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APRESENTAÇÃO
MINHA INFÂNCIA
“Coração alegre favorece o bom apetite e faz sentir o gosto da comida”.
Eclo 30,25
Dizer minha infância é algo que nos remete a unidade, a particularidade, a referir a
mim como se fosse só. E isso, felizmente é totalmente irreal e ilusório e sendo assim prefiro
dizer nossa infância.
Sou a primeira filha de um casal forte, batalhador e unido por Deus que teve a
felicidade de gerar seis filhos igualmente divididos em três mulheres – eu, minhas irmãs
Lucia e Sonia e três homens – meus irmãos João, Luiz e Marcos.
Nascemos e vivemos em Santa Bárbara d’Oeste e como toda família numerosa
temos muitas lembranças de brincadeiras, jogos e risos, muitos risos. Fomos muito felizes,
pois, sempre estávamos juntos brincando de casinha, escolinha, bandido e mocinho ou
como queiram, polícia e ladrão. Nunca faltava nenhum membro nas brincadeiras, pois,
havia atores para todos os personagens, inclusive um cachorro para as brincadeiras de
casinha, que era sempre meu irmão João.
Por sermos três meninas e as três mais velhas que os meninos, na brincadeira de
casinha nos revezávamos nos papéis de mamãe e papai que era sempre representado por
imitações de nosso pai lendo jornal, saindo para o trabalho ou dando-nos uma bronca e por
imitações de minha mãe fazendo o almoço, escrevendo uma lista de compras ou
alimentando o bebê.
Ficávamos horas brincando...
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Tomar o café da manhã era muito divertido, achávamos graça em tudo e em nada e
riamos, até que por distração de alguém uma xícara de leite viesse a tombar na toalha de
mesa e termos que forçosamente ficarmos sérios devido à bronca de minha mãe.
Só me lembro de estar mais distante de meus irmãos a partir do momento que entrei
na escola e aprendi a ler, este foi o grande acontecimento particular de minha infância.
Ler para mim se tornou um ato muito prazeroso e divertido, que me ocupava por
horas e horas. Num primeiro período a leitura que mais me atraiu foram a dos gibis, sempre
da Turma da Mônica. Divertia-me muito e lembro-me de perceber meu pai observando-me
enquanto lia, pois, chamava-lhe a atenção me ver rir sozinha das piadas dos gibis.
Neste período a vida realmente era leve e fácil de viver.
Dificuldades? Lógico que as tivemos, mas só vim tomar consciência de algumas
delas depois de adulta e nem me dei conta, enquanto criança, do quanto que minha mãe foi
“malabarista” na cozinha para agradar nossos paladares e ao mesmo tempo o bolso do meu
pai. Não que fôssemos exigentes, mas sim numerosos e gulosos. Para se ter uma idéia,
fazíamos uma festa quando tínhamos picadinho de mortadela frita no almoço. Os natais
eram sempre marcantes e alegres. Em um deles, todos nós ganhamos algo inusitado que ao
mesmo tempo nos surpreendeu, nos agradou e renovou as xícaras de minha mãe.
Era um pacote diferente, não parecendo com nenhum brinquedo: abrimos cada um o
seu e nos entre olhamos meio decepcionados até que um de nós ergueu sua xícara e de
dentro caíram balas, muitas balas “Chitas”: foi uma surpresa!
Essas recordações não são só minhas, como já disse e existem muitas outras que até
hoje guardamos e quando nos reunimos parece que revivemos cada uma delas.
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Foi neste terreno que nossos pais nos ajudaram a construir e fortalecer nossos
alicerces, onde aprendemos a ser felizes diante de uma vida que não é perfeita e reconhecer
que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, perdas e frustrações.
E hoje em dia, acompanhando as mudanças que o tempo proporcionou procuro
passar aos meus filhos os valores éticos e morais que recebi de meus pais.
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1. UMA TRAJETÓRIA
“Eis que envio um anjo diante de ti,
para que te guarde neste caminho, e te
leve ao lugar que te tenho aparelhado”.
Êxodo 23:20

No ano de 2004 numa sala de aula de educação infantil, um aluno me disse todo
animado que havia descoberto porque motivo eu havia escolhido ser professora.
Fiquei surpresa e vendo que ele realmente acreditava ter feito uma grande
descoberta e sendo uma classe de Jardim II com crianças de 4 e 5 anos, valorizei este
momento e incentivei-o a falar.
Tenho que admitir uma certa inquietude e preocupação de minha parte, pois, de
acordo com a sua resposta, eu teria que concordar ou descordar, mas não queria mentir.
E de uma maneira bem romântica ele me disse e que seria o óbvio – É porque desde
pequena você sempre sonhou em ser professora.
Diante de tanta verdade, não tive escolha e nem coragem e fui mais evasiva do que
nunca : Mais ou menos.
Notei uma certa decepção de sua parte, mas por que concordar com ele?
Na verdade ele me deu a resposta que sempre abominei e espero não ter causado
nenhum trauma ou decepção nesta criança, visto que verdadeiramente este nunca foi o meu
sonho de infância e muito menos de adolescência.
Explico porque abominei sua resposta ou sua grande descoberta, como ele mesmo
classificou. Acredito sim em sonho, dom, desejo de querer seguir uma profissão, mas não
aceito a idéia de tratar o assunto desta forma pejorativa que classifica o dom como sendo
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algo que não necessitasse de aperfeiçoamento transformando a professora numa supermãe
cheia de amor, de paciência e sabedoria, quase irreal.
Isso tudo na verdade me fez pensar e avaliar minha trajetória profissional como
educadora.
Não quero ser demagoga dizendo que fiz magistério porque não tive outra opção,
mas as circunstâncias da vida me levaram a isso, circunstâncias estas que não cabem aqui,
mas não me arrependo de ter aceitado o destino e batalhado para melhorá-lo. É isso mesmo,
já que o destino me colocou diante da profissão que menos desejava, teria que conhecê-la
melhor, lapidá-la e vivê-la da melhor forma possível.
Na verdade, a primeira vez que estive diante de um grupo de alunos foi como
auxiliar de fonoaudiologia na Apae de Santa Bárbara d’Oeste e devo dizer que foi aí o
início de tudo.
Trabalhando na Apae e iniciando o magistério pude verificar que muito do que
aprendia neste curso, não fazia correspondência com as necessidades educacionais de meus
alunos (mesmo especiais), mas não o desmerecendo totalmente em seu valor uma vez que
me capacitou para exercer a profissão abordando diferentes áreas educacionais, mas que
veio me mostrar uma realidade que pouco me agradou, pois, estagiei com algumas
professoras que defendiam a idéia de que o aluno era uma tabula rasa e que o professor
detinha todo o saber – como traduz a idéia do ensino bancário descrita por Paulo Freire que
diz:
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[...]deformar a capacidade criativa do educando e do educador,
o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo
“conhecimento” lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de
aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e
superar o autoritarismo e o erro epistemológico do “bancarismo”.
O necessário é que, subordinado, embora, à prática “bancária”,
o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que , aguçando sua
curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se,
de certa forma o “imuniza” contra o poder apassivador do
“bancarismo”. Neste caso, é a força criadora do aprender de que fazem
parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a
curiosidade não satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso
ensinar. Esta é uma das significativas
vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de
ir mais além de seus condicionamentos. Isto não significa, porém, que nos
seja indiferente ser um educador “bancário” ou um educador
problematizador”. (Freire, p.27).

