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O TRABALHO DO PROFESSOR 

E A ALFABETIZAÇÃO: UMA ANÁLISE 
DOS IDEÁRIOS EDUCACIONAIS 

Fatima Aparecida de Souza Francioli1

Neste texto apresento uma reflexão resultante da profissão que 
exerço, professora do curso de Pedagogia em uma faculdade pública 
do Estado do Paraná, e dos estudos teóricos que estou realizando 
para a tese de doutorado. A trajetória docente começou muito antes 
de ter chegado ao nível superior. Na verdade, teve início na década 
de 1980 como professora alfabetizadora da rede pública municipal 
em uma cidade do interior do Paraná. 

Nessa época iniciava-se a implantação da teoria da psicogênese 
da língua escrita2 nos curso de formação inicial e continuada dos 

 1 Pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara. É professora 
do curso de Pedagogia da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paranavaí (Fafipa) (PR) e membro do Grupo de Pesquisa “Estudos marxistas 
em educação”.

 2 Essa teoria cunhada pelas autoras Emilia Ferreiro e Ana Teberoski, que per-
tenceram à escola do epistemólogo e psicólogo Jean Piaget, “deslocou a questão 
central da alfabetização do ensino para a aprendizagem: partiu não de como se 
deve ensinar e sim de como de fato se aprende [...]. O que Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky demonstraram é que a questão crucial da alfabetização inicial é de 
natureza conceitual. Isto é, a mão que escreve e o olho que lê estão sob o comando 
de um cérebro que pensa sobre a escrita que existe em seu meio social e com a 
qual toma contato através da sua própria participação em atos que envolvem o 
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professores oferecidos pelas secretarias estaduais e municipais de 
Educação. Lembro-me, com clareza, dos cursos de capacitação 
que nos eram oferecidos. Consistiam em cursos com pouquíssima 
fundamentação teórica e muitas atividades que deveriam ser desen-
volvidas nas salas de alfabetização. A ordem era: ”Abandonem as 
cartilhas, usem-nas somente para recortes, porque agora iniciaremos 
a alfabetização por textos”. Era notável a angústia das professoras 
que lecionavam há mais tempo, que usavam as cartilhas e as sílabas 
para alfabetizar. Como seria trabalhar com textos? Voltávamos para 
a escola com muitas dúvidas, angústias, sem saber muito que fazer, 
porque, afinal, todos da escola, desde a diretora, as supervisoras e o 
corpo de professores não sabiam por onde começar.

Provavelmente muitas foram as saídas encontradas pelos pro-
fessores, desde a continuação da alfabetização com a cartilha “es-
condida” entre os materiais e o uso das famílias silábicas recortadas 
como alfabeto móvel até as tentativas de ensinar com os diferentes 
textos. Os anos se passaram e a nova proposta de alfabetização foi 
se consolidando nas escolas com a chegada de livros didáticos, que 
no lugar das famílias silábicas traziam diferentes textos para serem 
trabalhados com os alunos. Em outubro de 1996, a revista Nova 
Escola n.97 trouxe estampada em sua capa uma foto em que reunia 
Branca Alves de Lima e Maria Fernandes Cócco, duas autoras de 
livros didáticos para alfabetização. Logo abaixo da foto, o enunciado 
“A car-ti-lha se adapta aos novos tempos. O método silábico mantém 
a liderança, mas o construtivismo abre espaço no material de alfabe-

  ler ou o escrever, em práticas sociais mediadas pela escrita [...]. A mudança na 
compreensão do processo pelo qual se aprende a ler e escrever afetou também 
todo o ensino da língua. Permitiu que o conhecimento produzido na área da 
lingüística encontrasse receptividade na escola e que, nestes últimos 20 anos, 
se produzisse experimentação pedagógica suficiente para construir, a partir 
delas, uma didática. Esta didática da língua – que trouxe os textos do mundo 
para dentro da escola e se preocupa em aproximar as práticas de ensino da 
língua das práticas de leitura e escrita reais – é a que vem sendo difundida pelo 
Ministério da Educação nos Parâmetros e Referências Curriculares Nacionais 
para a educação básica” (Weisz, 1999). 
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tização mais adotado neste século”. Oito páginas da revista foram 
dedicadas ao assunto, fazendo um paralelo entre a alfabetização com 
a cartilha Caminho suave de Branca Alves de Lima que, lançada em 
1950, já havia vendido até aquela data 40 milhões de exemplares, e a 
alfabetização com o livro ALP – Alfabetização, Linguagem e Pensa-
mento, de Maria Fernandes Cócco, que, lançado em 1995, com uma 
proposta supostamente 100% construtivista, vendera, em um ano, 
100 mil exemplares. É preciso recordar que também foi em 1996 
que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o primeiro e 
segundo ciclos do Ensino Fundamental chegaram às escolas públicas 
brasileiras, fundamentados na teoria construtivista.

