
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 
ALFABETIZADORES 
 
VERONICA BRANCO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ), SANDRA REGINA 
KIRCHNER GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ).  
 
 

Pesquisa–ação realizada por pesquisadores da universidade com todos os 
professores–alfabetizadores de uma rede pública municipal situada na região sul do 
Brasil, entre os anos de 2005 e 2007. Este trabalho é parte de um programa de 
formação continuada levado a efeito com 121 professores das séries iniciais do 
Ensino Fundamental – dentre eles 50,4% com formação de Magistério de 2º grau – 
com os quais foram trabalhados conteúdos de Língua Portuguesa: alfabetização e 
letramento. O principal objetivo da pesquisa foi apoiar, teórica e 
metodologicamente, o trabalho docente visando à melhoria da qualidade do ensino 
na área em foco. Tendo em vista o alto índice de reprovação identificado entre os 
alunos das séries iniciais do ensino fundamental – 31,5% –, ocorrido devido ao 
precário domínio da leitura e escrita, e o baixo resultado obtido pelos alunos das 
quartas séries no teste estadual de Língua Portuguesa: 3,2 (dados referentes ao 
ano de 2003). Durante a realização da pesquisa, foi desenvolvido um conjunto de 
materiais de ensino e aprendizagem, de estratégias didáticas e de metodologias 
apropriadas à formação dos participantes. Os resultados da pesquisa revelam as 
possibilidades de aprendizagem e as dificuldades dos docentes no que se refere à 
aquisição dos conteúdos linguísticos da alfabetização que não fizeram parte de sua 
formação inicial. Esses resultados foram comprovados pela melhoria da 
aprendizagem dos alunos da rede municipal, medida pelo aumento sucessivo do 
IDEB (índice MEC/INEP de qualidade da educação brasileirra) para 4,3 (quatro 
inteiros e três décimos) em 2005 e 5,1 (cinco inteiros e um décimo) em 2007, 
médias acima das nacionais. Acredita–se que os materiais produzidos bem como as 
estratégias e metodologias empregadas possam servir de subsídio para a formação 
inicial e continuada de um número maior de professores. 
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A aprendizagem da leitura e da escrita tem sido apontada como o "calcanhar de 
Aquiles" da educação brasileira. As sucessivas avaliações nacionais realizadas pelo 
Mec/Inep: Saeb e Prova Brasil[1] , com as 4ª. e 8ª. séries do Ensino Fundamental, 
bem como os testes de avaliação internacional - como o Programa Internacional de 
Avaliação (PISA), realizado pela Organização para o Desenvolvimento dos países da 
Comunidade Européia (OCDE) - têm constatado que o desempenho escolar das 
crianças brasileiras em língua portuguesa é fraco, porque elas apresentam 
dificuldade com a realização da leitura e não compreendem o que leem. 

O baixo resultado obtido naquelas avaliações pelos escolares levou as comunidades 
interessadas e as autoridades educacionais a questionarem a qualidade da 
educação e a indagarem sobre a competência de quem ensina os que não 
aprendem. 

Os professores alfabetizadores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
apresentam problemas conhecidos e já veiculados pela literatura educacional como: 
baixos salários, desmotivação, precariedade na formação inicial e ausência de uma 
política pública de valorização. Quanto à formação inicial, destaca-se que muitos 
alfabetizadores frequentaram apenas o curso de magistério de 2º. grau, outros 



freqüentaram cursos das mais variadas licenciaturas e muitos outros cursaram 
Normal Superior e Pedagogia. Em nenhum desses cursos de formação inicial - com 
exceção da licenciatura em Letras - existe formação específica para trabalhar com 
os conteúdos de Língua Portuguesa. Dessa forma, o trabalho desses professores 
que não adquiriram uma formação acadêmica específica para atuarem na área da 
Linguagem é, em regra, pautado pelo livro didático, pelas sugestões emanadas da 
Supervisão Pedagógica da escola (um profissional formado em Pedagogia) e 
possivelmente pelas suas experiências anteriores ou as dos colegas mais 
experientes, como aponta Tardif (2002). 