No início não possuía esta visão, mas sabia que não agiria desta forma autoritária
que muito me incomodava, mas também eu pouco podia fazer.
Conclui o curso de magistério e de auxiliar de fonoaudiologia passei a ser
professora de uma turma especial na Apae de Santa Bárbara d’Oeste.
E foi trabalhando desta forma que alicercei minha profissão. Foram cinco anos de
muitas experiências, aprendizagens e crescimento pessoal e profissional.
Neste período importante conheci a professora doutora Maria Tereza Egler Mantoan
(pedagoga, mestre em Educação na área de Psicologia Educacional e doutora em Psicologia
Educacional pela Unicamp) e sua equipe, que foram responsáveis por ministrarem ao grupo
de funcionários e professores da Apae um curso que versava sobre o desenvolvimento e
aprendizagem cognitiva de forma construtiva para crianças especiais e que veio
desestruturar, desacomodar e implantar novas idéias, atitudes e práticas educativas nesta
área, o PROEDEM (Programa de Educação do Deficiente Mental).
Para mim, este foi o primeiro contato mais especifico com uma nova metodologia
de aprendizagem que desacomodou e incomodou por muito tempo. Isso levou a Apae de

6

Santa Bárbara d’Oeste a adotar um novo método de trabalho que acredito ter influenciado a
todos que ali estavam.
Na seqüência de minha trajetória, após a este momento, me desliguei da Apae e
passei a trabalhar com a Educação Infantil da prefeitura de minha cidade, era o ano de 1993
e eu necessitava comprovar junto com crianças normais o meu desempenho como
professora.
Tudo então era novo e neta época eu estava com os meus três filhos em idade
escolar que evidentemente, me motivavam a querer saber mais e melhor sobre minha
profissão. Primeira experiência com crianças sem dificuldades de aprendizagem, classe
mais numerosa e podendo verificar com maior rapidez e segurança o meu trabalho como
professora observando o resultado no desenvolvimento de meus alunos. Resposta esta que
na Apae muitas vezes era difícil de se perceber devido ao grau de dificuldade natural
existente.
Neste momento eu precisava urgentemente disso, isto é, comprovar que meus
conceitos educativos faziam sentido e produziam bons resultados e simplesmente me
realizei.
Fiquei durante um ano como professora substituta em uma classe de pré-escola na
Emei “Rosa Lee” trabalhando com trinta alunos. Diferentemente da Apae, aqui os
professores pouco trocavam entre si, ficando praticamente cada um desenvolvendo seu
trabalho, logicamente seguindo um planejamento conjunto. Achei um pouco estranho, mas
para o momento era o que necessitava, pois assim poderia verificar com meus alunos o que
aprendera até então, já que a maneira de trabalhar dos outros professores estava voltada, no
momento, mais para o empirismo.
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O tempo passou, outros alunos vieram e muito do que aprendi trabalhando na Apae
e fazendo o curso do PROEDEM, pude aplicar, mas de forma inconsistente pois, nem tudo
eu havia assimilado. A semente do construtivismo estava plantada, o que precisava agora
era adubá-la para que germinasse.
Um período longo se passou e durante esta trajetória fui caminhando e tentando
compreender muitas coisas, mas ficando cada vez mais inquieta e insatisfeita comigo
mesma. Eu ainda não possuía a consistência de uma educadora, mas não parei e busquei.
De muitos outros cursos participei e sempre na intenção de ampliar meus conhecimentos,
até que no ano de 2002 fiz o PROFA (Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores). Foi neste curso que pude compreender que uma criança precisa refletir
sobre o que faz, escreve e ouve para se alfabetizar. E que nós, como educadores temos o
compromisso de dar subsídios para que isso ocorra, dando-lhe assim condições de avançar
sobre suas hipótese.
Agora sim estava podendo compreender melhor muito do que estudei no curso feito
na Apae, anos atrás.
Mais madura e um pouco mais experiente pude comprovar, questionar e continuar
aprendendo o que o universo da educação tem a me ensinar. Entendi o que vem a ser
“pensar certo”:
“é o ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao
senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito
e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso
de educadora com a consciência crítica do educando cuja promoção da
ingenuidade não se faz automaticamente”. Freire (1996)

Trabalhando diretamente com a educação infantil e fazendo curso de alfabetização
pude ter contato com um novo aspecto do ensinar a ler, ou melhor, dar condições para que
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meu aluno construa seus conhecimentos e adquira a prática da leitura e da escrita de forma
crítica e consistente, conheci e compreendi o que vem a ser letramento.
No segundo capítulo procurarei apresentar de que forma vim compreender o
significado de letramento e muito do que se sabe sobre o assunto diante d o ponto de vista
de alguns estudiosos.

