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O trabalho que aqui apresentamos, decorre dos estudos feitos para a tese 
de doutoramento que tinha como objeto as práticas curriculares dos professores 
de Séries Iniciais diante das diferenças apresentadas pelos alunos no processo 
de ensino e aprendizagem. 

Aqui pretendemos apresentar um recorte deste estudo focalizando nas 
práticas das turmas de primeira séria, especificamente, nas aulas de 
alfabetização  e suas relações com os processos de exclusão dos alunos. 

Para tanto, é importante explicitar que em nossa concepção a prática 
curricular, é o conjunto de ações que implementam o currículo, sendo produto 
de um processo de objetivação da cultura, e do compartilhamento das ações 
individuais. Nesse sentido, as práticas curriculares, são coletivas, históricas e 
culturais.  

A partir disso, fomos estudar as práticas curriculares de sala de aula, 
buscando explicá-las através daquilo que Lima (1996, p.30) chamou de meso-
abordagem. Conforme Nóvoa (apud LIMA) a meso-abordagem, “nos permite 
escapar do vaivém tradicional entre uma percepção micro e um olhar macro, 
privilegiando um nível meso de compreensão e de intervenção”. Segundo Lima 
(1996, p.30) 

Não se trata, portanto, apenas da procura de um lugar de encontro e 
de síntese, possível, das contribuições resultantes das abordagens 
macroscópicas e microscópicas; mais do que isso, trata-se de 
valorizar um terreno específico que uma vez articulado com os outros 
dois, que não pode de resto dispensar ou desprezar, permitirá o 
estabelecimento de uma espécie de triangulação que mais facilmente 
poderá conduzir a superação de limitações anteriores. 
 

Em se tratando de uma pesquisa empírica, foi privilegiada uma escola, e 
dentro dela, as turmas de Séries Iniciais. Nossa opção fundamentou-se no 
entendimento de que são as práticas curriculares das Séries Inicias as 
responsáveis pelo ingresso da criança na escola e de que, nesse sentido, é 
também nessa fase do ensino que as crianças se vêem como alunos, e lidam 
com os seus primeiros fracassos. 

Por se tratar de um estudo sobre as práticas curriculares de sala de aula, 
a observação foi o instrumento de coleta de dados privilegiado.  

Conforme afirma Estrela (1994, p.30),  
tendo procedido a um levantamento das acepções em que a palavra 
observação é utilizada em Pedagogia e Ciências da Educação, 
verificamos que existem mais de setenta vocábulos designando 
conceitos diferentes, semelhantes ou idênticos. Esta diversidade 
resulta não só das diferentes orientações científicas dos 
investigadores que trabalham no campo da Educação, como também 
da falta de sistematização que se tem verificado no âmbito da 
investigação especificamente pedagógica.  



Diante dessa diversidade, segundo Estrela, o tipo de observação que 
utilizamos na pesquisa poderia ser qualificada de observação participante ou 
antropológica. Segundo esse autor, seria um tipo de observação que exige uma 
presença prolongada do observador no campo e seu contato direto e pessoal 
com os observados.  

A investigação empírica foi realizada em uma escola da rede estadual de 
Santa Catarina, localizada na capital do estado. A escolha por uma única escola 
deveu-se ao tipo de instrumento de coleta de dados, a observação, o que 
demandou a presença e imersão direta do pesquisador durante um longo 
período no universo pesquisado. 

As Séries Iniciais da escola organizava-se sob a forma de um sistema 
disciplinar e seriado. Nas primeiras, segundas e terceiras séries, os alunos 
estudam com um mesmo professor as disciplinas de História, Geografia, 
Ciências, Português, Matemática e Ensino Religioso e com professores 
específicos, Artes e Educação Física. Nas quartas séries as disciplinas são 
distribuídas entre três professores que se revezam na turma, para lecionar 
Português, Matemática, Estudos Sociais e Ciências, além dos professores de 
Educação Física e Artes. 

Após a pesquisa exploratória nas turmas que integravam as Séries 
Iniciais, foram selecionadas para investigação quatro turmas de primeira série, 
duas de segunda série, uma terceira e uma quarta série. O grupo de professores 
observados possuía, em sua maioria, formação para a área em que trabalhavam 
e faziam parte do corpo de funcionários efetivos da escola. Esta caracterização 
reforça a qualidade dos dados coletados, justamente porque em razão da 
efetivação dos professores temos uma permanência na escola das práticas 
estudadas e analisadas. 