Esse é, também, o quadro em que se desenvolveu a pesquisa apresentada. Ela foi 
realizada de 2005 a 2007, com professores da rede municipal de Porecatu[2]. Os 
participantes da pesquisa eram 121 (cento e vinte e um) professores concursados 
da rede municipal de ensino, regentes de classes de Educação Infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental, de escolas rural e urbana, sendo que 61 (sessenta 
e um) deles tinham formação de Magistério de 2º. Grau e 60 (sessenta) tinham 
cursos de graduação; desses, a maioria - 42 (quarenta e dois) - tinha curso de 
Pedagogia ou Normal Superior e os outros 18 (dezoito) outras licenciaturas. 
Também participaram da pesquisa 14 (quatorze) Pedagogos das escolas e 4 
(quatro) Técnicos Educacionais do Departamento Municipal de Educação, 
perfazendo o total de 139 (cento e trinta e nove) participantes. 

Anexo 1 

De início os participantes foram convidados a expor e a analisar as principais 
dificuldades evidenciadas pelos alunos na área de Língua Portuguesa. Constatou-se 
que o grande número de crianças que não aprendiam a ler, as que não 
compreendiam o que decodificavam e as que não conseguiam produzir um texto 
mínimo com coerência, era uma preocupação geral entre os participantes. Também 
se procurou confirmar essa informação realizando um teste de Língua Portuguesa, 
leitura, interpretação e produção textual com todos os alunos da rede de ensino. 

A partir das necessidades apontadas pelos professores,  estabeleceu-se como 
principal objetivo da pesquisa apoiar o trabalho docente - teórica e 
metodologicamente - visando à melhoria da qualidade do ensino na área de Língua 
Portuguesa. Esta decisão foi reforçada tendo em vista o alto índice de reprovação 
identificado entre os alunos das séries iniciais do ensino fundamental - média de 
31,5% no ano de 2004 - e também devido ao índice de avaliação 3,2 obtido pelos 
alunos dos 4º.

O trabalho foi desenvolvido sob a forma de pesquisa-ação nos moldes propostos 
por Barbier (1985, 2007), para quem na pesquisa-ação o pesquisador compreende 
que as ciências humanas são "essencialmente, ciências de interações entre sujeito 
e objeto de pesquisa" (BARBIER, 2007, p 14), o que permite ao pesquisador 
envolver-se nela como um membro participante do grupo de pesquisa. O autor 
acrescenta que a mudança visada não é imposta de fora porque ela é uma 
atividade de pesquisa em que os atores se debruçam sobre si mesmos. Assim, 
mesmo que o processo de pesquisa seja induzido pelos pesquisadores, ela é 
efetuada 

 anos das escolas municipais no SAEB de 2003, na avaliação em 
Língua Portuguesa. 

pelos atores em situação e sobre a situação destes

Buscou-se o referencial de formação de professores de Tardif (2002), cujos 
postulados pautam-se em pesquisas realizadas a partir 1980, na Europa e no 
Brasil, a partir de 1990.  

.  



Apesar da lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira estabelecer que os 
professores que atuam nos diferentes níveis da educação devam ter cursos de 
licenciatura, a realidade é que ainda existe um grande contingente de profissionais 
sem a formação mínima exigida. E ainda que todos os professores já fossem 
portadores de título de licenciatura,  as questões da formação desses profissionais 
não estariam resolvidas porque a profissão de professor é muito peculiar e as 
Universidades e Escolas Normais dos diferentes países ainda não chegaram a um 
modelo satisfatório de sua formação. Como afirma Tardif (2002), os cursos 
existentes estão fortemente marcados por um modelo aplicacionista, 

Em pesquisa efetuada sobre os saberes docentes, Tardif (2002) verifica que boa 
parte do que os docentes sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e 
sobre como ensinar não provém de sua formação acadêmica e sim de sua história 
de vida, principalmente de vivências como aluno. O autor comenta que os 
professores são profissionais que muito antes de iniciarem sua formação 
profissional estiveram imersos em seu local de trabalho por cerca de 16 (dezesseis) 
anos, como alunos. Essa longa estadia no mundo do trabalho fornece-lhes uma 
bagagem de conhecimentos, de crenças, de representações e de certezas sobre a 
prática docente que são muito fortes e que permanece inconteste na mente dos 
professores por longo tempo. 