2- LETRAMENTO – Qual o significado do termo?
“Porque
o
Senhor
dá
sabedoria:
da sua boca vem o conhecimento e o
entendimento”
Provérbios 2:6

O vocábulo é um tanto quanto fora do comum para muitos profissionais da área da
educação e, principalmente, para os acadêmicos desse setor. Há alguns anos esse vocábulo
surgiu entre os lingüistas e estudiosos da língua portuguesa, e então passou a ter veiculação
no setor educacional.
Constatou-se que uma das primeiras menções feitas deste termo ocorreu em No
mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística (1986) por Mary A. Kato, segundo
Magda Soares (2003: 15). A mesma registra, nesta obra, que foram feitas buscas em
dicionários da língua portuguesa quanto ao significado da palavra: no dicionário Aurélio,
por exemplo, nada foi encontrado, bem como também, não foi encontrado o verbo letrar,
porém, o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de Caldas Aulete, com edição
constando de mais de um século, contém o verbete com o simples significado de escrita.
Ela ressalta, ainda, que no mesmo dicionário esse vocábulo é classificado como antiquado.
Ora, logo, este termo caiu em desuso há bastante tempo em nossa língua. Então por que
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este termo tem sido utilizado agora com certa freqüência nos campos educacionais e
lingüísticos?
Devemos esclarecer que esse vocábulo não tem sido usado, atualmente, com
denotação supracitada. O termo se originou de uma versão feita da palavra da língua
inglesa literacy, com a representação etimológica de estado, condição, ou qualidade de ser
literate, e literate é definido como educado, especialmente, para ler e escrever.
Nos dicionários da língua portuguesa o termo alfabetizado diz respeito ao indivíduo
que somente aprendeu a ler e escrever, não se diz que é o que adquiriu o estado ou condição
de quem se apossou da leitura e da escrita, e que responde de maneira satisfatória as
demandas das práticas sociais. Ainda, ampliando a abrangência da alfabetização, podemos
analisa-la à medida que esta reproduz a formação social existente, ou como um conjunto de
práticas culturais que promove a mudança emancipadora (DONALDO, 1990: 10).
Leda Verdiani Tfouni, em Letramento e alfabetização (1995), afirma que a
alfabetização, por muitas vezes, está sendo mal entendida:
“Há duas formas segundo as quais comumente se entende a
alfabetização: ou como um processo de aquisição individual de
habilidades requeridas para a leitura escrita, ou como um processo de
representação de objetos diversos, de naturezas diferentes. O malentendido que parece estar na base da primeira perspectiva é que a
alfabetização é algo que chega a um fim, e pode, portanto, ser descrita
sob a forma de objetivos instrucionais. Como processo que é parece-me
antes que o que caracteriza a alfabetização é a sua incompletude”.

Com isso, fica subentendido, pelo aspecto sociointeracionista, que a alfabetização
do indivíduo, é algo que nunca será alcançado por completo, não há um ponto final. A
realidade é que existe a extensão e a amplitude da alfabetização no educando, no que diz
respeito às práticas sociais que envolvem a leitura escrita. Neste âmbito, muitos estudiosos
discutem a necessidade de se transpor os rígidos conceitos estabelecidos sobre a
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alfabetização, e assim, considerá-la como a relação entre educandos e o mundo, pois, este
está em constante processo de transformação. E o indivíduo para não ser atropelado e
marginalizado pelas mudanças sociais deverá acompanhar, através da atualização
individual, o processo que levará ao crescimento e desenvolvimento. Não que o educando
não tenha qualquer saber antes da alfabetização, pelo contrário, sabemos que todo indivíduo
possui, de alguma forma, níveis de conhecimento. E, isto, foi muito bem discorrido por
Paulo Freire:
“O ato de ler e escrever deve começar a partir de uma compreensão
muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os seres humanos
fazem antes de ler a palavra. Até mesmo historicamente, os seres humanos
primeiro mudaram o mundo, depois revelaram o mundo e a seguir
escreveram as palavras”.

Esse é um ponto de suma importância para aqueles que pretendem despojar-se dos
restritos, e incisivos, conceitos em que a alfabetização é estabelecida em termos mecânicos
e funcionais.
Durante muito tempo a alfabetização foi entendida como mera sistematização do
“B + A = BA”, isto é,como a aquisição de um código fundado na relação entre fonemas e
grafemas. Em uma sociedade construída em grande parte por analfabetos e marcada por
reduzidas práticas de leitura e escrita, a simples consciência fonológica que permitia aos
sujeitos associar sons e letras para produzir/interpretar palavras (ou frases curtas) parecia
ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto.
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“Com o tempo, a superação do analfabetismo em massa e a
crescente complexidade de nossas sociedades fazem surgir maiores e mais
variadas práticas de uso da língua escrita. Tão fortes são os apelos que o
mundo letrado exerce sobre as pessoas que já não lhes basta a
capacidade de desenhar letras ou decifrar o código de leitura. Seguindo
a mesma trajetória dos países desenvolvidos, o final do século XX impôs a
praticamente todos os povos a exigência da língua escrita não mais como
meta de conhecimento desejável, mas como verdadeira condição para a
sobrevivência e a conquista da cidadania. Foi no contexto de grandes
transformações culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas
que o termo “letramento” surgiu, ampliando o sentido do que
tradicionalmente se conhecia por alfabetização” (Soares, 2003).

Hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do sistema de escrita é poder
se engajar em práticas sociais letradas, respondendo aos inevitáveis apelos de uma cultura
grafocêntrica. Assim,
“Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um
indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos
sócio-históricos da aquisição de uma sociedade”. (Tfouni, 1995).

Com a mesma preocupação em diferenciar as práticas escolares de ensino da língua
escrita e a dimensão social das várias manifestações escritas em cada comunidade,
Kleiman, apoiada nos estudos de Scribner e Cole, define o letramento como:
[...] “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos. As
práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática
social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os
sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou nãoalfabetizado, passam a ser em função dessa definição, apenas um tipo de
prática – de fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades
mas não outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento
sobre a escrita.” (1995, p.19)

Mais do que expor a oposição entre os conceitos de “alfabetização” e “letramento”,
Soares valoriza o impacto qualitativo que este conjunto de práticas sociais representa para o
sujeito, extrapolando a dimensão técnica e instrumental do puro domínio do sistema de
escrita:
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“Alfabetização é o processo pelo qual se adquiri o domínio de um código
e das habilidades de utiliza-lo para ler e escrever, ou seja: do domínio da
tecnologia – do conjunto de técnicas – para exercer a arte e ciência da
escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita
denomina-se Letramento que implica habilidades várias, tais como:
capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos.” (In
Ribeiro, 2003, p.91).