O texto aqui apresentado realiza um recorte da pesquisa desenvolvida e, 
com base nele, procura trazer novamente à tona a necessidade de 
investigarmos as práticas cotidianas da escola na seleção e organização do 
conhecimento trabalhado, principalmente no que se refere a leitura e escrita nas 
séries iniciais.  

Toda a problemática e investigação tiveram como principais referenciais, 
autores da sociologia crítica, em especial, Bersntein e Bourdieu e alguns 
estudiosos do currículo, nomeadamente, as contribuições de Gimeno Sacristán.   
1. As práticas curriculares das Séries Iniciais  

Na escola estudada, é importante destacar novamente que encontramos 
na sala de aula, uma organização curricular do tipo coleção. Mesmo sendo os 
professores de primeira, segunda e terceira séries titulares (ou regentes) das 
turmas, ou seja, responsáveis por ministrar todos os conteúdos, com exceção 
das disciplinas de Educação Física e Artes, cada uma com seu professor 
específico, no cotidiano das práticas curriculares, os professores dividiam e 
organizavam o tempo da sala de aula em disciplinas específicas: havia um 
momento demarcado para cada aula e cada conteúdo. 

Com base nos registros de observação foi possível identificar freqüências 
bem como os tópicos selecionados em cada disciplina. Imediatamente, 
percebeu-se uma  ênfase curricular na disciplina de Língua Portuguesa. De 



todas as aulas observadas, percebeu-se que os conteúdos de Língua 
Portuguesa eram os mais trabalhados pelos professores, seguidos dos 
conteúdos de Matemática e Ciências. Notou-se também a ausência de trabalho 
com conteúdos relacionados à História e à Geografia nas três primeiras séries, 
durante o período de observação. Da mesma forma, surpreendeu a presença de 
conteúdos relacionados à Religião. Como as aulas de Educação Física e Artes 
são demarcadas por regras exteriores à sala de aula, a presença dessas aulas 
era garantida por uma questão espacial e temporal. 

O que foi possível identificar no processo de observação é que o trabalho 
do professor das Séries Iniciais constitui-se, pelo menos no caso da escola 
estudada, um ofício solitário e destituído de acompanhamento pedagógico. As 
decisões curriculares tomadas pelos professores eram decisões individualizadas 
e, por isso, definidas pela forma como esse profissional foi sendo constituído. 
Poderíamos afirmar que existe, aparentemente, uma autonomia muito grande no 
trabalho docente em sala de aula, sendo as escolhas curriculares de sala de 
aula dependentes das disposições individuais dos sujeitos. Tudo isso 
aparentava ser realizado de maneira intuitiva pelo professor. Não se verificou ao 
longo do período de permanência na escola, nenhum tipo de orientação, 
supervisão ou acompanhamento do trabalho docente em sala de aula. Ou seja, 
o professor de fato fazia o que melhor lhe convinha no momento de definir suas 
escolhas curriculares. 

No entanto, a partir da compreensão de prática enquanto experiência 
partilhada sabemos que as escolhas individuais são mediadas por elementos 
que estruturam o trabalho docente, imprimindo-lhe um jeito de pensar e 
constituir suas práticas.  

O que queremos afirmar com isso é que existe um processo de regulação 
do trabalho docente que é histórico, processual e social que se cristaliza na 
organização da escola e de suas práticas. No entanto, sendo a prática cotidiana 
viva e por isso imprevisível, existem brechas, nichos, espaços de atuação 
individual de um sujeito que por ser plural pode constituir um novo conjunto de 
práticas para o seu exercício profissional. Tal movimento também foi possível 
identificar nas escolhas curriculares dos professores. Não existe uma normativa, 
uma regra seguida pelos professores do que e do como trabalhar. A experiência 
partilhada é definidora de suas escolhas, bem como a organização escolar. No 
entanto, há que se evidenciar os descontinuísmos, as desconexões, não como 
rupturas da estrutura, mas inclusive, como forma de manutenção da organização 
instituída.  

A seleção feita pelos professores em suas práticas curriculares de sala de 
aula, denotam os valores, crenças e conhecimentos sedimentados no juízo 
professoral. Os professores são fiéis aos seus objetivos, ainda que não tenham 
clareza reflexiva sobre a origem deles. 