 que está 
baseado na racionalidade técnica. Modelo em que os alunos precisam primeiro 
aprender um grande repertório de conhecimentos dispersos por disciplinas 
estanques no currículo, para depois realizar um estágio tutelado, onde vão aplicar o 
que aprenderam. No entanto, conclui o autor, quando os estudantes se formam e 
vão trabalhar sozinhos nas escolas,  aprendem seu ofício na prática e descobrem 
que os conteúdos veiculados na universidade nem sempre se aplicam à ação 
cotidiana. Para Tardif, o grande problema desse modelo é que os conhecimentos 
veiculados na Universidade, durante a formação, fornecem uma representação falsa 
e idealizada dos saberes dos profissionais sobre a prática docente.  

Como alternativas para superar o modelo aplicacionista de formação de 
professores, encontram-se as propostas de Schön (2000), Nóvoa (1991), 
Perrenoud (2002), Tardif (2002), Zeichner (2005), e também das pesquisadoras 
brasileiras Candau (1999), Kramer (1989) e Pimenta (2002). Eventualmente 
adicionando enfoques particulares todos acabam por identificar-se com o 

Schön (2000), apresentando sua proposta, apontou a existência de uma situação 
de ação, de prática, para a qual se dispõe de um corpo de conhecimentos que 
orienta as ações de forma espontânea. O autor denominou essa situação de 
conhecer-na-ação, comentando que em geral muitas das ações de trabalho 
rotineiras são resolvidas empregando um conhecimento tácito e sem deliberação 
consciente. Porém quando o indivíduo depara-se com problemas novos, 
desconhecidos, para os quais não dispõe de uma pronta resposta e é surpreendido, 
tem sua atenção dirigida para o fato estranho. Essa atitude de surpresa e 
estranhamento leva à reflexão, a uma atitude consciente de busca de outras 
soluções para resolver o problema. É o pensamento do sujeito que se volta para si 
em busca de uma solução, e é essa atitude de retroação que Schön chama de 
reflexão-na-ação. É uma atitude crítica que leva a questionar os pressupostos do 
ato de conhecer-na-ação, e a questionar por que se fez determinada coisa e 
daquela forma. Ao pensar criticamente sobre o que orientou a ação, bem ou mal 
sucedida, é possível obter melhor compreensão do fenômeno, reestruturar as 
estratégias de ação e repensar as formas como se concebe as situações. Essa 
reflexão leva a uma tentativa de aplicar as novas ideias, compreensões e 
estratégias para testar seu poder de solucionar os problemas. 

paradigma da racionalidade reflexiva e crítica. 



Para Schön a reflexão-na-ação é um processo individual, do sujeito consigo, e ele 
defende que para melhorar a formação dos professores deve-se fazer com que eles 
tomem consciência de sua própria aprendizagem e que descubram como é que 
aprendem.  

Zeichner (2005) focou sua atenção na necessidade de eliminar a separação entre o 
mundo dos professores-pesquisadores e o dos pesquisadores acadêmicos, já que 
ambos consideram (com raras exceções) irrelevantes as investigações de um e de 
outro. Afirma que os professores acham que a teoria produzida pelos pesquisadores 
acadêmicos é de pouca serventia para sua prática, enquanto os pesquisadores 
acadêmicos dão pouca importância ao saber prático dos professores. Ele crê que a 
integração desses dois grupos de profissionais forneceria aos alunos em formação, 
paralelamente, na escola, a possibilidade de observação de determinadas práticas 
e, na academia, ideias e compreensões propulsoras de inovação nas práticas 
escolares. 

O grande diferencial do pensamento de Zeichner a ser considerado pelos 
formadores de professores é que ele concebe a reflexão como um processo 
coletivo, que deve ocorrer entre o sujeito e seus pares. Assim, infere-se que o 
processo de tomada de consciência do aluno (futuro professor) ou mesmo do 
professor já em exercício pode ser desencadeado pela intervenção deliberada de 
um mediador mais experiente, mas que na sequência essa atividade metacognitiva 
faria parte do repertório de todos.  