Ao permitir que o sujeito interprete, divirta-se, seduza, sistematiza, confronte,
induza, documente, informe, oriente-se, reivindique, e garanta a sua memória, o efetivo uso
da escrita garante-lhe uma condição diferenciada na sua relação com o mundo, um estado
não necessariamente conquistado por aquele que apenas domina o código (Soares, 1998).
Por isso, aprender a ler e escrever implica não apenas o conhecimento das letras e do modo
de decodifica-las (ou de associa-las), mas a possibilidade de usar esse conhecimento em
benefício de formas de expressão e comunicação, possíveis, reconhecidas, necessárias e
legitimas em um determinado contexto cultural. Em função disso,
“Talvez a diretriz pedagógica mais importante no trabalho (...dos
professores), tanto na pré-escola quanto no ensino médio, seja a
utilização da escrita verdadeira nas diversas atividades pedagógicas, isto
é, a utilização da escrita, em sala, correspondendo ás formas pelas quais
ela é utilizada verdadeiramente nas práticas sociais. Nesta perspectiva,
assume-se que o ponto de partida e de chegada do processo de
alfabetização escolar é o texto: trecho falado ou escrito, caracterizado
pela unidade de sentido que se estabelece numa determinada situação
discursiva. (Leite, p. 25)

2.1 – Compreendendo e crescendo
Passei boa parte de minha vida como educadora buscando caminhos para melhor
desenvolver o meu trabalho, procurando compreender as reais necessidades de meus alunos
e me sentindo muito incompleta e insatisfeita, pois, sentia que tudo poderia ser melhor. Só
não sabia exatamente como mudar.
A primeira vez que ouvi o termo letramento foi participando no ano de 2002 do
curso PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) oferecido pelo
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MEC e ministrado por professoras de nossa rede Municipal de Educação formadas para
tanto. No meu caso: Ana Carla e Sônia, que brilhantemente cumpriram o seu papel.
Sentia, como muitas outras professoras, que havia uma distância grande entre a préescola e a 1ª série do ensino fundamental, que a linguagem observada entre uma e outra
série era ampla e distante e o que deveria ser continuidade era visto como ruptura, isto por
pais de alunos e muitos professores.
Tanto isto é real que certa vez a mãe de um de meus alunos veio até mim no final do
ano para se despedir e me agradecer por tudo o que eu havia feito pelo seu filho, pois,
devido a uma pequena deficiência física do menino ela mesma não acreditava que haveria
bom desempenho de sua parte, o que ao final ela se percebeu surpreendida e agradecida
pelo sucesso alcançado.
Mas infelizmente no final de nossa conversa, depois de massagear meu ego e me
fazer sentir como uma educadora que atingira o objetivo, simplesmente concluiu que agora
ele estava pronto para freqüentar uma escola de verdade.
Que tristeza, que frustração!
O que estava faltando?
Pude compreender na fala desta mãe que ainda havia muito a ser percorrido na
Educação, principalmente na Educação Infantil para que se rompessem barreiras,
mudassem conceitos e se construíssem ou de adquirissem outros mais novos e consistentes.
A educação infantil é um serviço público essencial estabelecido pelo artigo 227 da
Constituição Federal que embora, não seja contemplada especificamente pelo princípio da
obrigatoriedade e gratuidade, encontra-se na dimensão dos direitos fundamentais
assegurados a todas as crianças de 0 a 6 anos. Nesta área é necessário proporcionar à
criança acesso aos mais variados atos de leitura e escrita, em atividades reais e
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significativas, não apenas com o propósito de ensinar a ler e escrever, mas também fazendo
com que ela envolva-se sem práticas sociais de leitura e escrita, segundo SOARES (2000),
TFOUNI (1995) e DEHEINZELIN (1994).
A lei de diretrizes e bases da educação 9.394/96 define a educação infantil como
primeira etapa da educação básica, com a finalidade de desenvolver integralmente a
criança de até seis anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
Na função de ser alguém que constrói e transforma, é clara a necessidade de que o
homem tem de deixar sua marca e a principal forma de registro e veiculação dessas marcas
é a escrita.
A aprendizagem da linguagem é um dos elementos importantes para as crianças
ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais, se
constituindo em um dos eixos básicos da Educação infantil, dada sua importância para a
formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações das
crianças, na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.
“Um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é ser analfabeto, mas ser
de certa forma letrado [...]. Da mesma forma, a criança que ainda não se
alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve
histórias que lhes são lidas, está rodeada de material escrito e percebe seu
uso e função, essa criança é ainda analfabeta, porque não aprendeu a ler e a
escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já; e, de certa forma,
letrada”. (SOARES, 2000, p. 24).

Essa fala tão significativa me remete com fulminância ao meu Jardim da Infância – PréEscola atualmente- e me faz resgatar um momento dramático onde me pego preenchendo
folhas de atividades maçantes e que pouco efeito lingüístico produziam, mas que,
guardadas as devidas proporções e respeito, contribuíram para a minha formação pessoal e
educativa. Eram traços que, depois vim, a saber, faziam parte da escrita e que muito
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simbolicamente e quase onomatopéicamente eram designados ora como o pulo do sapo
(nnn), ora o trenzinho que apitava (iii) e ora ondas que iam e vinham (ccc).
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1995, p. 2) “o letramento refere-se
aquelas práticas discursivas que precisam da escrita para torna-las significativas, ainda
que não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever”.
O papel da Educação Infantil é dar acesso a esse universo letrado, proporcionando
as crianças, desde seu ingresso, contato com os mais variados suportes de leitura e escrita,
uma vez que o ensino da leitura/escrita é função da escola, é preciso que se dê acesso a este
se comprometendo efetivamente com o processo de alfabetização/letramento.
O objetivo não deveria ser apenas ensinar a ler e escrever, mas também levar as
crianças a fazer uso da leitura e escrita, a envolver-se em práticas sociais de leitura e
escrita.
Para Soares (2000) a pessoa que aprende a ler e escrever – que se torna alfabetizada – e que
passa a fazer uso da leitura e da escrita, torna-se também letrada.
“Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e
escrever: aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de
codificar e decodificar a língua escrita; apropriando-se da escrita e
assumi-la como sua propriedade”. (Soares, 2000, p. 39).