Tal percepção auxilia muito na análise dos conteúdos selecionados dentro 
das disciplinas, para evidenciarmos também essas ênfases. Quando falamos de 
conteúdo, estamos nos referindo ao tópico de estudo abordado na relação de 
ensino aprendizagem instituída na sala de aula, podendo ser uma decorrência 
da área disciplinar instituída ou não ter com ela uma relação direta. 



Ao analisar os dados coletados, constatamos a ênfase na disciplina de Língua 
Portuguesa. Ao centrarmos a análise nas práticas curriculares do ensino da 
Língua Portuguesa foi possível identificar: . Leitura e escrita com ênfase nos 
encontros consonantais: lh, rr, gr, silabas complexas – gue, gui, exercitação de 
texto. 

Uma concepção de língua escrita como codificação, trabalha 
exaustivamente para auxiliar os alunos a decodificarem o código escrito, por isso 
a necessidade de conteúdos como: encontros consonantais, sílabas complexas 
etc. Tudo isso apresentado de maneira factual para os alunos. 

Além disso, ao privilegiar a leitura e a escrita como sendo uma habilidade 
a ser adquirida, um desempenho especializado, não importa o conteúdo daquilo 
que se aprende, nem o sentido disso para os alunos desde que a leitura e a 
escrita estejam sendo treinadas. Tal aspecto revela uma característica forte da 
prática curricular observada: o que importa é o como se faz e não o que se 
aprende. Os conteúdos escolares, na verdade, nas primeiras e segundas séries, 
são um meio para promover um fim que é a leitura e a escrita e nas terceiras e 
quarta séries são um fim em si mesmo. Não importa o sentido e o significado 
para os alunos, importa é a tarefa, a atividade, o mantê-los ocupados de uma 
forma que lhes possibilite aprender a ler e escrever. 

Tal perspectiva ficou muito explícita nos conteúdos trabalhados nas aulas 
de alfabetização observadas. Os conteúdos restringiam-se a formas de 
exercitação da leitura e escrita, como podemos perceber nos conteúdos 
registrados na aula da primeira série apresentados a seguir: 

Foguete - gue - gui 
O foguete sobe para o céu. 
Guido vê um foguete. 
O foguete sobe para o céu. 
Ele voa como uma águia. 
O foguete vai até a lua. 
 
1. Copie três vezes a mesma palavra: 
Guitarra guitarra guitarra 
Açougue açougue açougue 
Guerreiro guerreiro guerreiro 
Coleguinha coleguinha coleguinha 
Amiguinho amiguinho amiguinho 
 
2. Separe as sílabas 
Mangueira 
Guitarra 
Ninguém 
Guaraná 
Guardanapo 
 
3. Forme pensamentos: 
Foguete 
Coleguinha 
Açougue 
 
4. Responda 
Para onde foi o foguete? 



Ele voava como uma? 
Quantas palavras têm o texto? 
 
 (Notas de campo – 1ªsérie B) 
 

Esses pequenos textos e essas atividades foram escritos no quadro negro 
e as crianças copiavam em seus cadernos. Os textos eram lidos e relidos 
coletivamente pelos alunos e poucas eram as explicações do professor sobre o 
que as palavras significavam ou outros comentários para além do texto. O 
objetivo da atividade era a leitura e a escrita e o conteúdo não tinha um sentido 
direto para as crianças. 

Por isso, torna-se um conteúdo procedimental, a criança aprende um 
modus operandi da escrita e um conteúdo factual porque os elementos desse 
processo são apresentados de forma solta, desconectada, ou seja, a forma 
como se trabalha o conteúdo vai demarcando o seu sentido e as suas 
características, além do tipo de aprendizagem que se estabelece. 

A partir de práticas como essas os alunos também vão tendo conteúdos 
atitudinais, vão  aprendendo o papel e o sentido da leitura nas suas vidas e sua 
atitude frente a ela. Hand (apud WHITTY, 1985, p. 15), descreve assim esta 
situação: 

Todas as crianças da classe trabalhadora aprendem a ler na escola. 
Esforçando-se exaustivamente através de esquemas de leitura 
aprendem que a leitura é uma tarefa não relacionada com algo que 
possam entender. Assim, elas são preparadas para um papel no qual 
a leitura é relevante somente para o cumprimento de tarefas 
ordenadas pelos outros. Para outras finalidades – para além da leitura 
de jornais, elas abandonam-na tão rapidamente quanto possível. 

