definição das parcerias de trabalho entre os alunos. Além 



disso, representa um momento no qual as crianças têm a 

oportunidade de refletir, com a ajuda do professor, sobre aquilo 

que escrevem. 

 

No Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do 

programa Ler e Escrever, das secretarias estadual e municipal 

de Educação de São Paulo, a sondagem é descrita como uma 

atividade que envolve, num primeiro momento, a produção 

espontânea de uma lista de palavras sem apoio de outras fontes 

e pode ou não prever a escrita de algumas frases simples. Essa 

lista deve, necessariamente, ser lida pelo aluno assim que 

terminar de escrevê-la. O guia ressalta também que é por meio 

da leitura que o alfabetizador "pode observar se o aluno 

estabelece ou não relações entre aquilo que ele escreveu e 

aquilo que ele lê em voz alta, ou seja, entre a fala e a escrita". 

 

As pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, realizadas 

por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky no fim dos anos 1970 e 

publicadas no Brasil em 1984, mostraram que as crianças 

constroem diferentes ideias sobre a escrita, resolvem problemas 

e elaboram conceituações. Aí entra o que pode ser considerado 

uma palavra, com quantas letras ela é escrita e em qual ordem 

as letras devem ser colocadas. "Essas hipóteses se desenvolvem 

quando a criança interage com o material escrito e com leitores 

e escritores que dão informações e interpretam esse material", 

conta Regina Câmara, membro da equipe responsável pela 

elaboração do material do Programa Ler e Escrever e formadora 

de professores. 

 

No livro Aprender a Ler e a Escrever, Ana Teberosky e Teresa 



Colomer ressaltam que as "hipóteses que as crianças 

desenvolvem constituem respostas a verdadeiros problemas 

conceituais, semelhantes aos que os seres humanos se 

colocaram ao longo da história da escrita". E completa: o 

desenvolvimento "ocorre por reconstruções de conhecimentos 

anteriores, dando lugar a novas construções". Diagnosticar o 

que os alunos sabem, quais hipóteses têm sobre a língua escrita 

e qual o caminho que vão percorrer até compreender o sistema e 

estar alfabetizados permite ao professor organizar intervenções 

adequadas à diversidade de saberes da turma. O desafio é 

propor atividades que não sejam tão fáceis a ponto de não 

darem nada a aprender, nem tão difíceis que se torne impossível 

para as crianças realizá-las. 

  

As quatro hipóteses 

Ferreiro e Teberosky observaram que, na tentativa de 

compreender o funcionamento da escrita, as crianças elaboram 

verdadeiras "teorias" explicativas que assim se desenvolvem: a 

pré-silábica, a silábica, a silábico-alfabética e a alfabética. São 

as chamadas hipóteses. As conclusões desse estudo são 

importantes do ponto de vista da prática pedagógica, pois 

revelam que os pequenos já começaram a pensar sobre a escrita 

antes mesmo de ingressar na escola e que não dependem da 

autorização do professor para iniciar esse processo. "Todos eles 

precisam de oportunidades para pôr em jogo o que sabem para 

se aproximar pouco a pouco desse objeto importante da 

cultura", ressalta Regina. 

 

Aqueles que não percebem a escrita ainda como uma 



representação do falado têm a hipótese pré-silábica. Ela se 

caracteriza em dois níveis. No primeiro, as crianças procuram 

diferenciar o desenho da escrita, identificando o que é possível 

ler. Já no segundo nível, elas constroem dois princípios 

organizadores básicos que vão acompanhá-las por algum tempo 

durante o processo de alfabetização: o de que é preciso uma 

quantidade mínima de letras para que alguma coisa esteja 

escrita (em torno de três) e o de que haja uma variedade interna 

de caracteres para que se possa ler. Para escrever, a criança 

utiliza letras aleatórias (geralmente presentes em seu próprio 

nome) e sem uma quantidade definida. 

 

Quando a escrita representa uma relação de correspondência 

termo a termo entre a grafia e as partes do falado, a criança se 

encontra na hipótese silábica. O aluno começa a atribuir a cada 

parte do falado (a sílaba oral) uma grafia, ou seja, uma letra 

escrita. 

 

Essa etapa também pode ser dividida em dois níveis: no 

primeiro, chamado silábico sem valor sonoro, ela representa 

cada sílaba por uma única letra qualquer, sem relação com os 

sons que ela representa. No segundo, o silábico com valor 

sonoro, há um avanço e cada sílaba é representada por uma 

vogal ou consoante que expressa o seu som correspondente. 

 

A hipótese silábico-alfabética corresponde a um período de 

transição no qual a criança trabalha simultaneamente com duas 

hipóteses: a silábica e a alfabética. Ora ela escreve atribuindo a 

cada sílaba uma letra, ora representando as unidades sonoras 

menores, os fonemas. Quando a escrita representa cada fonema 



com uma letra, diz-se que a criança se encontra na hipótese 

alfabética. "Nesse estágio, os alunos ainda apresentam erros 

ortográficos, mas já conseguem entender a lógica do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético", explica 

Regina. 

 

O professor deve realizar a primeira sondagem no início do 

período letivo e, depois, ao fim de cada bimestre, mantendo um 

registro criterioso do processo de evolução das hipóteses de 

escrita das crianças. Ao mesmo tempo, é fundamental uma 

observação cotidiana e atenta do percurso dos alunos. "A 

atividade de sondagem representa uma espécie de retrato do 

processo naquele momento. E como esse processo é dinâmico e 

na maioria das vezes evolui muito rapidamente, pode acontecer 

de, apenas alguns dias depois da sondagem, um ou vários 

alunos terem dado um salto", ressalta Regina. "As sondagens 

bimestrais são importantes também por representarem 

dispositivos de acompanhamento das aprendizagens para os 

pais, bem como um retrato da qualidade do ensino para as 

redes, que podem ajustar seus programas de formação 

continuada de professores em regiões onde os resultados 

mostram que os estudantes não estão evoluindo da maneira 

desejada." 

  

Investigação individual 

O melhor é que a atividade seja feita individualmente, com o 

professor chamando um aluno por vez, que deve tentar escrever 

algumas palavras e uma frase ditadas. Enquanto isso, o resto da 

turma precisa estar envolvido em uma atividade diversificada 



em que não seja necessária a ajuda do professor (a cópia de uma 

cantiga, a produção de um desenho, um jogo etc.). Essa é a 

estratégia usada por Eduardo Araújo, na EMEB Helena 

Zanfelici da Silva, em São Bernardo do Campo, na Grande São 

Paulo. Alguns dias após o retorno às aulas, ele deixa as crianças 

envolvidas com jogos e brincadeiras sob a supervisão da 

estagiária que o acompanha em sala. Alfabetizador há mais de 

sete anos, Araújo sabe bem o valor da sondagem inicial. 

"Conhecendo a situação de cada aluno, consigo pensar melhor 

como será a rotina do bimestre e quais as intervenções devo 

fazer para ajudar os menos avançados a entender a lógica do 

sistema de escrita." 

 

O ditado deve ser iniciado por uma palavra polissílaba, seguida 

de uma trissílaba, de uma dissílaba e, por último, de uma 

monossílaba - sem que o professor, ao ditar, marque a 

separação das sílabas (leia no quadro abaixo como preparar a 

lista de palavras). Após a lista, é preciso ditar uma frase que 

envolva pelo menos uma das palavras já mencionadas, para 

poder observar se o aluno volta a escrevê-la de forma 

semelhante, ou seja, se a escrita da palavra permanece estável 

mesmo num contexto diferente. 

 

No começo de 2008, a escola onde Araújo leciona passava por 

grande reforma. Aproveitando a curiosidade das crianças, ele 

resolveu trabalhar com uma lista de objetos usados na obra do 

prédio. As palavras ditadas foram ferramenta, martelo, ferro e 

pá. E a frase escolhida foi: usei a pá na reforma. 

  



Observação e registro 

Ficar atento às reações dos alunos enquanto escrevem também é 

fundamental. Anotar o que eles falam, sobretudo de forma 

espontânea, pode ajudar a perceber quais as ideias deles sobre o 

sistema de escrita. Na sondagem inicial feita com a lista de 

palavras relacionadas à reforma da escola, um aluno comentou 

com o professor Araújo: 

 

- Ferro começa com "fe", de Felipe, não é? E termina com "o". 

Essa é fácil. 

 

- Agora eu quero que você escreva "pá" - disse o professor. 

 

O aluno parou um instante, tentou contar "as partes" da palavra 

com os dedos e ficou um pouco incomodado. Demorou bastante 

até se manifestar: 

 

- Mas essa não dá para escrever. Fica só uma letra e isso não 

pode. 

 

Com o comentário, o professor conseguiu perceber que a 

criança entrou em conflito, pois pensava que só se pode ler ou 

escrever palavras com três ou mais letras e, ao mesmo tempo, 

tinha construído a hipótese de que para cada emissão sonora 

uma letra basta. 

 

Terminado o ditado, é imprescindível pedir que a criança leia o 

que escreveu. Por meio da interpretação dela sobre a própria 

escrita, durante a leitura, é que se pode observar se ela 



estabelece ou não relações entre o que escreveu e o que lê em 

voz alta - ou seja, entre o falado e o escrito - ou se lê 

aleatoriamente. 

 

O professor pode anotar em uma folha à parte como ela faz a 

leitura, se aponta com o dedo cada uma das letras, se associa 

aquilo que fala à escrita etc. "Uma lista de palavras produzida 

pelo aluno, em situação de sondagem, sem a respectiva leitura, 

não permite analisar essa produção e identificar sua hipótese de 

escrita", afirma Regina. 

 

Se o aluno escreveu LGA para o ditado da palavra martelo e 

associou cada uma das sílabas dessa palavra a uma das letras, é 

necessário registrar abaixo a relação de cada letra com uma 

sílaba. Há duas maneiras de fazer esse registro, usando 

marcação com sinais que indique quais as associações feitas 

pela criança: 

 

LGA 

(mar) (te) (lo) 

 

Ou ainda: 

 

LGA 

 | |  | 

 

É possível que o aluno utilize muitas e variadas letras, sem que 

o critério de escolha desses caracteres tenha alguma relação 

com a palavra falada. Nesse caso, se ele ler sem se deter em 

cada uma das letras, é necessário anotar o sentido que ele usou 



nessa leitura. 

 

LPIEMAN 

(sentido da esquerda para direita) 

 

Esse tipo de marcação é importante, pois permite observar com 

mais clareza a hipótese que a criança tem e, posteriormente, os 

avanços que ela obtém ao longo do ano. 

  

Atividades diversificadas 

Para que os alunos atinjam o objetivo previsto para o 1º ano - 

escrever alfabeticamente, ainda que com erros de ortografia -, o 

professor precisa acompanhar a evolução de todos, conhecendo 

os que demandam mais atenção, quantos têm hipóteses mais 

avançadas e os que estão alfabetizados. Esses últimos, 

particularmente, necessitam de outros conteúdos de ensino, 

como a ortografia. 