Ferreiro & Teberosky (1994) dão conta de que a grande parte das crianças, desde
pequenas, estão em contato com a linguagem escrita por meio de seus diferentes portadores
de texto, iniciando-se no conhecimento desses materiais mesmo antes de ingressarem na
instituição educativa. A constatação de que as crianças constroem conhecimentos sobre a
escrita muito antes do que se supunha e de que elaboram hipóteses originais na tentativa de
compreende-la, amplia as possibilidades de a instituição de Educação Infantil enriquecer e
dar continuidade a esse processo.
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“Principalmente em meios urbanos, a grande parte das crianças, desde
pequenas, estão em contato com a linguagem escrita por meio de seus
diferentes portadores de texto, como livros, jornais, embalagens, cartas,
cartazes, placas de ônibus, etc., iniciando-se no conhecimento desses
materiais antes mesmo de ingressarem na instituição educativa, não
esperando a permissão dos adultos, para começarem a pensar sobre a
escrita e seus usos. Elas começam a aprender a partir de informações
provenientes de diversos tipos de intercâmbios sociais e a partir das
próprias ações, por exemplo, quando presenciam diferentes atos de leitura
e escrita por parte de seus familiares, como ler jornais, fazer uma lista de
compras, anotar um recado telefônico, seguir uma receita culinária,
buscar informações em um catálogo, escrever uma carta para um parente
distante, ler um livro de histórias, etc...”. (Brasil, 1998, p. 121).

Comprovando a veracidade do estudo acima me lembro de um fato importante.
Minha sobrinha Beatriz, com então três anos de idade e que ainda não havia ingressado em
uma instituição escolar e que carinhosamente a chamamos de Bia, estava andando de carro
com sua mãe quando passou em frente de uma loja e disse que seu nome estava escrito ali.
Minha cunhada achou interessante, mas ao mesmo tempo assustou-se porque o nome da
loja era Bia e pensou – Será que minha filha está alfabetizada e eu não percebi?
Mais a diante passaram por outra loja cujo nome cujo nome também se iniciava com
“B” no que a Bia muito rapidamente disse – Olha mãe, o meu nome também ali! Sua mãe,
que também é professora, então entendeu que a menina estava identificando a letra inicial
das palavras e apropriando-se da letra “B” como a escrita do seu nome.
Mesmo não freqüentando uma Instituição Escolar a menina já mantinha contato
com diferentes portadores de textos, bons exemplos de leitores e manipulava com
freqüência seus livros de histórias que também lhe eram lidos por seus pais. Isso a fez
compreender o significado da escrita.
Assumindo-se a escrita pela sua dimensão simbólica e enfatizando os seus usos
sociais, entende-se que o processo de alfabetização inicia-se muito antes do período formal
de escolarização. Através, principalmente, da mediação do adulto, a criança vai
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gradualmente identificando a natureza e as funções da escrita, num processo cujo ritmo e
excelência são determinados pela quantidade e qualidade das interações do sujeito com a
escrita. Em outras palavras, a qualidade das mediações interativas vai determinar as
concepções que uma criança apresenta sobre a escrita; desta forma, entendem-se as
diferenças que as crianças apresentam com relação às concepções de escrita, no período de
início da escolarização.
Com algumas experiências já adquiridas sobre desenvolvimento infantil, ensino,
aprendizagem e escrita verifico que pode ser falsa a polêmica sobre a “idade certa” para
uma criança ser alfabetizada. Vivemos numa sociedade letrada, com escrita por todos os
lados e isto vem proporcionando a criança uma vivencia concreta com a escrita e sua
função social desde cedo.
Nesse contexto, não é possível mais acreditar que são os adultos que decidem
quando a criança deve ser iniciada na relação com a escrita. É claro que, no que se refere à
escola, é preciso dar às crianças oportunidades variadas e enriquecedoras de interagir com a
linguagem escrita, lendo ou escrevendo, nas mais diferentes situações de comunicação,
mesmo que elas não o façam convencionalmente ainda.
É função da escola dar continuidade, agora de forma sistematizada, a esse processo
que vem se realizando “naturalmente”, por meio da qual a criança vem tomando contato
com a escrita verdadeira, pelas diversas práticas sociais de que participa. Essas
oportunidades podem começar ainda na Educação Infantil e devem ser mantidas no Ensino
Fundamental.
É importante numa instituição educativa a presença diária de um momento de se
contar histórias e fatos que ocorreram, o registro coletivo de experiências, observações,
passeios, etc., que sirvam de referências para as crianças refletirem sobre a língua escrita.
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É fundamental o uso em sala de aula de diferentes livros, jornais, revistas, cartazes,
letras de músicas conhecidas, receitas, etc., enfim, as funções da linguagem escrita
propiciando: auxílio a memória, obtenção de informações, comunicação à distância,
organização do pensamento, planejamento de uma ação e como fazer devem ser
constantemente exploradas.
“Desse modo, as crianças aprendem a produzir textos mesmo antes de
saber grafa-los de maneira convencional, como quando uma criança
utiliza o professor como escriba ditando-lhe sua história [...]. Isso
significa que, ainda que as crianças não possuam a habilidade de
escrever e ler de maneira autônoma, podem fazer uso da ajuda de
parceiros mais experientes crianças ou adultos – para aprender a ler e a
escrever em situações significativas”. (Brasil, 1998, p.128).

O papel do professor como possibilitador e mediador nesse processo é de
fundamental importância para que seu aluno adquira e/ou construa essas habilidades.

Letramento definido num poema

Uma estudante norte-americana, de origem asiática, Kate M. Chong, ao escrever sua
história pessoal de letramento, define-o em um poema; a tradução do poema, com as
necessárias adaptações é a seguinte:
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O que é letramento?
Letramento não é um gancho
em que se pendura cada som enunciado,
não é treinamento repetitivo
de uma habilidade,
nem um martelo
quebrando blocos de gramática.

Letramento é diversão
é leitura à luz de vela
ou lá fora, à luz do sol.

São notícias sobre o presidente,
o tempo, os artistas da tv
e mesmo Mônica e Cebolinha
nos jornais de domingo.
É uma receita de biscoito,
uma lista de compras, recados colados na geladeira,
um bilhete de amor,
telegramas de parabéns e cartas
de velhos amigos.

É viajar para países desconhecidos,
sem deixar sua cama,
é rir e chorar
com personagens, heróis e grandes amigos.

É um Atlas do mundo,
sinais de trânsito, caças ao tesouro,
manuais, instruções, guias
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e orientações em bula de remédio,
para que você não fique perdido.