 
Aparece aí, portanto um discurso regulador do qual professores e alunos 

parecem não se dar conta: as práticas da escola ajudam no abandono da leitura 
como uma prática social significativa para todos os sujeitos. Os pequenos textos 
e as atividades trabalhadas exemplificam essa situação. 

Os conteúdos escolares, na verdade, como já afirmamos, nas primeiras e 
segundas séries, são um meio para promover um fim que é a leitura e a escrita e 
nas terceiras e quarta séries são um fim em si mesmo. 

Um outro aspecto que reforça essa questão diz respeito aos conteúdos 
conceituais identificados nas escolhas curriculares dos professores. Os 
conteúdos conceituais quando aparecem são trabalhados de forma desconexa, 
descontextualizada e nesse sentido, sem significado para os alunos. 

Nas práticas curriculares observamos isso nos conteúdos relacionados a 
português , como destacamos abaixo: 

Circule os pronomes do caso reto. 
Forme frase com os pronomes: 
Eu 
Tu 
Ele 
Nós  
Vós 
Eles 
 



2. Passe para o plural. 
Pastel, varal, azul, caracol, farol, sol, jornal, cantil, anil, carnaval, anel, 
funil, anzol, quartel, bambuzal. 
      (Notas de campo – 3ª série) 
1. Sublinhe os verbos que indicam fenômeno da natureza: 
Gritar, falar, ventar, relampejar, chover, comer, trovejar, repartir. 
 
2. Numere corretamente: 
(1) 1ª conjugação 
(2) 2ª conjugação 
(3) 3ª conjugação 
 
(   ) beber, correr, viver 
(   ) ajudar, limpar, cantar 
(   ) fugir, dividir, permitir 
(   ) pular, gastar, rasgar 
(   ) adormecer, perder, perceber 
 
3. Indique a pessoa e o número dos verbos destacados: 
a) Quantos anos você tem? 
b) As crianças comeram as frutas. 
c) Eu estava no portão da rua. 
d) Quando comprei aqueles livros? 
 
4. Passe as frases para o plural. 
a) Eu penso em você. 
b) Eu escrevo um bilhete. 
c) Ele canta conosco. 
d) Ele pulou o muro. 
(Notas de campo – 4ª série) 

 
 

Vemos que a seleção por conteúdos como: encontros consonantais e 
vocálicos associada à forma dada a esses conteúdos fragiliza o trabalho da 
escola com o conhecimento. O conhecimento é apresentado para os alunos 
como informações desconectadas, sem sentido e inclusive já dominadas por 
eles em outras situações sociais. 

Alguns autores, como Silva (1990), têm destacado o trabalho frágil da 
escola com o conhecimento, apontando que o conhecimento escolar é 
distribuído de forma desigual, dependendo das classes e grupos sociais a que 
se destina, além do papel dos conteúdos relacionados ao currículo oculto. 

Duarte (2000), acrescenta a essa idéia a crítica que mesmo nas 
prescrições curriculares parece existir uma demanda para que o trabalho da 
escola com os alunos oriundos da classe trabalhadora centre-se em conteúdos 
que sejam úteis.  

A partir das práticas curriculares observadas, nossa crítica é ainda mais 
radical: o conteúdo selecionado e trabalhado no cotidiano da sala de aula é 
prescindível na vida cotidiana dos alunos, ou seja, não se reveste de uma 
utilidade prática direta, ao mesmo tempo em que reitera a aversão ao teórico, ao 
conhecimento “clássico”. O que pode ser percebido na seleção de conteúdos 
feita pelos professores foi um esvaziamento do trabalho da escola com o 



conhecimento. O conhecimento escolar ensinado (forma e conteúdo) tornou-se 
tão frágil que não tem sentido em outro espaço que não o escolar. 

O conhecimento trabalhado na sala de aula aparece como deslocado do 
tempo e do espaço e preso a um cotidiano escolar passado. Esse aparente 
deslocamento, no entanto pode refletir o esforço docente para acompanhar as 
demandas sociais. No contexto geral das práticas curriculares observadas, o 
que vemos foi um conhecimento escolar empobrecido, destituído de sentido, 
deslocado, fragmentado e principalmente, incapaz de auxiliar na constituição de 
uma compreensão crítica do mundo. 