 

O ideal é que seja construída uma tabela que contenha a 

evolução das hipóteses de cada um, comparando quanto evoluiu 

ao longo do ano. Com frequência, essa comparação traz 

agradáveis surpresas em relação aos que, apesar de não 

escreverem convencionalmente, realizaram avanços 

significativos em comparação com sua escrita do início do ano. 

 

Com base nessa tabela, é possível também fazer uma análise 

crítica da rotina e das atividades que estão sendo contempladas. 

Será que todos interagem com outras fontes de texto e, nessa 

interação, refletem sobre a escrita e seu uso? Recebem 



informações de colegas mais experientes, que os ajudam a 

compreender o que está envolvido na leitura e na escrita? Têm a 

oportunidade de tentar ler por si mesmos? Contam com o apoio 

do professor, que oferece novas informações sobre a escrita e 

orienta seu olhar para os materiais escritos disponíveis na sala 

de aula, que podem ajudar no momento de decidir pelo uso de 

uma determinada letra? Encontram na escola um ambiente 

favorável à pesquisa, sendo encorajados a se arriscar e escrever 

segundo suas hipóteses? 

 

É por meio das sondagens e da observação cuidadosa e 

constante das produções dos estudantes durante o ano que se 

pode saber em que momento se encontra cada um, se sua 

abordagem e rotina estão funcionando, qual a expectativa 

razoável de evolução para os que ainda se encontram em 

hipóteses mais primitivas e como ajustar o planejamento do 

trabalho para que, ao fim do ano letivo, todos estejam 

alfabetizados. 

LISTA BEM FEITA 

Na sondagem, a escolha certa das palavras e da frase (e da ordem em 

que elas serão ditadas) é essencial. "O ideal é preparar uma lista de 

termos de um mesmo campo semântico, ou seja, agregados por uma 

unidade de sentido, e uma frase adequada ao contexto desse grupo", 

recomenda a formadora de professores Regina Câmara, do Programa 

Ler e Escrever. Deve-se evitar que as palavras tenham vogais 

repetidas em sílabas próximas, como ABACAXI, por exemplo, por 

causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no 

Ensino Fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que 

creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. 

Por exemplo: um aluno com hipótese silábica com valor sonoro 

convencional, que utiliza vogais, precisaria escrever AAAI. Os 



monossílabos ficam para o fim do ditado. Esse cuidado deve ser 

tomado porque, no caso de as crianças escreverem segundo a hipótese 

do número mínimo de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem 

de começar por ele. 

Fotos Marcos Rosa 

Reportagem sugerida pela leitora Ana Carla de Oliveira, São Paulo, SP 

 
 
REPORTAGENS 

PLANEJAMENTO 

Organizar a rotina 

Antes de receber a turma de alfabetização, o 

professor deve planejar que atividades vão 

proporcionar o contato sistemático e significativo 

com práticas de leitura e de escrita 

TEXTOTATIANA PINHEIRO 



 
Proponha a leitura: o planejamento precisa contemplar tarefas que favoreçam o 

confronto com o texto desde os primeiros dias de aula. Foto Tatiana Cardeal 

Aos 5 ou 6 anos de idade, as crianças percebem mais 

claramente que existem outras formas de representar o mundo 

sem ser por meio de desenhos cheios de traços e cor. 

Descobrem, enfim, a presença e a importância da escrita, que 

permite a todos comunicar ideias e opiniões por meio, por 

exemplo, de cartas, bilhetes, notícias e poemas. Mas, para que 

cada um dos pequenos dê esse grande salto no aprendizado, é 

preciso que a atuação do professor no Ensino Fundamental de 

nove anos esteja ajustada a esse propósito. 

 

O passo inicial é definir com antecedência as atividades que vão 

fazer do ano letivo um encadeamento de descobertas, cada uma 

delas mais desafiante que a outra. "O educador precisa ter uma 

visão geral do trabalho para prever em que ritmo as propostas 



de leitura e escrita vão se aprofundar ao longo do período", 

explica a professora argentina Mirta Torres, especialista em 

didática da leitura e da escrita. Segundo Mirta, nesse 

planejamento é importante considerar que cada criança já está 

em processo de alfabetização. "Antes de irem para a escola, os 

pequenos tiveram contato com práticas de leitura e de escrita, 

com maior ou menor grau de espontaneidade, ao escutar os pais 

lerem histórias, ao folhearem livros ou ao verem adultos e 

outras crianças escreverem", pontua. O que muda é que na 

escola esse processo passa a ser intencional e sistemático, 

ganhando sentido e contando com a participação ativa de cada 

estudante. 

  

Atividades essenciais 

Para chegar ao detalhamento da rotina semanal de uma classe 

de 1º ano, o educador precisa ter clareza de que itens devem ser 

combinados e com que regularidade devem ser praticados para 

permitir às crianças entender em que situações se lê e se 

escreve, para que se lê e se escreve e quem lê e escreve. "E não 

é necessário ter sempre novidades programadas. A continuidade 

dá segurança aos alunos e, associada à diversidade de assuntos, 

amplia o repertório deles", explica Debora Samori, pedagoga e 

formadora de professores do Centro de Educação e 

Documentação para Ação Comunitária (Cedac). Um 

planejamento acertado contempla três tipos de atividade. 

 Atividades permanentes São essenciais para o processo 

de alfabetização. Por isso, devem ser praticadas 



diariamente ou com periodicidade definida e em horário 

destinado exclusivamente a elas. Incluem: 

1. A leitura pelo professor, feita diariamente, em voz alta, 

caprichando na entonação para aumentar o interesse e tomando 

cuidado para variar os gêneros durante o ano: contos, cartas, 

notícias, poemas etc. 

 

2. A leitura pelos alunos, feita em dias alternados com 

atividades de escrita, sempre tendo como objeto textos que eles 

conheçam de cor, como cantigas, parlendas, trava-línguas, 

textos informativos etc. 

 

3. A escrita pelas crianças, feita em dias alternados com 

atividades de leitura, tendo como objeto a produção de listas de 

nomes de colegas, de frutas, de brinquedos etc., que podem ser 

escritas pelos estudantes com lápis e papel ou com letras 

móveis. 

 

4. A produção de texto oral com destino escrito, feita em dias 

alternados com atividades de leitura, quando os alunos criam 

oralmente um texto e o ditam para o professor, trabalhando o 

comportamento escritor. 

  

 Sequências de atividades São organizadas para atingir 

diversos objetivos didáticos relacionados ao ensino e à 

aprendizagem da leitura e da escrita. Necessariamente 

apresentam um nível progressivo de desafios. A duração 

varia de acordo com o conteúdo eleito. Pode levar dois 

meses ou chegar a quatro, sendo praticada duas ou três 



vezes por semana. Visam levar as crianças a construir 

comportamentos leitores associados a propósitos como ler 

para aprender, ler para comparar diferentes versões de 

uma mesma obra e ler para conhecer diversas obras de um 

mesmo gênero. Em um bimestre, pode ter como objetivo 

trabalhar a leitura de contos de autores variados. Em 

outro, pode eleger a leitura de seções de jornal para que a 

turma se habitue a outro tipo de texto. 

  

 Projetos didáticos São formas de organização dos 

conteúdos escolares que contribuem para a aprendizagem 

da leitura e da escrita ao articular objetivos didáticos e 

objetivos comunicativos. A sequência de ações de um 

projeto culmina na elaboração de um produto final (um 

livro de receitas saudáveis para as merendeiras da escola, 

uma gravação em CD ou fita cassete com a leitura de 

poesias para alunos de Educação de Jovens e Adultos, um 

jornal de bairro a ser distribuído para a comunidade etc.). 

Pode durar todo um semestre e ter ou não conexão com o 

projeto didático proposto para o segundo semestre. No 

primeiro, por exemplo, os alunos ouvem a leitura de 

poesias e decidem quais farão parte de um livro escrito 

pelo professor (que atua como escriba) e ilustrado por 

eles. A destinação da obra deve ficar clara. Pode ser o 

acervo de livros da professora, a biblioteca da escola, a 

família das crianças ou colegas de outra turma. No 

segundo semestre, uma proposta poderia ser a leitura pelos 

alunos de poesias que sabem de memória para depois 

serem declamadas em público em um sarau organizado 

por eles, reunindo os pais, os estudantes e a comunidade. 

  



Avaliar sempre 

 
Peça que escrevam: redigir textos, como listas ou cantigas memorizadas, é uma das 

quatro situações didáticas que devem estar sempre na agenda. Foto Marcos Rosa 

Com base nas atividades essenciais e a frequência com que 

devem ser realizadas, o professor pode fazer uma programação 

detalhada do que vai trabalhar durante o ano (veja um exemplo 

no quadro abaixo). Após essa distribuição, é possível fazer 

agendas de 15 ou até 30 dias de aulas, dia após dia, de segunda 

a sexta-feira. Essa é uma etapa de grande importância no 

planejamento. Nela, os projetos didáticos e as sequências de 

atividades também são elaborados em detalhes, definindo-se 

justificativas, tempos de duração, materiais necessários, 

aprendizagens desejáveis e desenvolvimento passo a passo. 

 



Colocar tudo no papel faz pensar na forma de realização das 

atividades, além de antecipar a necessidade de separação ou de 

compra de materiais: que livros devo ter à mão para ler aos 

alunos? Quais voltarei a ler ao longo do ano? Quais devo ter em 

maior quantidade para permitir que todos acompanhem a 

leitura? Como escreveremos a lista de nomes dos alunos? Como 

eles vão se apresentar à turma? 

 

Outro cuidado importante é, logo nas primeiras atividades, 

identificar que habilidades, conhecimentos e dificuldades cada 

aluno traz de suas experiências de vida, seja em casa, seja na 

escola. "Esse é o momento de observar, tomar nota e refletir 

sobre a atuação de cada um em tarefas coletivas, em atividades 

realizadas em duplas ou trios e em momentos de trabalhos 

individuais, o que permitirá acompanhar a evolução dela no 

ano", orienta a pedagoga Debora Samori. 

 

A classe pode ter crianças em diferentes níveis de conhecimento 

em relação à escrita. O professor não deve encarar isso como 

um problema. Cada aluno é importante e traz características que 

devem ser identificadas e aproveitadas. A orientação é ajustar o 

foco, pensar nas possibilidades de interação e troca e seguir em 

frente com o trabalho. 

 

Há uma infinidade de descobertas a serem feitas por seus 

futuros leitores e escritores, e eles vão precisar de muitos 

desafios para dizer o que pensam e compreender o que leem. 

 



Proposta de distribuição de conteúdos 

Projetos 

Primeiro semestre  Segundo semestre  

 Livro de reescrita de contos de fadas 

ditado para o professor. 

 Livro de brincadeiras preferidas do 
grupo ditado para o professor 

 Livro de reescrita de histórias do 
mesmo autor ou do mesmo 

personagem já trabalhados na 

sequência didática de leitura do 
primeiro semestre. 

 Produção de uma agenda telefônica 

do grupo 

  

Atividades permanentes 

Primeiro semestre Segundo semestre  

 Escrita e leitura diárias do próprio 
nome e dos colegas. 