Letramento é, sobre tudo,
um mapa do coração do homem,
um mapa de quem você é,
e de tudo o que você pode ser.

McLaughlin, M. & Vogt, M.E.
Portfolios in Teacher Education,
Newark, De: International
Reading Association, 1996.

O poema mostra que letramento é muito mais que alfabetização. Ele expressa muito
bem como o letramento é um estado, uma condição: o estado ou condição de quem interage
com diferentes portadores de leitura e escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de
escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida.
Enfim: letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas
práticas sociais de leitura e escrita.
Sendo assim, no capítulo seguinte, procurarei tecer mais algumas considerações
sobre a minha construção educativa em decorrência do PROESF.
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3- TORNANDO REALIDADE
“Bem
aventurado
o
acha sabedoria, e o
adquiri conhecimento.”

homem
homem

que
que

Provérbios 3:13
O meu lado cético durante todo o curso do PROFA me incomodou e me questionou
sobre a veracidade de tudo o que estava ocorrendo. Até que ponto estávamos prontas para
proporcionar situações de aprendizagens reais aos nossos alunos e conduzi-los a se
tornarem pessoas críticas e autônomas?
Como agir desta forma se até bem pouco tempo éramos apenas, nos bancos
escolares, uma tabula rasa?
Mas este mesmo lado cético quis pagar para ver e aceitou o desafio.
E foi pagando para ver e sentindo que minha curiosidade fazia-me cócegas que
estudei, prestei vestibular e comecei a cursar Pedagogia pela Unicamp através do PROESF
(Programa Especial para Formação de Professores em Exercício). Foi, sem dúvida alguma,
um grande marco em minha vida, foi à passagem de senso comum ao senso crítico.
Com muitas acomodações cognitivas ocorrendo e muitos entendimentos e novos
conhecimentos sendo adquiridos, não pude e nem quis continuar trabalhando em sala de
aula da mesma forma que anteriormente, isto é, acreditando que as atividades
proporcionadas supriam todas as necessidades dos meus alunos sem nem ao menos
questioná-los ou me interessar pelos seus saberes anteriores.
Lembro-me como foi divertido e enriquecedor refletir numa das primeiras aulas de
Teoria Pedagógica de Língua Portuguesa, mais especificamente em 3/09/2002, que era
ministrada pela AP Roselene dos Anjos a qual era orientada pelo Professor Doutor Sérgio
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Leite. A classe foi dividida em quatro grupos sendo que dois fariam a representação de uma
sala de aula dentro do modelo tradicional e os outros dois grupos representariam o modelo
recente/atual – como foi denominado. Cada grupo elaborou o seu roteiro representativo e
posteriormente apresentou-se.
As diferenças ficaram marcantes: o modelo tradicional ficou representado por
classes onde o professor era nitidamente o detentor do saber e os alunos tolhidos de se
manifestar espontaneamente e as aulas eram ministradas tendo como base a cartilha; a
disposição das carteiras eram enfileiradas* ficando um atrás do outro obedecendo uma
ordem rígida de comportamento com alunos aparentemente homogêneos .
Já o modelo atual mostrou uma classe nitidamente heterogênea onde os saberes
eram múltiplos e respeitado por todos, havendo interação e cumplicidade. Havia interesse
do professor em conhecer os sentimentos de seus alunos, suas emoções e preferências.
Diferentes gêneros textuais eram trabalhados e havia muitas trocas de informações entre os
alunos, articuladas com as intervenções do professor e as disposições das carteiras eram de
acordo com as necessidades do momento: ora em círculo, oram em dupla ou ora em
pequenos grupos.
Nesta aula concluímos que: a Educação em nosso país foi palco de uma educação
conservadora, que não possibilitava o surgimento de uma “massa crítica” de seres humanos
pensantes e ativos na sociedade. Transformações não acontecem de uma hora para outra,
pois levaram algumas décadas para que novas correntes pedagogias fossem implantadas no
Brasil.
* segundo Augusto Cury em “Pais brilhantes e Professores fascinantes” (2003) enfileirar os alunos um atrás
do outro na sala de aula, é lesivo, produz distrações e obstrui a inteligência. O enfileiramento dos alunos
destrói a espontaneidade e a segurança para expor as idéias. Gera um conflito caracterizado por medo e
inibição.
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Instalou-se então uma proposta sólida na construção do conhecimento como uma
ação do sujeito que interage com o meio físico e social. Só precisamos que os princípios
desta nova proposta sejam bem definidas a todos, numa transformação a oferecer uma
educação que estimule a reflexão e ação entre educadores e educadoras.
Para Freire (1996) “mulheres e homens, seres históricos-sociais,
nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher,
de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Só somos
porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, para ser. Não
é possível, pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais
fora dela. Estar longe ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e
homens, é uma transgressão. É por isso que transformar a experiência
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter
formador”.

Segundo Sônia Kramer (2005) é preciso então ouvir a voz da criança sem que o
professor abra mão do seu papel de adulto, isto significa dar condições concretas para que a
criança viva a plenitude de seus direitos: como o sujeito que produz cultura e que pertence a
uma classe social que esta inserida num determinado grupo.
A alfabetização/letramento longe de ser um aprendizado mecânico, é uma produção
cultural. Nesse sentido, Freire (in Freire e Macedo, 1990) afirma que a alfabetização é um
ato político e, portanto, não pode ser reduzida ao puro aprendizado mecânico de leitura e
escrita. Ele defende que a alfabetização deve ser parte do processo por meio do qual os
homens, além de aprender a ler e escrever, responsabilizam-se pela transformação social.
“Ser alfabetizado não é ser livre, é estar presente e ativo na
reivindicação da própria voz, da própria história e do próprio futuro”
(Giroux, apud Freire e Macedo, op. cit., p 11).