.A seleção pobre e feita de maneira, aparentemente, irrefletida pelos 
professores, empobrece também o próprio trabalho docente. O trabalho do 
professor é com o conhecimento escolar, sendo essa relação empobrecida, as 
outras dimensões de sua prática serão afetadas. 

Isso se reflete também na forma como a aula é organizada. 
Durante o processo de observação, fomos percebendo alguns princípios 

metodológicos organizativos das aulas, muito presentes em todas as turmas. 
São eles: 

• Os professores são os sujeitos ativos do processo. A aula e as 
dinâmicas utilizadas centram-se nele. Ele que determina, escolhe e 
delega as atividades a serem feitas. 

• Os professores desenvolvem a aula tendo como base a relação 
com a classe e não com os alunos individualmente. As 
explicações, orientações são sempre para o coletivo dos alunos. 
Ao mesmo tempo as tarefas são quase que totalmente 
individualizadas.  

• As aulas seguem um esquema que pode ser assim apresentado: 
exposição do conteúdo e das tarefas do dia por parte do professor, 
exercitação do conteúdo explicado, envolvendo exercícios de 
fixação e memorização, verificação pontual das aprendizagens dos 
alunos. 

• As tarefas são, na maioria das vezes exercícios, passados no 
quadro e copiado nos cadernos, pelos alunos, ou cópias de 
atividades presentes em livros, ou folhas de atividades 
fotocopiadas e entregues à classe. 

• O exercício individual é o mais utilizado em sala e a cópia é uma 
tarefa constante em classe. 

• A preocupação principal do professor é com a atividade de ensino. 
Seu foco principal é definir o que vai trabalhar, como vai organizar 
sua aula, que atividades serão ministradas. 

• As orientações individuais aos alunos, quando acontecem, são 
centradas nas explicações sobre o que se tem de fazer em 
determinada tarefa. 

Tais princípios foram encontrados em todas as aulas assistidas. Como foi 
possível identificar, as aulas são organizadas centradas no ensino e envolvendo 
dinâmicas de classe, por isso, sempre começam com uma explicação do 
conteúdo feita pelo professor ao coletivo do grupo, exercícios de fixação e 



verificação da aprendizagem. A aula descrita a seguir exemplifica o tipo de 
trabalho observado e a caracterização apresentada anteriormente.  

 O professor começa a aula escrevendo no quadro. 
Primeiro um cabeçalho e depois as seguintes atividades: 
A telha - lha 
lha - lhe - lhi - lho - lhu - lhão 
Olhe essa telha 
Ela é feita de barro cozido 
O velho colocou a telha no telhado 
1. Forme pensamentos com as palavras 
Palhaço 
Milho 
Palha 
Bilhete 
2. Descubra novas palavras 
T 
E 
L 
H 
A 
S 
3. Quantas palavras têm no texto: 
4. Para que serve a telha? 
5. De onde é tirado o barro? 
As crianças fizeram a atividade das 8horas às 10 horas da manhã. 
Cada um fazia individualmente. O professor passava no quadro e 
sentava na sua mesa. De tempos em tempos corrigia o que passava 
no quadro pedindo que algumas crianças respondessem. No exercício 
de fazer frases as crianças fizeram e leram as seguintes frases:  
“O Ivo é palhaço”. 
“O palhaço está no circo”. 
“O cavalo come palha”. 
“Eu gosto de comer milho”. 
“O milho está no cacho” 
Após o intervalo as crianças tiveram aula de Ed. Física. 
Na volta o professor fez um ditado. Ditava as palavras e depois 
mostrava. 
Telha Alho 
Velho Recolhe 
Palha Colhe 
Folha Bilhete 
Galho 
 
Após o ditado, pediu que o grupo lesse coletivamente em voz alta o 
texto da “Telha” e depois pedia para os alunos lerem em voz alta 
individualmente. 
(Notas de Campo – 1ª Série A) 

Como podemos perceber, o tipo de tarefa apresentada aos alunos, 
objetiva a exercitação, pautada na memorização e fixação daquilo que foi 
aprendido. Esse tipo de exercício, ajuda na disciplina dos alunos em sala, o que 
era extremamente forte nas práticas observadas. O trabalho desenvolvido pelos 
professores exigia dos alunos, desde as primeiras séries, um grande 
disciplinamento. Os alunos sempre organizados em fila única, com uma carteira 
atrás da outra, tinham seus movimentos vigiados pelos professores. O trabalho 



individualizado exigia que a criança estivesse, a maior parte do tempo, sentada 
em sua carteira, o que também exigia uma disciplina que, aos poucos, ia sendo 
internalizada pelos alunos.  