 Escrita e leitura de listas de palavras 

de um mesmo campo semântico. 

 Leitura diária de textos literários 

pelo professor. 

 Roda de leitura e empréstimo de 
livros. 

 Leitura de nomes próprios para a 
análise da ordem alfabética. 

 Escrita e leitura de títulos de 
histórias conhecidas. 

 Leitura pelo professor de textos 

informativos e literários. 

 Roda de leitura e empréstimo de 

livros. 

 Indicação literária dos livros 

apreciados pelo grupo. 

  

Sequência didática 

Primeiro semestre  Segundo semestre  



 Escrita e leitura de parlendas e 

cantigas (ordenação, ajuste do falado 
ao escrito, análise e discussão com 
base na localização de palavras no 

texto). 

 Leitura de várias versões do mesmo 

livro ou de várias obras do mesmo 

autor ou ainda de livros diferentes 
que apresentem o mesmo 

personagem principal (lobo, bruxa, 
princesa etc.). 

 Escrita e leitura de adivinhas e 

charadas. 

 Ler para estudar características de 

animais, regiões, culturas, costumes 

etc. 

  

Fonte Clélia Cortez, formadora do Instituto Avisa Lá, em São Paulo.  

 

 
REPORTAGENS 

INTERAÇÃO 

Parceiros em ação 

Agrupar as crianças é uma estratégia importante 

na alfabetização, já que a troca de conhecimentos 

leva à reflexão sobre a escrita e faz todas 

avançarem 

TEXTOTARSO AUGUSTO 
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3 fotos 



 

Incentive a reflexão: é importante oferecer sempre espaço para que os estudantes 

possam refletir sobre o sistema de escrita enquanto escrevem 

EM LISTA 
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Planeje a atividade: o trabalho em grupo é produtivo quando as crianças têm 

autonomia e não precisam da direção constante do professor 

EM LISTA 
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Escolha as duplas: a parceria é produtiva quando reúne alunos com hipóteses 

diferentes, porém próximas, para que haja troca entre eles 

EM LISTA 
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Incentive a reflexão: é importante oferecer sempre espaço para que os estudantes 

possam refletir sobre o sistema de escrita enquanto escrevem 

EM LISTA 
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Planeje a atividade: o trabalho em grupo é produtivo quando as crianças têm 

autonomia e não precisam da direção constante do professor 

EM LISTA 
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Escolha as duplas: a parceria é produtiva quando reúne alunos com hipóteses 

diferentes, porém próximas, para que haja troca entre eles 

EM LISTA 
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3 fotos 



 

Incentive a reflexão: é importante oferecer sempre espaço para que os estudantes 

possam refletir sobre o sistema de escrita enquanto escrevem 

EM LISTA 

A turma de Ana Cleide Souza parece estar em guerra. Ela tem 

25 alunos de 1º ano na EM CAIC Alfredo Coelho de 

Magalhães, em Canindé, a 126 quilômetros de Fortaleza. As 

crianças, reunidas em grupos, falam ao mesmo tempo, em alto e 

bom som. A algazarra é tão grande que a professora da sala em 

frente fecha a porta. Mas Ana garante: "Não tem briga. Apenas 

barulho e muito debate. E o tema da conversa de todos é a 

atividade proposta". Tudo que os pequenos discutem desse jeito 

acalorado é sobre ler e escrever, sobre a posição da letra "p" ou 

o som da letra "m" numa determinada palavra. Não é combate. 

É alfabetização em grupo. 

 



O uso de atividades coletivas na sala de aula começou a ganhar 

corpo após a educadora argentina Ana Teberosky publicar no 

início dos anos 1980 o livro Construção de Escritas Através da 

Interação Grupal, no qual defende que as crianças não chegam 

ao 1º ano sem saber nada de leitura e escrita, mas com hipóteses 

sobre a construção dessa linguagem e que essas hipóteses 

mudam quando elas interagem em situações de escrita. "O 

desdobramento disso é que a simples troca de ideias entre elas 

ajuda a desenvolver a compreensão sobre o funcionamento da 

escrita", diz a pedagoga Cristiane Pelissari, formadora do 

programa Ler e Escrever, da Secretaria Estadual de Educação 

de São Paulo, e selecionadora do Prêmio Victor Civita - 

Educador Nora 10. Desde então, a ideia de organizar grupos nas 

aulas evoluiu bastante, tornando esse tipo de atividade cada vez 

mais eficiente para a alfabetização. 

  

Mudanças de paradigmas 

O trabalho em grupo pressupõe uma verdadeira mudança de 

paradigma, não apenas para os alunos mas também para os 

professores, que têm de rever valores. Na abordagem clássica, a 

interação entre estudantes costuma ser vista como um fator 

problemático, com impacto negativo sobre a aprendizagem, 

pois atrapalha a velha fórmula em que apenas o adulto é dono 

de um conhe- cimento, que ele deve transmiti-lo e cabe aos 

alunos recebê-lo. Na nova abordagem, tudo muda. "Não se 

aprende a ler e escrever com memorização, mas com reflexão 

sobre a lógica da linguagem, um processo de construção em que 

a troca é importante", diz Cristiane. 

 



É preciso construir os chamados agrupamentos produtivos. Os 

melhores sempre são heterogêneos, pois as diferentes opiniões 

sobre o sistema de escrita deixam o debate mais rico e as 

possibilidades de confronto e troca aumentam. Quando o grupo 

é homogêneo, não há ninguém que desestabilize, e a atividade 

se torna pouco produtiva. "Na hora de escrever determinada 

palavra, um aluno pré-silábico pode colocar uma grande 

quantidade de letras. Se ele está com um colega que também é 

pré-silábico, fica por isso mesmo. Mas se está com um silábico, 

esse pode dizer que está errado e falar ?aqui vai o A ou o E e 

não precisa mais dessas outras letras?. Essa provocação faz o 

primeiro rever o aspecto quantitativo, enquanto o segundo 

reforça o que sabe sobre o sistema de escrita ao ter de explicá-

lo", diz Ana Cleide. 

 

Por outro lado, a distância entre o conhecimento dos integrantes 

do grupo não pode ser muito grande. Muitas vezes, os 

professores juntam um aluno pré-silábico com um alfabético em 

busca de um resultado final mais correto. Nesse caso, o mais 

avançado vai simplesmente se impor e o que ainda não domina 

o sistema vai continuar onde está, pois as elaborações são muito 

diferentes. Na alfabetização, o ideal costuma ser agrupar alunos 

de hipóteses próximas. Alunos pré-silábicos se agrupam com 

silábicos, e silábicos também podem ir com silábico-alfabéticos, 

que por sua vez funcionam bem com alfabéticos. "Se o grupo 

for muito heterogêneo, pode ser que um aluno fique para trás ou 

algum mais adiantado leve os outros nas costas. Isso tem de ser 

evitado", reforça Carolina Monteiro, professora de 1º ano do 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. 

 



É preciso planejar o tamanho mais adequado dos grupos de 

acordo com a atividade, sempre evitando juntar mais de cinco 

alunos. Quanto maior eles forem, maior a probabilidade de 

alguém não participar. Para Carolina, o ideal no trabalho de 

alfabetização são as duplas. NOVA ESCOLA acompanhou o 

trabalho dela em sala. Na atividade proposta, os alunos tinham 

feito uma pesquisa sobre sapos, em casa, com a ajuda dos pais. 

Na classe, cada um apresentou seus resultados, contando o que 

tinha aprendido. Depois, ela formou duplas. O objetivo era 

redigir um texto de algumas linhas sobre os bichos. Enquanto 

um bolava o texto oralmente, o outro deveria escrevê-lo, 

embora os dois pudessem discutir à vontade tanto o ditado 

como a forma de redigir. 

 

Gustavo, silábico-alfabético, ditou para Ana Beatriz, alfabética: 

"A fêmea é maior que o macho". Ela escreveu o "a", um espaço 

e o "f". Gustavo continuou: 

 

-"M". 

 

- Não, tem outra letra, senão não faz o som de "fe". 

 

Gustavo pensou um pouco. 

 

- Coloca um "e", então. 

 

- Isso, um "e"... 

 

Ana Beatriz completou com "m-i-a, espaço, é", ("A femia é..."). 

Gustavo acompanhou e continuou soletrando: 



 

- "m-a". 

 

- Ainda falta... 

 

Um colega da dupla ao lado soprou: "i-o-r". Os dois se olharam, 

concordaram e seguiram em frente, completando o "do" ("A 

femia é maior do..."). 

 

- Aí vem "q" com "e". 

 

- Não, está faltando uma letra - reclamou Ana Beatriz. 

 

- Um "a"? 

 

- Não! 

 

- Então não sei... 

 

- Para mim começa com um "q" e depois tem um "u"... 

 

Gustavo escutou, olhou para o papel e disse: - Mas tem um "e". 

Então ele vem depois do "u". 

 

- Isso! - E Ana escreveu "q-u-e". 

 

Gustavo então soletrou: 

 

- "O, espaço, m-a-x-o". 

 



- Terminou. 

 

No trabalho da dupla houve a intervenção de um integrante de 

outra, mas a "conversa paralela" foi voltada para a atividade. E 

os dois discutiram a construção da frase, letra por letra, cada 

qual com seu conjunto de ideias, assimilando e opondo a 

opinião do outro de acordo com a própria para produzir um 

resultado. Vale observar que o objetivo, como dito antes, não é 

chegar à frase "correta" do ponto de vista ortográfico, mas 

promover a reflexão sobre como escrever. "O importante é 

colocar a interação a serviço da reflexão. Não só a serviço do 

resultado", diz Cristiane. 

 

"O momento mais difícil costuma ser em agosto, quando já há 

muitos alfabéticos, que passam a cantar as respostas para os 

outros, que por sua vez não gozam seu momento de 

aprendizagem", afirma Ana Cleide. E aqui entra uma tarefa 

muito importante : planejar também atividades diferenciadas 

para os não-alfabéticos e para os alfabéticos, que precisam 

avançar e aprender ortografia, por exemplo. As atividades em 

grupo podem dar a falsa impressão de que o professor terá mais 

tempo livre, mas, quando todos os paradigmas mudam, pode ser 

que o trabalho seja mais difícil, principalmente no começo, 

quando ainda é preciso se adaptar. Você talvez fale menos, mas 

vai precisar planejar exaustivamente cada atividade e cada 

agrupamento. A estrutura das aulas deixa de ser construída em 

cima de seu próprio conhecimento para ser baseada no que os 

alunos sabem. Isso requer uma avaliação constante e específica 

de cada um. Por isso, a chave é falar menos e observar mais, 

prestar atenção na conversa dos estudantes e tomar nota de 



comportamentos e percepções que serão importantes para 

reorganizar os grupos se necessário. 