Dentro desse quadro, fica claramente definido que a teoria 
construtivista havia sido adotada pelos órgãos oficiais de educação 
nacional e, como tal, também deveria ser adotada por toda a rede 
pública de educação. A proposta de que não haveria mais exercícios 
com sílabas e que a alfabetização deveria iniciar com textos fazia 
que muitos alunos concluíssem o primeiro ano letivo escrevendo 
pequenos textos. De acordo com a proposta apresentada por Ferreiro 
& Teberoski (1999), a evolução da escrita percorre cinco níveis: no 
primeiro nível a criança reproduz os traços de escrita com o qual se 
identifica, ou seja, de imprensa ou cursiva; no segundo nível a criança 
acredita que para poder ler coisas diferentes deve escrever de maneira 
diferente, definindo grafismos mais próximos das letras; no terceiro 
nível denominado hipótese silábica, em que cada letra vale uma sí-
laba, a criança trabalha com a tentativa de dar valor sonoro às letras 
que utiliza para escrever; o quarto nível é o momento que a criança 
passa da hipótese silábica para a alfabética, ou seja, a criança entra 
em conflito entre a quantidade de letras que utiliza para escrever e a 
quantidade de letras que o meio social lhe propõe; o quinto e último 
nível é denominado escrita alfabética. 

A escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao chegar a 
este nível, a criança já franqueou a “barreira do código”; compreen-
deu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores 
sonoros menores que a sílaba e realiza sistematicamente uma análi-
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se sonora dos fonemas das palavras que vai escrever: Isto não quer 
dizer que todas as dificuldades tenham sido superadas: a partir 
desse momento, a criança se defrontará com as dificuldades próprias 
da ortografia, mas não terá problemas de escrita, no sentido restri-
to.Parece-nos importante fazer esta distinção, já que amiúde se 
confundem as dificuldades ortográficas com as dificuldades de 
compreensão do sistema de escrita... (Ferreiro & Teberoski, 1999, 
p.219, grifos do autor)

Ao implementar essa proposta no processo de alfabetização, 
não caberia ao professor alfabetizador a preocupação da correção 
ortográfica e da pontuação, porque o que importava é que eles es-
crevessem para expressar as ideias; a correção caberia à professora 
da série seguinte. Assim, por longos anos, todos os cursos de capa-
citação oferecidos pelas secretarias de Educação eram para ensinar 
os professores a trabalhar com textos. 

Depois de duas décadas trabalhando como professora e coor-
denadora pedagógica das séries iniciais do Ensino Fundamental 
cheguei ao mestrado em Educação com a proposta inicial de pes-
quisar a formação continuada dos professores que se pautava pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais cujo material eu conhecia tão 
bem, pois ministrava cursos utilizando o material dos PCN e depois 
o material do Programa de Formação de Professores Alfabetizado-
res (Profa).3 No entanto, em meio à minha caminhada de pesquisa, 
deparei com a orientação da professora Esméria de Lourdes Saveli, 

 3 “O Profa – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é um curso 
de aprofundamento, destinado a professores e formadores que se orienta pelo 
objetivo de desenvolver as competências profissionais necessárias a todo pro-
fessor que ensina a ler e escrever. Por intermédio deste projeto serão oferecidos 
meios para criar um contexto favorável para a construção de competências e 
conhecimentos necessários a todo professor que alfabetiza. Que condições são 
essas? Um grupo de formação permanente, um modelo de trabalho pautado no 
respeito aos saberes do grupo e em metodologias de resolução de problemas, 
materiais escritos e videográficos especialmente preparados para o curso e uma 
programação de conteúdos que privilegia aqueles que são nucleares na formação 
dos alfabetizadores” (Brasil, 2001, p.5).



FORMAÇÃO DE PROFESSORES  143

na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR), que me 
convenceu a pesquisar sobre a alienação do trabalho docente. É 
possível entender meu desespero quando deparei com teóricos que 
ainda não havia estudado, começando por Marx, Saviani, Mészáros, 
Kosik, Duarte e tantos outros que escreviam a partir de uma análise 
crítica da sociedade capitalista. Confesso que foi uma tarefa árdua, 
mas tornou-se um divisor de águas na minha vida tanto profissional 
como pessoal. A análise começou pela compressão do próprio nível 
de alienação em que me encontrava como professora. 

Diante do exposto, iniciarei minha reflexão apresentando uma 
síntese da dissertação de mestrado que concluí em 2005 na UEPG/
PR intitulada Profissão docente: uma análise dos fatores intervenien-
tes na prática educativa (Francioli, 2005). Para fazer essa análise 
teórico-metodológica, fundamentei-me na concepção materialista 
histórica e dialética para dar sustentação à pesquisa, que objetivava 
compreender quais eram os fatores que contribuíam para a manuten-
ção da alienação no trabalho do professor. Ao me debruçar sobre as 
leituras teóricas, tinha que apreender o conceito de alienação definido 
pela teoria marxista, isto é, compreender que o princípio da aliena-
ção está centrado na divisão social do trabalho e no surgimento da 
propriedade privada. Esse entendimento, somado a outras questões 
que foram se esclarecendo, levou-me a concluir que a escola, como 
todas as demais instituições existentes em nossa sociedade, está 
inserida na lógica do capital e, portanto, “nesse processo, a escola, 
sob os moldes do capitalismo, enquadra os homens num processo de 
massificação, ou seja, educa para que todos reproduzam as mesmas 
idéias, pensamentos e vontades dos que dominam, suprimindo a 
individualidade do trabalhador” (ibidem, p.12).