No Brasil, Pimenta (2002) analisou as origens, os pressupostos, os fundamentos e 
as características dos conceitos de professor reflexivo e de professor pesquisador. A 
articulação entre a prática docente, a reflexão e a pesquisa levou-a a conceber o 
paradigma da reflexão e da investigação na ação e sobre

Alarcão (2008), ao comentar o paradigma da racionalidade reflexiva, aponta 
desencanto dos pesquisadores portugueses e brasileiros com os resultados atuais 
das pesquisas, considerando como principal fator dessa situação os fracos 
resultados nas mudanças do papel do professor na sociedade atual. 

 ela. Para esse modelo, o 
professor é um profissional em contínuo processo de desenvolvimento e construção 
de sua autonomia, capaz de refletir e investigar seu próprio agir - dentro das 
condições estruturais, sociais e históricas concretas - de construir conhecimento 
crítico e de propor alternativas inovadoras e criativas diante das necessidades 
emergentes. 

Uma das hipóteses sustentadas nesta pesquisa é a de que nem sempre os 
trabalhos que visam à atividade reflexiva dos professores alcançam os resultados 
esperados, normalmente porque realizados com professores que não construíram 
ou não desenvolveram na formação inicial a capacidade de genuinamente refletir 
sobre sua prática, o que lhes impede ou dificulta a compreensão dos problemas 
reais a serem enfrentados no campo profissional. Considerando essa hipótese, 
optou-se por criar espaços para a problematização e tomada de decisões a partir da 
reflexão sobre e na ação docente, a cada passo da pesquisa, e também, sempre 
que possível e necessário, proporcionar experiências para tomada de 
consciência - nos moldes propostos por Piaget (1978) - e reconstrução de 
conhecimentos e conceitos mal ou deficientemente construídos na 
formação inicial e (ou) continuada, antecedendo a reflexão sobre e na 
ação. Assim, procurou-se evitar que a compreensão falha construída na vivência 
dos alfabetizadores (como alunos) pudesse constituir-se em um obstáculo para a 
adequada compreensão dos conteúdos escolares. Esta decisão foi reforçada pelos 
resultados da pesquisa de Bransford, Brown e Cocking (2007), segundo os quais os 
estudantes não se dão conta de que não sabem, o que ocorre principalmente ao 



elaborarem uma representação de informações coerentes (para eles), quando na 
realidade compreenderam mal as novas informações. Com o procedimento 
proposto, o de reelaboração conceitual, inaugura-se um novo paradigma de 
formação inicial e continuada de professores. Um modelo que toma como ponto 
de partida a reelaboração do conhecimento, a partir da empatia[3], para só 
então realizar a reflexão e encaminhar-se para a ação

Nesta perspectiva, no desenvolvimento da pesquisa foram criados materiais 
didáticos de aprendizagem para proporcionar aos professores a vivência de 
experiências semelhantes às dos aprendizes iniciantes do sistema alfabético da 
língua escrita. Os professores acreditavam que aprender o alfabeto é uma atividade 
apenas de memorização,  e tão simples que ensinavam às crianças não apenas um, 
mas quatro tipos de letras, simultaneamente: de fôrma (26) cursiva maiúscula 
(26), cursiva minúscula (26) e de imprensa minúscula (26). Com esse 
procedimento eram ensinados 104 diferentes traçados de letras, quando na 
verdade bastam 26 traçados básicos, de forma, para se aprender a ler.  

. O ponto de partida foi 
a manipulação, pelos professores, de material de aprendizagem instigador - criado 
pelas pesquisadoras especificamente para este fim - com o qual puderam colocar-
se no lugar das crianças, jovens ou adultos, aprendizes iniciantes da língua escrita, 
e entender suas dificuldades na aprendizagem do sistema alfabético. 

Com vistas a impulsionar a reelaboração do conhecimento, um dos instrumentos 
construídos foi um alfabeto móvel com as letras minúsculas do alfabeto grego. O 
alfabeto foi apresentado em fichas - como cartas de um baralho - contendo três 
campos: no alto colocou-se uma letra do alfabeto grego, no centro, uma figura 
(cujo nome começava por tal letra), e abaixo, a palavra que a denominava (como 
seria em português, utilizando as regras do sistema de escrita brasileiro, porém 
empregando as letras do alfabeto grego). Havia substantivos com flexão de gênero, 
alguns de número. Na identificação do sistema alfabético, considerou-se o princípio 
de que as letras só podem ser entendidas na composição mínima de uma palavra. 