E quanto mais os professores trabalharem essa produção cultural inter-relacionada
com as outras dimensões de cultura, mais fortemente estarão contribuindo para abrir
caminho rumo ao fim da exclusão social. Esse é um dos grandes desafios da escola
brasileira, pois permitindo o acesso a essa produção cultural o professor e a professora
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assumiram o papel mediador entre as crianças e o conhecimento, visto que é na escola que
uma grande parcela da população tem acesso à leitura/escrita.
Segundo Araújo (2003) os pressupostos da transversalidade, citada acima como
cultura inter-relacionada se consolidam com os “temas transversais”, os quais vêm a ser as
temáticas específicas relacionadas à vida cotidiana da comunidade, à vida das pessoas, suas
necessidades e seus interesses. Tais temas, no entanto, não são novas disciplinas
curriculares e, sim áreas de conhecimento que perpassam os campos disciplinares,
interdisciplinares e transdisciplinares.
De acordo com Puig e Martin (1998) esses temas:
-

supõem uma aposta clara por uma educação em valores, pois são orientadas ao
desenvolvimento de uma formação integral, atenta à dimensão ética e à formação
das capacidades necessárias para a construção da consciência moral autônoma dos
alunos e das alunas;

-

buscam dar resposta aos problemas que a sociedade reconhece, durante um
determinado período de tempo, como prioritários ou especialmente preocupantes;

-

buscam conectar a escola à vida das pessoas, propondo uma ruptura formal e
explícita com o distanciamento entre os conteúdos acadêmicos e os conteúdos que
os estudantes adquirem em sua vida cotidiana;

-

estão sempre abertos à incorporação de novos temas e problemas sociais, o que lhes
dá o caráter dinâmico e aberto às transformações sociais e a aparição de novas
sensibilidades críticas.
O construtivismo na perspectiva do epistemólogo suíço Jean Piaget, recusa tanto as

teses aprioristas de que as estruturas de conhecimento já estão presentes na bagagem
hereditária dos sujeitos quanto as teses empiristas de um ser que conhece o mundo a
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partir dos sentidos, pela pressão dos meios físico e social sobre ele. No construtivismo,
o conhecimento não está nem no sujeito nem no objeto, não está pré-determinado
hereditariamente nem é simples internalização – é, sim, resultante da ação do sujeito
sobre os objetos de conhecimento. Portanto, o conhecimento é intransferível, construído
nas ações do ser humano sobre o mundo em que vive, sendo esta construção
constitutiva do próprio sujeito.
Tal pressuposto epistemológico é essencial aos princípios de transversalidade. De
que adianta reorganizar os conteúdos escolares sem efetuar mudanças na própria lógica
de organização do ensino? De que adianta inserir conteúdos e ética ou sobre
sentimentos na escola, por exemplo, se ela seguir presa a um modelo transmissivo e
autoritário de conhecimento? Será que aulas, em que os sujeitos da aprendizagem,
alunos e alunas, exercem um papel passivo diante dos conteúdos que lhe são
transmitidos, formarão o cidadão e a cidadã competentes? As respostas, mais uma vez
são negativas, pois não se constrói a cidadania a partir de relações autoritárias e com
base em epistemologia e metodologias empiristas, de mera transmissão e reprodução de
conhecimento.
A construção dos conhecimentos, pressupõe um sujeito ativo, que participa de
maneira intensa e reflexiva das aulas – um sujeito que constrói sua inteligência e sua
identidade por meio do diálogo estabelecido com seus pares, com os professores e com
a cultura, na própria realidade cotidiana do mundo em que vive. Fala-se, portanto, de
alunos e alunas que são “autores do conhecimento”, e não meros reprodutores daquilo
que a sociedade decide que devem aprender. Fala-se então, de uma proposta educativa
que promova a abertura intelectual, e a concepção construtivista é a mais adequada para
atingir tais objetivos.
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É importante ressaltar a necessidade de assumir o discurso construtivista propondo
aos estudantes situações que promovam o exercitar dessa autoria, de forma critica,
dialógica e reflexiva.
Nesse sentido, o professor tem um importante papel de provocar a reflexão crítica
de seus alunos, a partir dos conflitos que caracterizam as situações do cotidiano. Tornase imprescindível sua participação como problematizador, pois através de seus
conhecimentos, possibilitara aos alunos uma relação mais ampla com essa realidade. É
a reflexão que levará o educando a superar as falsas concepções ideológicas, a perceber
o caráter histórico e mutável das relações sociais e, portanto, reconhecer-se como
sujeito na construção de si mesmo e da realidade, bem como capaz de participar na
transformação das relações que julgue necessárias (Leite, 2001) .
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A ESCOLA