  

Troca de papel 

Uma das maiores dificuldades do alfabetizador é a forma de 

intervir, quando sua participação é solicitada durante uma 

atividade. "Os alunos aprendem em interação, o que não quer 

dizer que a intervenção do professor não seja importante", 

explica Cristiane. O educador não deve sonegar informação, 

nem entregá-la de mão beijada. Mas, como os grupos são 

heterogêneos entre eles e dentro deles mesmos, encontrar o 

ponto certo em cada situação para garantir que todos participem 

e possam raciocinar com base na colaboração do professor é 

uma verdadeira arte. A intervenção do professor não visa 

ensinar um produto - por exemplo, necessariamente soletrando 

a resposta. O que se quer é levar o aluno a avançar nas ideias de 

forma que ele possa integrar as novas informações. E, como os 

professores costumam estar muito ligados ao resultado, mudar a 

abordagem em relação a isso é um desafio especial no trabalho. 

 

É importante entender quando a interação aluno/aluno pode ser 

mais produtiva que a interação professor/aluno. Enquanto a 

condução do professor representa uma autoridade, entre si os 

alunos dialogam de igual para igual. "Se eu digo que alguém 

está errado, ele bloqueia e não escreve mais. Porém, quando 

vem do colega, o confronto o faz repensar suas hipóteses", diz 

Ana Cleide. 

 

Vencidos os desafios, as vantagens do trabalho em grupo 



aparecem no fim do ano. A turma de Ana Cleide chegou a 

dezembro com 100% de alfabetizados. A turma de Carolina 

começou com oito pré-silábicos, dois silábicos, sete silábico-

alfabéticos e sete alfabéticos e terminou 2008 com apenas um 

silábico, um silábico-alfabético e 22 alfabetizados. 

 

O trabalho em grupo ainda desenvolve a socialização e o 

espírito de cooperação. "Isso é uma lição que as crianças 

carregam para a vida toda, dentro e fora de sala", ensina 

Carolina. 

 

Fotos Gilvan Barreto 

 
 
REPORTAGENS 

LEITURA PELO PROFESSOR 

Pequenos leitores 

Ouvir permite às crianças ampliar o repertório 

cultural, aumentar a familiaridade com a língua, 

desenvolver o comportamento leitor e iniciar o 

processo formal de alfabetização 

TEXTOLUIZA ANDRADE 



 
Comportamento leitor: é fundamental que toda a turma participe da atividade, expondo 

suas   

ideias sobre o que foi lido. Foto Tatiana Cardeal 

Sempre que o professor lê para a turma, revela as múltiplas 

possibilidades que os textos oferecem. Essa é uma das quatro 

situações didáticas básicas no processo de alfabetização. "As 

crianças conhecem narrativas, lugares, personagens e autores e 

têm a oportunidade de se encantar com a leitura. O desejo de 

aprender a ler para decifrar os livros preferidos com autonomia 

e descobrir novas histórias aumenta de intensidade", diz Ana 

Flavia Alonço, pedagoga e formadora de professores do Projeto 

Entorno, da Fundação Victor Civita. 

 

A leitura, como prática social, pode ser ensinada em situações 

em que a turma toda participe, comentando o que foi lido, 

levantando e explicitando hipóteses, debatendo ideias. Atitudes 

como essas compõem o chamado comportamento leitor, capaz 



de ser desenvolvido desde muito cedo com a ajuda dos mais 

experientes. A figura de pais e professores é fundamental, pois 

eles assumem o papel de condutores de seus ouvintes para um 

mundo fantástico. Nas palavras da psicolinguista argentina 

Emilia Ferreiro, "a leitura é um momento mágico, pois o 

interpretante informa à criança, ao efetuar essa ação 

aparentemente banal, que chamamos de "um ato de leitura", que 

essas marcas têm poderes especiais: basta olhá-las para produzir 

linguagem". 

 

É preciso, porém, ter em mente a intenção da leitura. Não basta 

simplesmente fazer uma sessão por dia sem propósito 

comunicativo. "Quando o professor lê, tem de considerar sua 

ação como prática social que entretém, emociona, informa e 

diverte. Mas também deve estar ciente dos objetivos didáticos a 

que ela se destina - por exemplo, diferenciar a linguagem escrita 

da falada ou conhecer o estilo de um autor", afirma Célia 

Prudêncio, formadora do Programa Ler e Escrever, do governo 

do estado de São Paulo. Segundo ela, se os objetivos não 

estiverem claros, a leitura, por si só, não dá conta de alavancar o 

processo de alfabetização, pois faltam os procedimentos 

necessários à mediação entre o professor, os alunos e a 

linguagem escrita. 

ABAIXO VOCÊ ENCONTRA: 

 Apresentação de autores e obras consagrados para permitir à criança o 

encantamento pela leitura (Indicação literária). 

 Criação de biblioteca circulante para incentivar contato com os 

livros (Escolha de obras). 

http://novaescolaclube.org.br/revistas/especiais/22/reportagens/pequenos-leitores#Indica%C3%A7%C3%A3o%20liter%C3%A1ria


 Discussão para trocar impressões sobre diferentes gêneros 

literários (Livros variados). 

 

Indicação literária 

Neste trabalho, o professor: 

 Apresenta à turma autores em obras de reconhecida 

qualidade. 

 Comunica os motivos pelos quais selecionou o livro. 

 Lê o texto tal qual está escrito. 

"Professora, bem que você disse que eu ia adorar aprender a 

ler." Sirley Aparecida Mastini da Costa, da EMEF Padre 

Gregório Westrupp, em São Paulo, guardou a frase na 

lembrança. Dita por um aluno de 1º ano em 2008, ela mostra o 

resultado de um investimento feito desde o primeiro dia letivo - 

incluir a leitura na rotina da classe. Os alunos não tinham o 

hábito de ouvir e comentar histórias. De 33 crianças, apenas 

duas eram alfabéticas no início do ano letivo. Em dezembro 

esse número saltou para 29 e todos passaram a participar de 

discussões sobre as obras lidas, diferenciar versões da mesma 

história e conhecer o trabalho de autores como Ziraldo e 

Monteiro Lobato. "Atuar como leitores competentes é também 

um aprendizado. Por isso, seleciono obras clássicas e atuais 

para ler diariamente", conta Sirley. 

 

A atenção dos pequenos ouvintes ficou cada vez maior e 

cresceu também a vontade de conhecer outros livros. Eles 

passaram a levar exemplares de casa para a escola, cobrar os 



momentos de leitura, participar de atividades de contação de 

histórias organizadas pelos mais velhos e, já alfabetizados, 

montar as próprias rodas literárias. "Depois que uma atividade 

acaba, vão por conta própria para o fundo da sala, retiram livros 

das estantes e leem para os colegas", diz Sirley. 

 

Com tais objetivos em vista, a professora investiu na 

organização dos momentos de leitura: "Para entrar no clima, 

converso com as crianças sobre o autor e sobre o que o título da 

história parece sugerir". Aspectos como esses devem ser 

levados em consideração durante o planejamento da aula. Ou 

seja, uma boa preparação requer uma pesquisa detalhada sobre 

o autor, o ilustrador e, se houver, a coleção elementos que não 

apenas enriqueçam o repertório da turma como também sirvam 

de base para as escolhas que todos farão como leitores. Além 

disso, é importante definir previamente possíveis intervenções 

que auxiliem na compreensão do texto e, sempre que possível, 

treinar a história em voz alta, com ritmo e gestos, todos a 

serviço da produção de sentido por parte dos pequenos. Resta, 

então, definir qual o melhor momento da rotina para a leitura 

em voz alta, lembrando sempre que a quantidade de vezes em 

que ela é realizada é menos relevante do que a qualidade da 

situação didática. 

 

A escolha dos textos requer cuidados especiais. "Devem ser 

obras bem escritas, que encantem as crianças. E é importante 

que o professor também conheça e aprecie a história", orienta 

Ana Flavia. A qualidade se faz ainda mais necessária, pois a 

leitura em voz alta é uma porta fundamental para que os 

pequenos entrem no mundo letrado (leia a sequência didática). 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/comparar-personagens-de-diferentes-historias


"Além da história, as crianças assimilam aspectos da estrutura 

do texto. Percebem que, para escrever, é preciso ter muitas 

letras e colocadas em lugares certos", afirma Maria Peregrina de 

Fátima Rotta Furlanetti, do Departamento de Educação da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Presidente 

Prudente, a 565 quilômetros de São Paulo. Entre os textos 

literários, é recomendável evitar aqueles em que a transmissão 

de uma moral supere a qualidade literária. 

 

Outro cuidado de Sirley é em relação ao vocabulário. Ela não 

troca nem simplifica palavras. "Ao contrário, procuro mostrar 

que, para descobrir o significado de termos desconhecidos, 

basta procurá-las no dicionário", diz. De acordo com Ana 

Flavia, a medida é importante "porque cada palavra contribui 

para a beleza do texto literário e também porque, ao ouvir 

histórias, as crianças estabelecem relações acerca dos termos 

que não conhecem e ampliam seu repertório". 

Para não esquecer: promover comentários das obras lidas em aula é bem 

diferente de realizar questionários de interpretação. 

DIÁRIO DA PROFESSORA SIRLEY APARECIDA MASTINI DA COSTA 

Antes de iniciar a leitura, eu destaco a capa dos livros, apresento seus 

autores e falo de outras obras deles... 



 

...Após a sessão, é comum as crianças formarem grupos e retirarem 

outros livros das estantes 

 

  

 

Escolha de obras 

Neste trabalho, o professor: 

 Apresenta a variedade de gêneros literários. 

 Aponta estratégias para buscar informações em títulos, 

subtítulos e legendas. 

 Desperta nos alunos a vontade de cuidar dos livros. 

 

Todos os dias, a professora Maria Aparecida de Araújo Silva, 



responsável pela sala de leitura da EM Teresa Cristina, em 

Salvador, passa pelas salas de Educação Infantil e dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental levando uma mala de rodinhas que 

esconde um verdadeiro tesouro. É a biblioteca circulante, que 

tem até uma boneca de pano como mascote. Abastecida com 

frequência pela biblioteca da escola, ela contém mais de 40 

livros, entre obras literárias, poesia, dicionários e publicações 

sobre arte e animais. 

 

"Antes de começar abrir a mala, leio um livro ou texto avulso, 

que levo do lado de fora para criar um clima gostoso. A 

intervenção inicial dura cinco minutos. Depois disso, as 

crianças exploram as obras para escolher a história que lerei a 

seguir", diz Maria Aparecida. Ela também investiu na 

decoração da sala de leitura com almofadas e tapetes doados, 

que lotam na hora do recreio, e na instalação de sapateiras, que 

servem de estantes em todas as salas até o 2º ano. 

 

Em cada momento de leitura, as crianças se organizam ao redor 

da professora, de modo que todas possam escutá-la claramente 

e enxergar as páginas da publicação. Maria Aparecida comenta, 

então, algum aspecto da história, como quem é o personagem 

principal ou onde a trama se passa. Assim, fornece elementos 

que ajudam os pequenos a formular suas primeiras hipóteses. E 

vale lembrar que esse é um ótimo momento para combinar com 

as crianças que elas devem evitar interrupções. "Explique que 

muitas dúvidas são respondidas no desenrolar da história e que, 

no fim da leitura, poderão perguntar o que não entenderam, 

pedir a releitura de trechos e até folhear o exemplar", diz Ana 

Flavia Alonço. 