Anexo 2 

Programou-se a atividade em que os professores tomariam conhecimento do 
material e enfrentariam supostas dificuldades no conhecimento das letras gregas e 
com elas escreveriam seus nomes. A hipótese era que a reflexão sobre as 
dificuldades encontradas na manipulação do material pudesse auxiliar os 
professores a entenderem a dificuldade dos alunos na realização de tarefa 
semelhante. As pesquisadoras tinham consciência de que os professores, sendo 
pessoas alfabetizadas, não encontrariam a mesma dificuldade que as crianças 
enfrentam para compreender o princípio alfabético; esta compreensão é mais 
complexa e demorada, conforme demonstrado por Ferreiro (1995) e só ocorre uma 
vez na vida, ou seja: uma pessoa só se alfabetiza uma vez. Pesquisas de 
Landsmann (1995) confirmam essa hipótese, demonstrando que o estudo de 
línguas estrangeiras toma por base a construção inicial já realizada na língua 
materna.  

Na seqüência, os professores foram apresentados ao alfabeto grego, em tipo 
maiúsculo de forma, e solicitou-se que eles emparelhassem as letras iguais: o "a" 
minúsculo cursivo com o "a" maiúsculo de fôrma e assim por diante. Para surpresa 
dos professores, eles não conseguiram realizar a tarefa com sucesso. Descobriram 
que para estabelecer a identidade entre as letras é preciso ter construído o conceito 
de letra, que está baseado na experiência prolongada do sujeito com o objeto de 
conhecimento. É essa "familiarização" com a letra que produz a compreensão 
abstrata - o conceito -  e não a forma física das mesmas, os traçados semelhantes, 
conforme também constataram Cagliari (2005) e Morais (1996). 



As manifestações dos professores foram semelhantes às das crianças ao 
interagirem com material similar: leram as imagens e tentaram adivinhar a palavra 
a partir da letra inicial. Essas tentativas foram posteriormente analisadas pelos 
professores e comparadas com as atitudes das crianças. 

Para destacar a importância da leitura no processo de alfabetização foi construído 
um segundo instrumento: a versão do texto de uma história clássica da Literatura 
Infantil "Rapunzel" para o alfabeto grego. Após a atividade com o baralho 
distribuiu-se aos professores, agrupados, uma página da história infantil que já 
tinha sido relembrada oralmente, pretendendo-se com essa proposta demonstrar 
que mesmo conhecendo poucas letras é possível realizar uma leitura, juntando o 
pouco conhecimento de letras com as imagens e o conhecimento prévio de cada um 
dos leitores. 

Pretendeu-se provocar nos professores "a sensação de ser analfabeto" e o material 
possibilitou que eles sentissem a dificuldade inicial em identificar as letras e compor 
as palavras tendo que recorrer ao "alfabeto de figuras" a cada nova letra. A 
continuidade da execução da leitura proporcionou aos participantes a sensação de 
que a habilidade para identificar as letras crescia, que ganhavam agilidade à 
medida que avançavam na leitura do texto. Perceberam também que utilizaram 
várias inferências -  a partir do que já sabiam do assunto tratado no texto - e 
utilizaram as informações contextuais (a ilustração), elementos que facilitaram a 
realização da tarefa. 

Anexo 3 

 A leitura do texto, de início, foi difícil e lenta, com a busca da correspondência de 
cada letra no "baralho de figuras". Porém tal tarefa foi acelerada (em alguns grupos 
mais que em outros) ao tempo em que avançavam na leitura. Pode-se dizer que a 
certa altura a interação entre as informações oriundas da identificação das letras 
iniciais das palavras, a lembrança da estória e as imagens que acompanhavam o 
texto possibilitou que os professores "adivinhassem"[4] as palavras e lessem o 
texto. 

Os professores perceberam a agilidade que a tentativa de leitura deu à tarefa de 
decodificação do texto, concluindo que ler textos é mais produtivo que ler palavras 
soltas, porque na leitura de um texto há muito mais palavras (e com maior riqueza 
gramatical) do que em atividades de exploração descontextualizada. 