O trabalho individualizado é priorizado neste tipo de pedagogia. Por isso, 
como afirma Bernstein, ler e escrever se torna uma competência tão importante 
para esse tipo de prática, pois quanto mais rápido esta aprendizagem acontecer, 
mais independente o aluno se torna do professor para seguir com o trabalho 
individualizado. 

Na verdade percebemos, que o tipo de trabalho solicitado, as tarefas 
desenvolvidas pelos alunos, tem em si, um sentido, uma razão de existência no 
contexto da aula. Como afirma Gímeno Sacristán (1999, p.54) 

Uma tarefa acadêmica (realizar um resumo, explicar-compreender 
uma unidade de informação, avaliar um trabalho do aluno, esclarecer 
dúvidas aos estudantes etc.) Envolve um discorrer de ações com uma 
coerência interna, das quais são extraídos esquemas de ação, 
conhecimentos ou representações. Em torno destas, ou com 
independência direta das mesmas, são agrupadas crenças diversas 
sobre a natureza das tarefas, da personalidade do estudante, sobre os 
conteúdos, sobre o que representa essa ação no conjunto de uma 
seqüência de ações mais ampla, sobre como reagem alunos 
diferentes e um sem-fim de possibilidades. Como destaca, Kuljutkin 
(1988, p.74), cada tarefa pedagógica não é só uma atividade, mas 
uma unidade estruturada de pensamento do professor, cuja função 
relaciona-se com uma atividade prática, proporciona uma análise da 
situação pedagógica concreta, propõe os objetivos em um 
determinado contexto de atividade, controla e regula o processo de 
sua consecução e avalia os resultados. A tarefa pedagógica tem uma 
estrutura que compreende a perspectiva geral do trabalho educativo, 
um modus operandi; em torno dela podem ser associadas múltiplas 
crenças e valorizações. 
 

Então, a forma como o professor organiza a aula, as tarefas que solicita, o 
modo de operar o ensino nos dá pistas sobre os seus entendimentos sobre a 
aprendizagem. Ao termos pistas do que importa aprender, compreendemos o 
que é significativo não aprender. O que importa é a forma como o aluno executa 
a tarefa, se ele domina o modo e não o sentido, a compreensão do conteúdo. 

Nesse tipo de prática, como o que determina o sucesso é muito específico 
porque se resume à decifração de um código (compreensão restrita de leitura e 
escrita), maior é o número de crianças que não conseguem atingir o que se 
almeja delas. 

As diferentes formas de compreensão não têm espaço na medida em que 
o que se espera dos alunos é um comportamento padronizado.  

Se o conteúdo exige o domínio de uma série de habilidades e se ele é 
vazio de significado para aqueles que o adquirem, ensinar tal conteúdo requer 
práticas e métodos que o tornem o menos questionável possível. Por isso, a 
necessidade de ser centrado no professor. Por isso, também que o professor 
mantém seu foco no ensino, distanciado do que os alunos estão aprendendo 
neste processo. Conforme afirma Sampaio (1998, p. 241) “a organização do 
ensino transparece coletiva e indiferenciada, em torno de exposições para todos, 



exercitação e sistematização de assuntos por meios dos mesmos exercícios e 
dos mesmos livros, (...)”.    

Após definir um estilo didático, o professor se mantém nele, independente 
do rendimento dos alunos, demonstrando o quanto o ensino está descolado do 
processo de aprendizagem. Observamos isso em vários momentos.  

Então, como vimos na questão dos conteúdos, como o foco dos 
professores é fazer os alunos lerem e escreverem, no sentido restrito do termo, 
os exercícios em sala são utilizados para este fim. Por isso, a preocupação está 
em garantir meios para que isso ocorra, independente do tipo e do nível das 
aprendizagens decorridas desse processo. 

Forma-se portanto, uma trilha que pela sua reiterada repetição se 
sedimenta no cotidiano das práticas escolares e ajuda a forjar um processo de 
alfabetização que só tem sentido dentro da escola. 
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