"Escola é...
o lugar onde se faz amigos
não se trata só de prédios, salas, quadros,
programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente,
gente que trabalha, que estuda,
que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente,
O coordenador é gente, o professor é gente,
o aluno é gente,
cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
na medida em que cada um
se comporte como colega, amigo, irmão.
Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir
que não tem amizade a ninguém
nada de ser como o tijolo que forma a parede,
indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
é também criar laços de amizade,
é criar ambiente de camaradagem,
é conviver, é se ‘amarrar nela’!
Ora , é lógico...
numa escola assim vai ser fácil
estudar, trabalhar, crescer,
fazer amigos, educar-se,
ser feliz."
de Paulo Freire
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3.1 – Algumas considerações sobre avaliação
Verificando a forma de avaliação sistemática, apoiada nos erros e acertos dos
alunos, classificada pelo sistema de notas ocorridas nas últimas décadas. E concluindo
que o construtivismo parte do pressuposto de que o aluno é um sujeito dotado por
diversos saberes em sua experiência extra escolar, estando em constante processo de
aprendizagem, seja na escola ou fora dela e sendo que os alunos constróem seus
conhecimentos através das experiências vividas entre si e o meio, proporcionando
elementos a partir dos quais elabora hipóteses que, quando confirmadas, constituem-se
na apropriação do novo saber. Como então, se pode conceber a avaliação como um
processo por meio do qual o professor de Educação Infantil busque identificar e
interpretar os avanços e as dificuldades apresentadas pelos alunos e, a partir daí, definir
e propor meios para que ocorram avanços, superando-os?
As diretrizes legais referentes a essa instância educativa encaminham-se no sentido
de impedir que a prática de avaliação venha a incorrer em caráter de controle tais como
por decisões de aprovação e reprovação à semelhança do ensino regular. Lê-se, por
exemplo, no Cap. VII, 3º do Substitutivo ao Projeto da LDB nº 101 de 1993: “Na
Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento do desenvolvimento
da criança, sem julgamento de aprovação mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental”.
Levando em consideração a maneira com que uma criança descobre e conquista o
seu mundo, deparamos com uma enorme e séria tarefa de observa-las e compreendê-las,
para lhes oferecer as melhores oportunidades de conhecer a si próprias e à realidade,
através de experiências ricas e significativas. Compreendendo a criança, o professor,
redimensiona o seu fazer a partir do mundo infantil descoberto e ressignificado. E dessa
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significação decorre diretamente a qualidade de sua interação com a criança. É essa a
complexidade própria da avaliação em educação infantil, tornando-a investigativa e não
sentenciva, mediadora e não constatativa, porque é a dimensão da interação
adulto/criança que justifica a avaliação em educação infantil e não a certeza, os
julgamentos, as afirmações inquestionáveis sobre o que ele é ou não capaz de fazer. Ou
seja, o professor é o mediador nesse processo e a avaliação enquanto ação se realiza a
medida que ele intervém, ele “faz educação”, a partir do que observou e interpretou em
termos do desenvolvimento da criança.
Segundo Hoffman (2004) são justamente esses encaminhamentos que fazem parte
do relato da trajetória percorrida pela criança: o que vem acontecendo, e de que modo
vem acontecendo, no que se refere a todas as relações possíveis entre as crianças e os
adultos que lidam com ela e entre as próprias crianças, ou ações que se percebe como
necessárias a partir desse momento.
O relatório de acompanhamento do criança, ao mesmo tempo em que refaz e
registra a história do seu processo dinâmico de construção de conhecimento, sugere,
encaminha, aponta possibilidades, da ação educativa para pais, educadores e para a
própria criança. Hoffman diz que apontar caminhos possíveis e necessários para
trabalhar com ela é o essencial num relatório de avaliação, não como lições de atitudes
às crianças ou sugestões de procedimentos aos pais, mas sobre a forma de atividades a
oportunizar, materiais a lhe serem oferecidos, jogos, posturas pedagógicas alternativas
na relação com ela.
Na tentativa de realizar uma síntese organizadora das considerações, Hoffman
aponta três princípios norteadores da avaliação mediadora e que precisam igualmente
revelar-se na elaboração de registros de avaliação:
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1. Princípio de investigação docente: Trata-se de perseguir um espírito investigador
sobre os processos utilizados por cada criança na construção do conhecimento,
problematizando o espaço pedagógico, analisando suas reações, elaborando novas
perguntas a partir de suas respostas, variando e ampliando os modos de observação.
Isto implica que o professor esteja presente no ato avaliativo, como pessoa inteira,
com a sua maneira de pensar e de sentir, e que amplie o seu olhar sobre as crianças
como pessoas inteiras, com os seus próprios pensamentos e sentimentos;
2. Princípio de provisoriedade dos juízos estabelecidos: É importante perceber a
provisoriedade

das

observações feitas

sobre

a

criança

devido

ao

seu

desenvolvimento aceleradíssimo, à permanente evolução do seu pensamento. De
fato, é muito difícil um olhar consistente sobre um grupo de crianças, sobre o que
fazem, o que demonstram. Nesse sentido, são necessários registros freqüentes sobre
o que se observa, como um exercício do aprendizado do olhar do professor,
permanecendo sempre atento as novas descobertas de cada criança e do grupo como
um todo;
3. Princípio de complementaridade: Se respeitadas as diferenças das crianças no seu
processo de desenvolvimento, não poderá o professor persistir na sua avaliação em
função de comportamentos padronizados. Com tais procedimentos, o professor
resume-se a determinar se elas alcançaram ou não um determinado desempenho,
num determinado tempo, mas não encontrará nenhuma resposta sobre como elas o
alcançaram ou porque não alcançaram. Dessa forma o olhar do professor precisa
acompanhar a trajetória da ação e do pensamento da criança, fazendo-lhe sucessivas
e gradativas provocações para poder complementar as hipóteses sobre o seu
desenvolvimento.
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Diante deste estudo realizado por Hoffmann, posso constatar mediante experiência
comprovada e iniciada durante o ano de 2003 na Rede Municipal de Educação do
Município de Santa Bárbara d’Oeste que para desenvolver este tipo de trabalho é
necessário empenho e dedicação do professor e da professora para que, de forma prática
se possa observar e relatar o desenvolvimento de seus alunos. Mas quando volta-se o
olhar para os objetivos específicos de cada eixo de trabalho e faz-se o relato de forma a
acompanhá-lo, encontra-se uma seqüência linear de acontecimentos, relacionamentos e
progressos que podem ser comprovados cognitiva e socialmente favorecendo a ação do
professor e da professora diante das situações, proporcionando um maior rendimento
individual e coletivo ao mesmo tempo em que o profissional em questão pode avaliar o
seu próprio trabalho.
Nesse sentido, os relatórios de avaliação mediadora, alcançam um significado muito
diferente dos registros tradicionais que quando se efetiva, parece cumprir o objetivo
duplo de controlar a ação do professor e o comportamento infantil, revelando-se em
práticas avaliativas positivistas, nas quais se percebem os sérios reflexos de concepções
elitistas e discriminatórias do ensino regular, pois ultrapassam o sentido burocrático
para tornarem-se provocadores da maior aproximação dos professores com o pensar e o
agir de suas crianças e dos pais com o pensar e o agir dos educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante as reflexões anteriores, é possível concluir que a aquisição da linguagem
escrita se dá muito antes da criança freqüentar a escola. Diante disso, os educadores
devem ter conhecimento dos processos de construção de leitura e escrita; estar atentos
as reais necessidades educacionais de seus alunos; valorizar seus conhecimentos prévios
proporcionando um intercâmbio de informações e promover situações reais de
aprendizagens significativas que os levem a ser os próprios construtores de seus
conhecimentos.
Para tanto é preciso que esse professor seja um sujeito reflexivo, que esteja sempre
avaliando suas ações como profissional e cidadão. Somente assim, o professor crítico
será capaz de exercer o papel de mediador num processo de alfabetização que tem por
objetivo desenvolver a consciência crítica dos alunos. Pois, como cita Freire (Freire e
Macedo, 1990).
“[...] quanto mais vivemos criticamente [...] mais internalizamos uma
prática educativa radical e crítica e mais descobrimos ser impossível
separar o ensinar do aprender. A prática mesma de ensinar implica
aprendizagem por parte daqueles a quem se ensina, bem como
aprendizagem, ou re-aprendizagem, por parte dos que ensinam”.
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