A partir desta etapa da pesquisa, atendendo solicitação dos próprios professores, 
passou-se a explorar textos. Para estabelecer a compreensão do que é um texto 
foi  proposto que eles trouxessem textos que recebem e que circulam em suas 
casas: livros, revistas, jornais e também contas de luz, água, telefone, passagens 
de ônibus já utilizadas, recibos, convites, propagandas, etc. Na oportunidade, 
transcreveu-se, ainda, algumas formas verbais com as quais se atende ao telefone. 

Ao ler e analisar cada um dos materiais trazidos, os professores constataram a 
existência de elementos que, de diferentes formas, estão sempre presentes nos 
textos: o autor ou emissor (aquele que escreve), um leitor ou receptor (para quem 
a mensagem é enviada), a mensagem lingüística, um objetivo (o motivo que dá 
origem à mensagem) e a forma escolhida para elaborar a mensagem. 

A análise detalhada de cada um desses elementos levou-os a organizar os textos 
em seus variados agrupamentos de gêneros textuais conforme descritos por 
Bakhtin (1988) e detalhados por Bronckart (1999), Dolz, Noverraz e Schnewly 



(2004) e Marcuschi (2008): narrar, relatar, argumentar, expor, e 
prescrever/instruir/regular comportamentos.  

As principais constatações do grupo foram que os textos ou discursos são as 
diferentes formas lingüísticas que assumem as interações humanas (sejam elas 
orais ou escritas), e que desde muito pequenas as crianças estão mergulhadas 
nesse mundo textual, assimilando seus elementos e suas formas. Portanto, desde o 
início da aprendizagem da língua oral a criança a está aprendendo sob as formas 
dos diferentes gêneros textuais, ou seja, dos gêneros primários ou cotidianos. Já o 
desenvolvimento da aprendizagem dos gêneros secundários - por depender da 
aprendizagem da língua escrita e de ensino mais sistemático - é de 
responsabilidade maior da escola, a quem cabe propiciar o seu conhecimento e uso, 
de forma significativa e real, por meio da leitura, muito antes que as crianças sejam 
capazes de produzi-los. 

Os principais resultados diretos dessa pesquisa foram: a adoção, pelos professores, 
apenas da letra de forma na Educação Infantil e classes iniciais de alfabetização 
(1º. e 2º. anos), para acelerar o domínio da leitura, além do uso diário da leitura de 
diferentes gêneros textuais, em todas essas classes, como forma de incentivar o 
prazer pela leitura e de propiciar a vivência e a interiorização dos modelos do que 
se escreve. 

O resultado indireto dessa formação continuada de professores alfabetizadores 
pode ser avaliado na redução das retenções de alunos nas classes de 2º. e 4º. 
anos, que em 2007 situou-se em 5,5%. No entanto, a maior comprovação de que 
os professores transferiram as aprendizagens para suas práticas pedagógicas foi o 
aumento sucessivo do IDEB[5] do município de Porecatu, que em 2005 recebeu o 
índice de 4,3 e em 2007, 5,1. A avaliação obtida em 2007 naquele município -  no 
período de execução da pesquisa - é a mesma de Brasília e Curitiba, capitais 
brasileiras que obtiveram o maior índice. 

  

A metodologia empregada neste estudo, bem como a utilização dos materiais 
produzidos, mostraram-se capazes de alterar o processo reflexivo dos professores, 
razão pela qual as pesquisadoras indicam sua aplicação nos programas de formação 
inicial e/ou continuada, posto que evidenciaram-se capazes de fazer com que o 
professor modifique sua metodologia, sua forma de atuar, e obtenha melhor 
aprendizagem dos alunos. 

  

REFERÊNCIAS 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva

BAKHTIN, M. 

. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

Marxismo e Filosofia da Linguagem

BARBIER

. São Paulo: Hucitec,1988 

, R. Pesquisa-Ação na Instituição Educativa. 

___________ 

Rio: Zahar, 1985. 

A pesquisa-ação. 

BRANSFORD, J., BROWN, A.,e COCKING, R. 