 

Esse momento posterior à leitura é bastante flexível - só não 

deve cair na rotina de, por exemplo, sempre terminar com um 

desenho sobre a história que foi apresentada. "É preciso ter 

sensibilidade para perceber as necessidades da turma, que 

podem ser um reconto, uma dramatização, um debate de ideias 

ou até mesmo o silêncio", sugere Maria Peregrina Furlanetti, da 

Unesp. 

 

Desse modo, os resultados não demoram a aparecer. As turmas, 

que antes do início do projeto de biblioteca circulante chegaram 

a estragar 45 livros em uma semana, têm hoje só leitores 

interessados e responsáveis. "Independentemente da idade, 

todos querem cuidar dos volumes, escolher as obras preferidas e 

até inventar as próprias histórias", conta a professora. 

 

É importante garantir a diversidade textual, realizando a leitura 

de obras literárias, contos, poemas e notícias, entre outros (leia 

o projeto didático). Esse contato permite à criança apreender as 

características específicas de cada gênero, bem como os 

propósitos com que são escritos e lidos. De acordo com Célia 

Prudêncio, "a variedade de gêneros deve ser um eixo do 

trabalho do professor, ou seja, ler diferentes textos com 

diferentes objetivos". Por exemplo: buscar informações em 

títulos, selecionar dados e reler para retomar dúvidas ou apenas 

voltar a trechos apreciados. 

 

Juntos, então, professor e alunos exploram essa imensa gama de 

possibilidades, num processo ativo de construção de 

significados, que coordena informações de diversas 
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procedências - conhecimentos do leitor, dados do texto e 

informações fornecidas pelo contexto. 

Para não esquecer: as crianças precisam ter acesso aos livros e poder manuseá -

los para então escolher quais vão ler. 

DIÁRIO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA 

Eu ajudo os alunos na escolha dos livros e na leitura, sentindo a 

necessidade de cada um... 

 

...Aí os meninos passam a escolher livremente o que ler e se espalham 

pela sala... 

 

...Consegui, depois dessa atividade, despertar neles a preocupação de 

cuidar dos volumes 



 

  

 

Livros variados 

Neste trabalho, o professor: 

 Aproxima os alunos de diferentes gêneros literários. 

 Cria situações em que eles possam atuar como leitores. 

 Abre espaço para que elas demonstrem livremente suas 

impressões. 

Daniela Ribeiro deu aulas em 2008 para a turma de 1º ano da 

EMEF Rosalvito Cobra, em São Caetano do Sul, na Grande São 

Paulo. Quando alguém pergunta qual é o segredo para terminar 

o ano com todos os alunos alfabetizados, ela não pensa duas 

vezes: a leitura. Antes de entrar em sala, ela treina a entonação. 

Já com os alunos, lê o título, comenta o tema e abre o livro, sem 

trocar palavras para simplificar o vocabulário. 

 

O cardápio de textos oferecidos é bem variado. Nesse caso, é 

importante explicar por que determinada leitura foi escolhida, o 

que faz dela algo especial - tem frases engraçadas, ilustrações 



interessantes, um tema atual ou um personagem curioso - e 

deixar claro qual será o gênero. Revelar esses elementos ajuda 

as crianças a selecionar as próprias leituras e justificar tais 

escolhas. 

 

Na sala de Daniela, as obras vão de clássicos, como O Mágico 

de Oz, que ela lê em capítulos, a textos informativos. Todas as 

sessões de leitura são seguidas de conversas para a exposição de 

ideias (leia a atividade permanente). "Depois de ouvir a leitura 

de um texto sobre um animal, por exemplo, as crianças se 

divertem falando sobre o lugar onde ele mora e outras 

curiosidades. É nesse espaço que podem demonstrar livremente 

suas impressões. Para tanto, é importante não interromper e não 

induzir a opiniões. Quando mais de uma criança falar ao mesmo 

tempo, basta pedir que esperem a vez. É enriquecedor voltar aos 

trechos comentados pela turma e ajudar a identificar pontos em 

que as imagens são fundamentais para o desenrolar da história. 

Ensinar a ler não é transmitir conteúdos, mas criar situações em 

que as crianças possam atuar como leitoras. Foi assim que os 

alunos de Daniela passaram a agir. "Percebi que, ao longo do 

ano, eles se sentiram cada vez mais motivados a ler, em especial 

porque queriam muito encontrar as informações", conta. 

 

A roda de biblioteca complementa a leitura diária. Toda sexta-

feira, cada aluno escolhe um livro para levar para casa. Na 

segunda, fazem roda para comentar o que gostaram, o que não 

agradou, se leram com ajuda ou não, se as expectativas foram 

correspondidas - hábitos que podem ser construídos antes 

mesmo de a turma dominar a escrita. 
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Para não esquecer: livros mais longos também podem ser interessantes para os 

pequenos, mas devem ser lidos em capítulos. 

DIÁRIO DA PROFESSORA DANIELA RIBEIRO 

Antes de começar a leitura em roda com os alunos, eu explico por que 

escolhi o livro do dia... 

 

...Eles buscam as ilustrações e as relacionam com trechos da história 

que eu narrei... 

 

...Eu complemento a atividade oferecendo exemplares que eles podem 

levar para casa 



 

Fotos Tatiana Cardeal, Fernando Vivas e Kriz Knack 

Reportagem sugerida pela leitora Josélia de Castro Silva, Petrópolis, RJ 

 
 
REPORTAGENS 

LEITURA PELO ALUNO 

Desde o começo 

É preciso oferecer textos à criança já nas 

primeiras atividades de alfabetização porque 

conhecer seus usos e suas funções favorece a 

reflexão sobre o sistema de escrita 

TEXTOTADEU BREDA 



 
Aprender a ler lendo: os alunos podem avançar se colocados em atividades que 

proporcionam a eles situações reais de leitura. Foto Marcelo Min 

A criança compreende o sistema alfabético na prática de leitura, 

uma das quatro situações didáticas básicas para a alfabetização. 

O longo processo de conhecimento da linguagem escrita tem 

início antes de ela frequentar a escola. Segundo Ana Teberosky, 

professora da Universidade de Barcelona, na Espanha, a escrita 

ultrapassa os limites da sala de aula. Está presente em todas as 

etapas da vida e atinge o ser humano desde que surge o 

interesse pela representação gráfica. 

 

A criança não tarda em reconhecer e distinguir palavras de 

figuras ao abrir um gibi ou um livro. Diferentemente dos 

desenhos, que comunicam referentes com facilidade, o sentido 

da escrita alfabética é adquirido com o tempo: as palavras se 



dispõem quase sempre em linha reta e descontínua e possuem 

uma quantidade de letras, que se alternam e se combinam para 

formar um significante. 

 

O segredo para ensinar a ler é dar condições para o aluno 

resolver problemas que lhe permitam avançar como leitor e 

escritor, confrontando-se com textos desde o início da 

alfabetização. 

ABAIXO VOCÊ ENCONTRA: 

 Utilização de cantigas e parlendas para atividades de leitura com base 

em textos memorizados (Texto memorizado). 

 Procura de títulos de livros por meio de estratégias de seleção, 

antecipação e verificação(Títulos de livros). 

 Contato com textos informativos e utilização de procedimentos de 

pesquisa de informações(Texto informativo). 

  

 

Texto memorizado 

Neste trabalho, o professor: 

 Propõe a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita. 

 Proporciona situações reais de leitura com cantigas e 

parlendas. 

 Permite que os alunos estabeleçam uma relação entre o 

oral e o escrito. 



Segundo Beatriz Gouveia, coordenadora do programa Além das 

Letras, do Instituto Avisa Lá, em São Paulo, é o contato com o 

texto que permite ao aluno refletir sobre o funcionamento do 

sistema de escrita. "A reflexão constante possibilita desenvolver 

estratégias de leitura", explica a educadora. Tais estratégias são 

postas em prática pelas crianças sempre que tentam "ler" 

mesmo sem saber ler. "Elas antecipam o que pode estar escrito. 

Como ainda não dominam o sistema, estão o tempo todo usando 

informações sobre a escrita do próprio nome, do nome dos 

colegas ou outros que trazem da própria experiência." Beatriz 

esclarece que essa tentativa de leitura não é aleatória. Ao 

contrário, "é um trabalho intelectual. A criança compara as 

palavras, seleciona, olha para todas as pistas e só então verifica 

o que está escrito". 

 

Existem atividades que ensinam o aluno a ler ao mesmo tempo 

em que proporcionam situações reais de "leitura". Um exemplo 

é uma coletânea de cantigas e parlendas que as crianças já 

conheçam de cor. A letra da música é afixada pela professora na 

parede da sala de aula de maneira que todos possam 

acompanhar a leitura enquanto cantam. Assim - sempre com a 

intervenção da professora -, constroem relações entre o que 

pronunciam e a escrita correspondente (leia o projeto didático). 

 

A professora Ana Rosa Piovesana conseguiu alfabetizar todos 

os alunos no 1º ano da EMEB Rosa Scavone, em Itatiba, a 89 

quilômetros de São Paulo, lançando mão de atividades de 

leitura e escrita de cantigas e parlendas, entre outras. No início 

de 2008, sua sala tinha oito crianças pré-silábicas, duas silábicas 

sem valor, oito silábicas com valor, uma silábica-alfabética e 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/textos-diversificadospoemas-parlendas-quadrinha-etc


duas alfabéticas. 

 

Antes de tudo, Ana Rosa pergunta quais cantigas todos 

conhecem. Esse levantamento é importante para saber que 

canções fazem parte do repertório comum da classe. Como as 

crianças ainda não dominam o sistema de escrita, a 

memorização prévia da canção que será "lida" é essencial para 

saber o que está escrito e tentar ler onde está escrito: se trabalha 

a música O Sapo Não Lava o Pé, por exemplo, o estudante 

saberá que as estrofes que tentará ler durante a atividade 

correspondem tão-somente à letra dessa música. 

 

"Escrevo a letra das cantigas num papel pardo e coloco na 

parede da sala. Também entrego uma cópia para cada um colar 

no caderno para levar para casa e ler com os pais", diz Ana 

Rosa. "Então cantamos a música, acompanhando a letra, 

apontando e fazendo o ajuste do falado ao escrito conforme ela 

vai sendo cantada. Depois, peço que encontrem palavras da 

música." 

 

Ana Rosa descreve as intervenções realizadas com um de seus 

alunos durante o trabalho com uma das cantigas. Os versos em 

questão eram: "Havia uma barata/Na careca do vovô/ Assim 

que ela me viu/Bateu asas e voou". Ana perguntou: 

 

- Lucas, encontre para mim na cantiga a palavra "vovô". 

 

Ele apontou a palavra "voou". 

 

- Lucas, diga com que letra começa a palavra "vovô"? 



 

- Com "v", de Vanessa. 

 

- Muito bem, mas... 

 

- Mas esta também começa com "v" - disse Lucas, se 

antecipando à docente e apontando para a palavra "vovô". 