Brasília: Líber Livro Editora, 2007. 

Como as pessoas aprendem: 
cérebro, mente, experiência e escola. São Paulo: Senac São Paulo, 2007. 



BRONCKART, Jean Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio discursivo

CAGLIARI, G. 

. São Paulo: Educ,1999. 

Diante das letras: a escrita na alfabetização.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Formação Continuada de Professores: tendências 
atuais. In: Reali, A.M. e Mizukami, M. da G.. (Org.). 

 São Paulo: FAPESP/ 
Mercado das Letras, 2005. 

Formação de professores: 
tendências atuais

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY. Seqüências didáticas para o oral e a 
escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY,B.;DOLZ,J. e col. 

. S. Carlos, SP, 1996. 

Gêneros orais e escritos na escola

FERREIRO, E. desenvolvimento da alfabetização: psicogênese. In: GOODMAN 
(Org.) 

. Campinas: Mercado de Letras, 2004. (col. 
As faces da lingüística aplicada). 

Como as crianças constroem a leitura e a escrita

GOODMAN, K.S. O processo de leitura: considerações a respeito das línguas e do 
desenvolvimento. In: FERREIRO, E. e PALACIO, M.G. 

. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995 

Os processos de leitura e 
escrita: novas perspectivas

KRAMER, Sônia. 

.  Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 

Melhoria da qualidade do ensino: o desafio da formação de 
professores em serviço

LANDSMANN, L. T

, REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS, 
nº70/165, MEC-INEP, Brasília, 1989. 

. Aprendizagem da linguagem escrita: Processos evolutivos 
e implicações didáticas.

MARCUSCHI, L. 

  São Paulo: Ática, 1995. 

Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.  

São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa.

MORAIS, J. 

 Brasília, 1997. 

A arte de ler

NÓVOA, A . 

. São Paulo: UNESP, 1996. 

Os professores e sua formação

PERRENOUD, Philippe. 

. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote/IIE,1991.  

A prática reflexiva no ofício de professor: 
Profissionalização e Razão Pedagógica

PIAGET, J.  

. Porto Alegre: ArtmedEd, 2002 

Fazer e compreender

PIMENTA, S.G. e GHEDIN, E. 

. São Paulo, Melhoramentos: Ed da Universidade 
de São Paulo, 1978. 

O professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito

SCHÖN, D.A. 

. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 

Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 
ensino e a aprendizagem

TARDIF, Maurice. 

. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2002. 



ZEICHNER, K. M. DINIZ-PEREIRA, J. E. Pesquisa dos educadores e formação  

docente voltada para a transformação social

  

. Cadernos de Pesquisa, São 
Paulo: vol 35, nº. 125, p 63-80, maio/ago 2005. 

 
 

[1] SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e Prova Brasil - avaliações 
realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas Anísio Teixeira (INEP) 
com o objetivo de auferir a qualidade da educação brasileira.  

[2] Porecatu é um município localizado no norte do Estado do Paraná cuja principal 
fonte de receita é a cultura da cana-de-açúcar. 

[3] Cf. HOUAISS, (2001) p.1.125 (Psic.) Empatia - processo de identificação em 
que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias 
suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro.  

[4] Cf. Goodman (1987, p.11 e 61), que caracteriza a leitura como um "jogo de 
adivinhações psicolingüístico", afirmando: "A leitura eficiente não resulta de uma 
precisa percepção e identificação de todos os elementos, e sim da habilidade de 
selecionar a menor quantidade possível de chaves produtivas, necessárias para dar 
solução correta à adivinhação desde a primeira tentativa".  

[5] Índice MEC/INEP de qualidade da educação brasileira.  



Anexo 1 

 
GRÁFICO 1 – perfil dos participantes 

 

 

 



Anexo 2 
 
Apresenta-se a seguir um modelo do material produzido: 

 
ILUSTRAÇÃO 1 – Baralho de figuras 
 
 χ

χαχηορρα

ζ

ζεβρα

ι

ινδιο
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Anexo 3 
 
 

Νυµα πεθυενα αλδεια, υµ  
χασαλ αγυαρδαϖα ανσιοσο 
α χηεγαδα δο πριµειρο φιληο. 
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