 

- Então, com que letra termina a palavra "vovô"? 

 

A intervenção nesse caso levou o garoto a analisar mais que a 

primeira letra da palavra para conseguir lê-la e encontrá-la. 

"Lucas observou que 'voou' não tinha a letra 'o' no fim, 

percebeu que aquela não era a palavra correta e recorreu 

novamente à música para encontrar o que havia sido pedido", 

explica Ana Rosa. 

Para não esquecer: nesta atividade, o objetivo não é memorizar a grafia das 

palavras, mas saber cantar os versos para tentar ajustar o falado ao escrito.  

DIÁRIO DA PROFESSORA ANA ROSA PIOVESANA 

Um aluno leu a letra da cantiga que escrevi em um papel pardo, preso 

na parede a uma altura que permitia acompanhar com o dedo... 

 



...Eu também dei uma cópia do texto para cada um colar no caderno e 

acompanhar a leitura na carteira... 

 

...e fiz algumas intervenções para que todos analisassem mais do que a 

primeira letra da palavra e usassem diversas estratégias 

 

  

 

Títulos de livros 

Neste trabalho, o professor: 

 Propõe a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita. 

 Aciona estratégias de leitura que permitam descobrir o que 

está escrito e onde (seleção, antecipação e verificação). 



O objetivo da leitura de títulos de livros é oferecer ao aluno o 

desafio de encontrar, entre muitas histórias, uma que gostaria de 

escutar em casa pela voz dos pais. Esse é o motivo pelo qual ele 

é levado a procurar em uma lista o título de sua história 

preferida. Isso é feito com base nos conhecimentos sobre a 

escrita de que já dispõe e naqueles que adquire com o passar do 

tempo - a escrita do próprio nome, do nome de colegas etc. 

 

Na EMEF Laura Lopes, em São Caetano do Sul, na Grande São 

Paulo, Tatiana Garcez Jora começa essa atividade colocando os 

estudantes em círculo para que comentem o livro que leram 

com a família. A professora permite que eles citem os trechos 

da história que mais chamaram a atenção. A intenção é fazer 

com que apresentem as obras uns aos outros, despertando o 

interesse coletivo. 

 

Tatiana prepara pequenas tarjetas de cartolina. Em cada uma, 

vai escrito o título de um dos muitos livros que podem ser 

encontrados numa caixa que fica na sala de aula. Então um 

aluno se sente atraído por Branca de Neve. A professora 

seleciona três tarjetas, A Bela Adormecida, Branca de Neve e A 

Bela e a Fera, lê os títulos numa ordem e os apresenta à criança 

em outra. O fato de que os três títulos terem palavras 

começadas com "b" impõe a necessidade de encontrar na 

extensão da palavra mais indicativos - tamanho, outras letras 

etc. 

 

A professora fica ao lado do aluno durante as tentativas de 

leitura, fazendo intervenções que promovam a reflexão sobre o 

sistema de escrita, seja para levá-lo a repensar uma escolha, seja 



para pedir justificativas se ele aponta corretamente o título (leia 

a atividade permanente). Uma vez que o encontra, o estudante 

coloca o título num caderno para registrar o empréstimo e vai à 

caixa de livros, onde estará envolvido em outra atividade de 

busca, com o auxílio das imagens nas capas. 

 

Utilizar essas tarjetas que apresentam apenas o título das 

histórias, em vez de exibir as imagens na capa dos livros, 

permite o foco exclusivamente no contexto escrito - objetivo da 

alfabetização. 

Para não esquecer: a leitura de títulos de livros serve para informar "o que" está 

escrito para a criança procurar "onde" está escrito. 

DIÁRIO DA PROFESSORA TATIANA GARCEZ JORA 

Escrevi os títulos dos livros que selecionei em pequenas tarjetas de 

cartolina e apresentei três delas de cada vez aos estudantes... 

 

...Depois que cada um escolheu o título de uma obra, pedi que eles 

procurassem por ela em uma caixa que mantenho na sala de aula... 
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...Antes de retirar a que seria levada para casa, cada um colocou o 

título da história em um caderno que registra os empréstimos 

 

  

 

Texto informativo 

Neste trabalho, o professor: 

 Expõe o procedimento que os leitores experientes usam 

para buscar informações. 

 Formula questões sobre o que será lido e procura no texto 

como respondê-las. 

Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a 

professora Lóide Carvalho de Vasconcelos iniciou com a turma 



de 1º ano da EMEB Anísio Teixeira o projeto Conhecendo os 

Animais. 

 

"Primeiro, perguntei a todos quais animais queriam conhecer 

melhor. Eles chegaram a um consenso e decidiram se 

aprofundar na vida da girafa", explica Lóide. "Então levantamos 

questões sobre o que a girafa come, onde mora, quantos anos 

vive etc." Para confirmar as respostas que os alunos deram às 

perguntas, a solução foi encaminhá-los à biblioteca. 

 

Na rede municipal de São Bernardo, a pesquisa não apresenta as 

dificuldades tradicionais que uma criança encontraria numa 

biblioteca comum. As obras estão dispostas por temas e 

divididos por cores. Os livros se organizam em ordem 

alfabética pelo sobrenome do autor e ficam com a capa à mostra 

para que o aluno que está aprendendo a ler possa utilizar as 

imagens como um instrumento adicional de busca. As estantes 

são baixas para que a criança alcance as obras. 

 

Lóide diz que os estudantes são orientados sobre como usar a 

biblioteca antes de sair à procura de informação. "Eles foram 

atrás de dicionários e enciclopédias em que pudessem constar 

informações sobre as girafas, além de livros e revistas" (leia 

atividade permanente). 

 

As obras são selecionadas. O papel da professora é investigar 

junto com a turma se os livros trazidos podem ou não servir 

para aprimorar o conhecimento sobre o tema. "Se um aluno 

trazia um livro porque tinha visto uma figura de mamíferos, por 

exemplo, eu lia o sumário com ele para saber se ali há 
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elementos sobre a girafa", relata Lóide. "Esse procedimento 

ensina a buscar informações de maneira cada vez mais 

autônoma e a compreender que só o desenho não esclarece 

tudo: é preciso ler." 

 

Alunos e professora escolheram quatro livros. Lóide formou 

uma roda e leu os textos para responder às dúvidas sobre a 

girafa. Depois, cada um escolheu um animal para pesquisar 

individualmente, seguindo os mesmos procedimentos. "Mesmo 

que as crianças não saibam ler de forma convencional, quando 

há um contexto gerador de informações, elas conseguem 

realizar a leitura e, assim, aprendem a ler", conclui a professora. 

Para não esquecer: é muito importante dar gradativamente pistas que orientem 

os alunos a delimitar onde podem procurar o que buscam. 

DIÁRIO DA PROFESSORA LÓIDE CARVALHO DE VASCONCELOS 

Pedi que as crianças procurassem na biblioteca da escola livros sobre 

girafas... 

 

...Ajudei na leitura dos índices das obras para buscar as informações 

desejadas... 



 

...Mostrei que apenas ver as figuras não basta. É preciso verificar se a 

informação está escrita... 

 

...Organizei uma roda na sala para uma leitura coletiva das 

informações encontradas 

 

Fotos Marcelo Min, Kriz Knack e Tatiana Cardeal 

 
 
 

 



REPORTAGENS 

DITADO PARA O PROFESSOR 

Produzir texto sem escrever 

Ao desempenhar o papel de escriba e pedir que os 

estudantes criem oralmente um texto, o docente 

trabalha o comportamento escritor, as diferenças 

entre a linguagem oral e a escrita e a importância 

de sempre revisar o que é produzido, individual 

ou coletivamente 

TEXTOANDERSON MOÇO 

 
Professora escriba: os alunos produzem um texto sobre os polos norte e sul, ditando as 

informações que pesquisaram em duplas. Foto Marcos Rosa 

Por anos, o ditado foi patrimônio do professor: um texto ou uma 

lista com o propósito de avaliar se a turma sabia escrever de 

acordo com as regras da ortografia. Isso mudou - tanto nos 



objetivos como na forma. Hoje, uma das quatro situações 

didáticas previstas pelos principais programas oficiais de 

alfabetização inicial é pedir que os alunos produzam textos 

oralmente para se perceberem capazes de escrever antes de 

estarem alfabetizados. Livres de questões relacionadas à grafia 

e ao sistema de representação, eles se concentram nos desafios 

da produção do texto: a definição do conteúdo, a adequação a 

um gênero e a organização da linguagem escrita. 

 

"É importante criar espaços para que as crianças usem a 

linguagem escrita antes de ler e escrever, pois o conhecimento 

do sistema alfabético não é pré-requisito para a produção de 

texto, ou seja, não é preciso saber grafar as letras para organizar 

as ideias tal como se escreve", explica Silvana Augusto, 

formadora do Instituto Avisa Lá e professora do Instituto 

Superior de Ensino Vera Cruz, ambos em São Paulo. A criança 

que não sabe escrever de forma convencional está diante de 

uma situação-problema que permite a ela observar o 

desenvolvimento de seu processo de aprendizagem e da 

compreensão da linguagem escrita. 

 

A elaboração de um texto vai muito além do registro gráfico. 

Durante o ditado para o professor, os alunos comandam a 

produção do texto no conteúdo e na forma - por meio das 

leituras e releituras do que já foi escrito - e fazem adequações 

na produção: incluem pausas, ritmo e velocidade, repetem 

partes quando necessário e distinguem o que dizem para ser 

escrito do que dizem como interlocutores, mudando o tom de 

voz. O texto que será grafado pelo professor precisa ter uma 

função comunicativa definida (a produção de um bilhete, a 



recomendação de um livro lido etc.). Essa situação didática 

deve fazer parte da rotina da alfabetização inicial, 

contemplando diferentes gêneros. 

ABAIXO VOCÊ ENCONTRA: 

 Indicação literária como um instrumento de desenvolvimento de 

critérios para a formação das preferências pessoais (Indicação 

literária). 

 Reescrita de história como a aproximação com a linguagem que se 

escreve (Reescrita de história). 

 Produção de um texto informativo e procedimentos de pesquisa (Texto 

informativo). 

  

 

Indicação literária 

Neste trabalho, o professor: 

 Oferece às crianças espaço de troca de experiências e 

preferências. 

 Seleciona um material de leitura de significativo valor 

estético. 

 Propõe a produção de texto com propósitos comunicativos 

claros. 

Uma atividade de ditado para o professor que não deve ficar 

fora do planejamento das aulas diz respeito à produção de 

textos de indicação literária, nos quais as crianças expõem sua 

opinião e aprendem a reconhecer e expressar preferências como 

leitoras. Elas ditam seu parecer sobre o material e os motivos 



para recomendar essa leitura. "É um comportamento usual entre 

as pessoas indicar os livros de que gostam mais. Ao fazer isso, a 

criança desenvolve critérios para a formação das preferências", 

ressalta Silvana Augusto (leia o projeto didático). 

 

A produção precisa ter um destinatário real. Na EE Nelson 

Fernandes, em São Paulo, as indicações literárias fazem parte 

do planejamento de toda a escola. Semanalmente, as crianças 

escolhem uma das leituras realizadas para que seja produzida 

uma recomendação, que será encaminhada a outras turmas. No 

começo do ano, os alunos da 1ª série contam com a ajuda do 

professor para escrever o texto. Foi o que aconteceu com a sala 

da alfabetizadora Carlene Fernandes Lima após a leitura de A 

Fantástica Fábrica de Chocolate, do escritor galês Roald Dahl. 

 

Por ser um livro grande, a professora passou mais de uma 

semana lendo diariamente um ou dois capítulos de cada vez. 

Terminada a leitura, Carlene abriu a conversa, estimulando a 

turma a expor suas ideias. O debate foi acalorado, as crianças se 

identificaram com o personagem principal, o menino Charlie, e 

partiu delas mesmas a iniciativa de escrever uma recomendação 

para a 1ª série C, prática que elas já estavam acostumadas a 

realizar. 

 

- Como vamos começar esse texto? - perguntou a professora. 

 

- A gente tem de contar um pouco da história para que eles 

também tenham vontade de ler - disse um aluno. 

 

Todos, então, passaram a ditar uma descrição do enredo, muitas 
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vezes utilizando expressões que tinham visto no livro. A cada 

nova passagem, Carlene relia o que estava escrito. "O papel do 

professor aqui é fundamental, pois, ao escrever no quadro-

negro, ele explicita aos estudantes os comportamentos próprios 

de quem escreve", ressalta Silvana. Ele deve chamar a atenção 

sobre a estrutura, negociar significados e propor a substituição 

de palavras repetidas. Expressões como "e", "aí" e "daí" 

(marcas da oralidade) precisam ser trocadas por outras mais 

adequadas à linguagem escrita e que marquem a temporalidade 

e a causalidade, como "de repente". 

 

Por fim, os pequenos ditaram os motivos que os levaram a 

escrever aquela recomendação e utilizaram expressões que 

estavam nos modelos de indicação literária que Carlene havia 

mostrado. 

 

- Vamos colocar que esta é uma história encantadora e 

envolvente, que não deixa a gente perder a atenção - ditou uma 

das crianças. 

Para não esquecer: esse tipo de resenha é um texto de indicação literária. Não é 

um resumo da história. Deve despertar o interesse pela leitura, mas nunca 

contar o fim do enredo. 

DIÁRIO DA PROFESSORA CARLENE FERNANDES LIMA 

Após a leitura de um livro que as crianças adoraram, pedi que elas me 

ditassem um texto de indicação literária, que anotei no quadro-negro... 



 

...Na hora da revisão, elas foram percebendo expressões repetidas no 

texto e frases que precisavam ser alteradas, sugerindo como melhorar 

a narrativa 

 

  

 

Reescrita de história 

Neste trabalho, o professor: 

 Aborda questões relacionadas ao gênero e às 

características da linguagem escrita. 

 Desenvolve o comportamento leitor: planejar, textualizar e 

revisar. 

 Permite aos alunos que se sintam escritores e produtores 

de texto antes de saber grafá-lo. 



As atividades de reescrita de textos diversos favorecem a 

apropriação das características da linguagem escrita, dos 

gêneros, das convenções e das formas. Planejadas com o 

objetivo de eliminar algumas dificuldades inerentes à produção 

de textos, consistem em recriar algo com base no que já existe. 

 

"A reescrita não equivale a uma cópia porque a criança fará 

uma versão pessoal do texto fonte", explica Silva Augusto. No 

livro Aprender a Ler e Escrever, a pesquisadora argentina Ana 

Teberosky afirma que a orientação que se dá para a utilização 

do texto-modelo pressupõe que aprender a escrever é, 

sobretudo, aprender a reescrever. 

 

Antes de propor essa atividade, o professor deve realizar 

situações de leitura de diferentes textos de um mesmo gênero 

para a ampliação do repertório linguístico dos alunos e a 

apropriação de suas características. 

 

Foi o que fez Rozangela Barbosa Cardoso, da EM Sebastião de 

Mattos, em Umuarama, a 580 quilômetros de Curitiba. 

Professora da 2ª série, no início do ano ela se deparou com uma 

situação comum nas escolas brasileiras: menos de um terço de 

seus alunos estava no nível alfabético. Rozangela desenvolveu 

um projeto de reescrita de histórias de bruxas. 

 

Em um primeiro momento, ela explicou que eles produziriam 

coletivamente um conto sobre bruxas e iniciou a leitura de 

diversos livros que tinham essa personagem. A cada conto 

finalizado, uma roda de conversa sobre o texto era realizada. 

 



Depois a professora pediu que eles destacassem oralmente o 

que caracteriza uma história de bruxa. Ela escreveu no quadro-

negro uma lista intitulada "Nas histórias de bruxas tem..." para 

que os alunos pudessem consultar as características que haviam 

encontrado. 

 

O próximo passo foi começar a produzir o texto. 

 

- Começa por "era uma vez", professora - disse um dos alunos. 

 

- Mas será que a gente não consegue encontrar outro começo? 

Esse não é muito comum? Nas histórias que lemos, como os 

autores fizeram? - indagou a professora. 

 

- Eles usam outras palavras. Que tal "um certo dia"? - propôs 

outra criança. 

 

Esse tipo de intervenção da professora é de grande valia nas 

situações de produção. É importante ajudar a turma a perceber 

como se trabalha um texto, que tipo de reflexão deve ser feita 

na hora de escolher a forma e a sequência dos fatos e destacar 

as questões de estilo e de efeito que deve provocar no 

leitor (leia o projeto didático). 

 

Os estudantes continuaram ditando a história até que a primeira 

versão fosse finalizada. No dia seguinte, a professora retomou a 

produção, relendo, grifando passagens e propondo que juntos 

tentassem melhorar o texto. 

 

Terminada a segunda versão, Rozangela digitou no computador 
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a história e, em outra aula, entregou uma cópia para cada um 

deles, pedindo que revisassem e tentassem encontrar partes que 

ainda precisavam ser trabalhadas. 

 

"As crianças perceberam que precisávamos melhorar a 

coerência da narrativa para que o leitor não tivesse dúvidas. 

Sugeri que eles procurassem nos livros como os autores 

resolvem esses problemas. Depois da pesquisa, eles pediram, 

então, para alterar algumas expressões e acrescentar novas 

frases para que a história ficasse mais redonda." 

Para não esquecer: nesta atividade, não basta pedir que os estudantes deem 

ideias. Eles precisam produzir o texto e ditá-lo. 

DIÁRIO DA PROFESSORA ROZANGELA BARBOSA CARDOSO 

Depois de lermos na sala de aula vários livros com bruxas como 

personagens, os alunos produziram uma versão própria... 

 

...Num segundo momento, pedi que eles retomassem a história, pois 

uma parte tinha ficado confusa... 



 

...Para melhorar o texto, eles encontraram respostas nos livros lidos, 

em que viram como os autores resolvem problemas semelhantes 

 

  

 

Texto informativo 

Neste trabalho, o professor: 

 Propõe a pesquisa e a busca de informações. 

 Explora as características do texto de caráter científico e 

informativo. 

 Amplia o universo de conhecimento e informação do 

aluno acerca de um tema específico. 



É muito importante que desde cedo os alunos tenham contato 

com uma boa variedade de textos informativos e de caráter 

científico, pois eles permitem o acesso a informações diversas e 

contribuem para o aprendizado dos procedimentos de pesquisa 

e de estudo. Saber extrair informações de textos e aprender com 

eles é uma condição para se tornar estudante. A atividade de 

produção do texto oral com destino escrito no gênero 

informativo é fundamental na alfabetização inicial, seguindo as 

pesquisas mais consistentes na área. "Ao participar desse tipo 

de situação de escrita, utilizando a linguagem, a organização e 

as expressões características, o estudante passa a se familiarizar 

com as maneiras de buscar e apresentar informações", explica 

Silvana Augusto. Além disso, ele tem mais uma oportunidade 

de analisar e refletir sobre o sistema de escrita e ainda entra em 

contato com informações variadas, explicações e 

curiosidades (leia o projeto didático). 

 

Na Escola Alecrim, em São Paulo, a professora Anna Lúcia 

Schneider propôs um projeto sobre os polos norte e sul. 

Primeiro, ela explicou que o produto final da atividade seria um 

livro ilustrado e que cada um receberia uma cópia. Depois, 

tentou descobrir o que o grupo conhecia sobre o tema. Ela levou 

livros com informações sobre as regiões e os animais e pessoas 

que vivem nelas. Em seguida, formou duplas e pediu que cada 

uma pesquisasse sobre um aspecto dos polos (animais, clima 

etc.). Ela circulava pela sala para ver se alguém precisava de 

ajuda. 

 

Todos eram estimulados a trocar informações e a mostrar para 

os colegas o que haviam descoberto. O passo seguinte foi a 
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escrita coletiva. A cada texto finalizado, Anna Lúcia propunha 

uma discussão. As informações estão de acordo com o que 

lemos? Será que o leitor vai entender o que queremos dizer? 

Eles consultavam os livros para checar se estava tudo certo e se 

havia uma maneira melhor de construir o texto. 

 

O trabalho com produção escrita deve ser uma prática 

continuada, na qual se reproduz o contexto cotidiano em que 

escrever tem sentido. É percebendo a função social da 

linguagem escrita, as características do comportamento escritor 

e a importância de trabalhar o texto que a criança vai avançar na 

compreensão da linguagem que usamos para escrever. 

Para não esquecer: durante a produção, os garotos utilizam informações de 

diversas fontes, inclusive as que fazem parte das notas que criaram. 

DIÁRIO DA PROFESSORA ANNA LÚCIA SCHNEIDER 

Pedi que os estudantes pesquisassem nos livros informações sobre os 

polos norte e sul para saber como vivem ali as pessoas e os animais... 

 

...Eles trabalharam em duplas e um deles ficou com a tarefa de 

escrever o que ambos julgaram importante... 



 

...Com os dados coletados na pesquisa e a leitura feita por mim, eles 

produziram um texto informativo sobre a vida de um bicho 

 

Fotos Marcos Rosa e Ivan Amorim 

 
 
REPORTAGENS 

ESCRITA PELO ALUNO 

Na ponta do lápis 

Desde as primeiras aulas, escrever leva a turma a 

refletir a respeito do sistema alfabético, além de 

formular, testar e avançar nas próprias hipóteses 

TEXTOLUIZA ANDRADE 



 
Muito esforço: na atividade de redigir uma lista, o aluno escreve as palavras dentro de 

sua hipótese alfabética. Foto Marcos Rosa 

No dia a dia da sala de aula, a escrita aparece em listas de 

presença, calendários, livros, revistas, cartazes... Fora da escola, 

não é diferente: está em cada carta, e-mail, placa, receita e 

bilhete. Nessas entrelinhas, o alfabetizador tem um aliado: a 

escrita pelo aluno - uma das quatro situações didáticas básicas 

da alfabetização, segundo pesquisas na área - como um 

instrumento com razão de existir, e não apenas como sílabas, 

palavras e frases soltas, que não fazem sentido para as crianças. 

 

No livro Aprender a Ler e a Escrever, Ana Teberosky e Teresa 

Colomer falam sobre a importância com esse cuidado: "Apesar 

de a criança aprender graças à interação com diferentes 

materiais gráficos, para 'apropriar-se da linguagem escrita' é 

necessário que ela participe de situações em que a escrita 



adquira significação." Assim, contempla-se o preceito colocado 

pela psicolinguista argentina Emilia Ferreiro de que qualquer 

escrita é um conjunto de marcas gráficas intencionais, mas são 

as práticas culturais de interpretação que as transformam em 

objetos simbólicos e linguísticos. 

ABAIXO VOCÊ ENCONTRA: 

 O uso de textos memorizados como cantigas e parlendas na situação de 

escrita (Parlendas e cantigas). 

 A produção de um álbum com legendas de fotos para reais 

destinatários (Álbum de legendas). 

 A proposta de produzir uma lista de personagens de contos 

infantis (Lista de personagens). 

  

 

Parlendas e cantigas 

Neste trabalho, o professor: 

 Foca a atenção do aluno apenas para o ato de escrever, 

sem a preocupação de criar o texto. 

 Oferece espaço de troca de opiniões entre as crianças. 

Em 2008, a professora Cecilia Pinheiro, da EM Robert 

Kennedy, em Petrópolis, a 65 quilômetros do Rio de Janeiro, 

investiu em parlendas e cantigas para alavancar o processo de 

alfabetização. Ciente da importância de propor à turma de 1º 

ano a escrita de textos conhecidos, Cecilia decidiu fazer disso 

uma atividade permanente. "Assim, as crianças tiveram mais 

oportunidades de se voltar apenas para o próprio ato de 



escrever, sem prender o pensamento à criação", conta a 

professora (leia o projeto didático). 

 

Um desses momentos foi a produção escrita de Atirei o Pau no 

Gato. Antes de começar, a classe foi ao pátio da escola para 

cantar e brincar com a letra da cantiga. Já em sala, a professora 

propôs a produção de um cartaz que ficasse no corredor da 

escola para que outras turmas também apreciassem os versos da 

canção. Depois, separou o grupo em duplas para que um 

complementasse as ideias do outro. "É comum que, entre os 

silábicos com valor sonoro, existam os que queiram colocar 

apenas vogais e outros que optem por usar somente consoantes. 

No começo, ambos ficam relutantes e não querem abrir mão de 

suas opiniões. Mas, juntos, percebem que faltam elementos nos 

dois casos e passam a negociar", diz Cecilia. 

 

A escrita começou com lápis e papel, mas, ao ver que uma 

dupla se deparou com o dilema de escrever "dona" como "oa" 

ou "dn", a professora ofereceu letras móveis para permitir a 

reflexão da dupla e fez uma intervenção: 

 

- O "d" sozinho não consegue formar o "do". Que letra está 

faltando? 

 

- A letra "o", responderam. 

 

- E como se escreve o "na"? Com o "n" sozinho? Não falta 

alguma coisa aqui? 

 

- Falta o "a", berraram os dois. 
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Cecilia também conta que a cobrança da ortografia não foi uma 

preocupação nessa atividade. Isso só ganhou destaque ao longo 

do ano, conforme as crianças avançavam na alfabetização. 

 

De acordo com Denise Maria Milan Tonello, pedagoga e 

orientadora do Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo, 

"não adianta mesmo falar em 's' ou 'ç' para crianças que ainda 

não estão plenamente alfabetizadas. As dúvidas aparecerão 

naturalmente e renderão boas chances de pesquisa. Por 

exemplo, ao surgir a questão de o 'qu' nao escrever a palavra 

'queijo', os alunos podem fazer um levantamento de outras em 

que o 'q' apareça e perceber que ele está sempre acompanhado 

do 'u'". 

 

Ainda em relacão às dúvidas ortográficas, o Guia de 

Planejamento e Orientações Didáticas do Programa Ler e 

Escrever sugere não só o uso do dicionário como também 

consultas a uma lista de palavras organizadas coletivamente. A 

cada nova dúvida solucionada, a turma pode escrever as grafias 

corretas e, depois, voltar a elas quando necessário. 

Para não esquecer: é importante propor atividades diferenciadas, como as de 

ortografia, para os alunos já alfabéticos. 

DIÁRIO DA PROFESSORA CECILIA PINHEIRO 

Levei os garotos para o pátio da escola e eles memorizaram a cantiga 

enquanto brincavam... 



 

...Dividi a turma em duplas para permitir que um complementasse as 

ideias do outro... 

 

...Fiz intervenções para incentivar a reflexão e a discussão dentro de 

cada parceria 

 

  

 



Álbum de legendas 

Neste trabalho, o professor: 

 Mostra a importância do destinatário na construção do 

texto. 

 Permite às crianças a discussão de critérios de seleção. 

Um aspecto que deve ser abordado nas primeiras atividades 

com a linguagem escrita é o destinatário. É preciso que as 

crianças tenham a chance de se questionar para quem escrevem 

e o que é preciso garantir no texto para que o leitor compreenda 

as informações registradas. Ao mesmo tempo, elas se 

comprometem com a tarefa porque preveem um propósito de 

leitura claro e ganham possibilidades de discutir critérios de 

seleção dos textos. 

 

Com sua turma de 5 anos, a professora Sandra Santos da Silva 

Jacques, do Colégio Miró, em Salvador, optou por legendar um 

álbum de fotos dirigido à família da garotada. Para isso, 

solicitou fotografias tiradas nas férias, em um passeio, viagem 

ou brincadeira. Com as imagens em mãos, cada um relatou o 

que fazia no momento da foto, onde estava, quem o 

acompanhava (leia o projeto didático). 

 

Depois a turma iniciou a seleção das fotografias que entrariam 

no álbum e a escrita de legendas. "Textos curtos e em que 

apareça o nome do colega favorecem a realização da atividade. 

As crianças se apropriam da estrutura das legendas e percebem, 

por exemplo, que não são extensas e não começam com 'era 

uma vez'", relata Sandra. 
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Ela também considera que o trabalho em duplas colabora com a 

construção dos textos e permite que, juntos, os pequenos 

levantem ideias do que escrever de acordo com o que veem nas 

imagens. Além disso, sabendo que o álbum se destina aos pais e 

parentes, as crianças são motivadas a explicar as informações 

de forma que possam ser compreendidas de maneira clara por 

qualquer leitor. 

 

Quando um aluno escreveu a legenda de sua própria foto, a 

posição do enunciador se mostrou um problema. A professora 

explicou a ele que o texto não poderia ser "Eu na fazenda" 

porque seria lido em outro lugar por pessoas que não o 

conheciam. "Escreva Marcelo no lugar do 'eu', assim você 

informa qual é o seu nome." Outra questão recorrente nas 

discussões foi a temporalidade. Alguns alunos escreviam nas 

legendas indicadores como "no mês passado" ou "no fim de 

semana". A docente levou a turma a refletir sobre isso. 

Para não esquecer: a posição do enunciador e a questão da temporalidade 

podem ser bons problemas a discutir em classe. 

DIÁRIO DA PROFESSORA SANDRA SANTOS DA SILVA JACQUES 

Pedi que os alunos explicassem as fotos de viagens que trouxeram de 

casa... 



 

...Em duplas, eles escreveram quem estava na imagem e qual era o 

local... 

 

...O trabalho com as letras móveis propiciou a reflexão sobre o que 

escreviam e permitiu revisões 

 



  

 

Lista de personagens 

Neste trabalho, o professor: 

 Propõe a reflexão sobre o sistema de escrita. 

 Desenvolve na turma comportamento leitor e escritor. 

A professora Adriana de Oliveira Rocha, do Colégio Sidarta, 

em Cotia, na Grande São Paulo, lançou mão das listagens com 

crianças de 5 a 6 anos no ano passado. A seleção para a escrita 

por parte dos alunos incluía elementos como ingredientes de 

receitas, brinquedos que os pequenos levavam de casa e nomes 

de fantasias. Uma das listas foi a que compôs uma galeria de 

personagens conhecidos como Cinderela e Chapeuzinho 

Vermelho (leia a sequência didática). 

 

A atividade começou com uma conversa sobre quais histórias 

faziam parte do repertório da turma e quais eram mais 

apreciadas. Com base nessa checagem inicial, Adriana montou 

uma lista de personagens a serem nomeados por escrito pelos 

pequenos. Então, a cada etapa do trabalho, ela distribuía uma 

ficha de atividade individual, com uma gravura ou ilustração de 

um dos personagens previamente listados. Depois de 

identificarem coletivamente quem era ele e de qual história 

fazia parte, escreviam seu nome com letras móveis. 

 

Como a reflexão sobre o sistema de escrita é permanente e 

requer que a produção seja avaliada e revista pelas crianças, as 
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letras móveis funcionam como boas aliadas. "Elas permitem 

mudar o que foi escrito", diz Denise Tonello. Para evitar que as 

crianças se percam em problemas como "cadê o L?", ela sugere 

não misturar uma quantidade grande de letras e, se possível, 

guardá-las em caixas com divisões, na ordem do abecedário. 

Após as intervenções da professora e da troca de experiências 

dentro de grupos de trabalho, os alunos redigiam os nomes 

individualmente e com lápis e papel. 

 

Com a ajuda de peças móveis ou no papel, é indispensável 

confirmar o que foi produzido. Ao ler o que escreveram, os 

alunos realizam o ajuste entre o que se fala e o que se escreve e, 

desse modo, tornam as falhas mais aparentes. Tal habilidade é 

tão importante que figura nas expectativas de aprendizagem do 

Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do programa Ler 

e Escrever, das secretarias estadual e municipal de Educação de 

São Paulo. Entre as demais expectativas estão compreender o 

funcionamento alfabético do sistema de escrita, escrever textos 

que conhece de memória, reescrever histórias conhecidas e 

produzir textos de autoria, como bilhetes, cartas e instrucionais. 

 

Segundo Adriana, o projeto dessa galeria ajudou a desenvolver 

comportamentos leitores e escritores ao longo do ano, como 

explorar livros da biblioteca de sala, identificar a história com 

base no seu título e escrever a lista dos personagens. A cada 

proposta, surgiam novos desafios, que, de acordo com Denise, 

colaboraram muito na evolução da escrita das crianças. 

Para não esquecer: pedir que as crianças escrevam segundo suas hipóteses não 

significa deixar de dar informações. 



DIÁRIO DA PROFESSORA ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA 

Utilizei as letras móveis para a atividade de listar personagens de 

contos infantis porque elas permitem revisar e mudar o texto 

facilmente... 

 

...Cada dupla de alunos teve de observar uma ilustração e, então, 

escrever o nome do personagem que aparecia nela... 

 

...Depois da fase de discussões em duplas, cada criança escreveu os 

nomes individualmente com lápis e papel 

 



Fotos Marcos Rosa, Ricardo Beliel e Fernando Vivas 

Quer saber mais? 

Produzir texto sem escrever 
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