O caráter contraditório da sociedade capitalista se reflete no 
sistema escolar vigente, desdobrando-se em diversos tipos de con-
tradição, nas quais se manifesta a luta entre o caráter humanizante da 
transmissão às novas gerações das obras mais ricas do conhecimento 
humano e o caráter alienante da reprodução da ideologia burguesa.  
Mediante essa compreensão teórica, a pesquisa apontou duas ques-
tões relevantes que eram observáveis no espaço da escola:
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A primeira emergiu dos depoimentos dos professores que traziam 
um acentuado sentimento de impotência, de desconforto e decep-
ção gerados pelos resultados das avaliações feitas da aprendizagem 
dos alunos. A segunda evidenciou um descompasso entre o que os 
professores apregoavam (diziam fazer) e o que realmente faziam na 
sua prática docente. Isto é, havia um distanciamento entre o teórico 
propalado e a prática vivenciada. (ibidem, p.14)

A continuação das análises permitiu tecer uma malha teórica para 
explicar o trabalho docente, isto é, um trabalho que está submetido 
à fragmentação, à hierarquização, à desqualificação e, consequen-
temente, à alienação se evidenciava “a partir do momento em que o 
pensamento intelectual do professor vai sendo eliminado progressiva-
mente e sendo substituído pela execução repetitiva das funções e pela 
engrenagem do sistema” (ibidem, p.15). Nesse processo de fragmen-
tação o professor torna-se um especialista da disciplina que leciona 
e não estabelece relações ou mediações com a realidade social nem 
com as demais disciplinas. No entanto, para Duarte (2001), um dos 
autores que fundamentam a pesquisa, o trabalho do professor diferen-
cia-se de outros tipos de trabalho, ou seja, em outros tipos de trabalho 
o produto não necessariamente é prejudicado pela alienação do tra-
balhador, mas no trabalho do professor o produto é necessariamente 
afetado pela alienação do trabalhador. Para fundamentar essa análise 
buscou-se a seguinte passagem de autoria de Duarte (2001, p.56): 

Nesse caso, a alienação do trabalhador perante o processo gerará 
também a alienação no que se refere ao produto, no caso, à formação 
do indivíduo educando. Assim, se o trabalho educativo se redu-
zir, para o educador, a um simples meio para a reprodução de sua 
existência, para a reprodução de sua cotidianidade alienada, esse 
trabalho não poderá se efetivar enquanto mediação consciente entre o 
cotidiano do aluno e a atuação desse aluno nas esferas não-cotidianas 
da atividade social. A atividade educativa se transformará, também 
ela, numa cotidianidade alienada, que se relacionará alienadamente 
com a reprodução da prática social. 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES  145

Em decorrência dessas condições de trabalho estabelece-se uma 
relação de alheamento entre a atividade do professor e sua indivi-
dualidade, criando-se grandes obstáculos ao desenvolvimento de sua 
análise crítica tanto da prática pedagógica quanto das concepções nas 
quais se apoia para realizar essa prática no dia a dia escolar. Em outras 
palavras, dificilmente sua prática e o pensamento que a acompanha 
elevam-se acima da espontaneidade própria da rotina cotidiana.

A atomização do trabalho pedagógico inibe as forças intelec-
tuais do professor, já que a produção intelectual, o conhecimento, 
concentra-se a serviço do capital e confronta-se com o trabalhador 
como força estranha e dominadora; a mecanização do trabalho do-
cente expropria o saber do professor sobre suas ações pedagógicas, 
tornando-o incapaz de pensá-lo e concebê-lo na sua totalidade; a des-
qualificação docente priva-o do debate das grandes questões sociais: 
salários, desemprego, guerras, transformando o espaço escolar em 
espaço do silêncio, da aceitação e do conformismo; a forma como o 
sistema educacional atende às necessidades do capital, obriga o pro-
fessor a um trabalho cansativo, apático, indiferente, condicionando-o 
a produzir algo que lhe permita ganhar a vida. Quando o sistema 
exige mudanças de concepções, de metodologias – e isto ocorre, 
quase sempre, a cada mudança de governo – do educador exige-se a 
mudança de sua prática pedagógica e o cumprimento da nova ordem 
estabelecida. (Francioli, 2005, p.48)

Por um lado, se pensarmos que esse trabalho está condicionado à 
automatização e mecanização, chegaremos à conclusão de que o pro-
fessor, sujeito a essa situação, estaria mutilado e excluído de qualquer 
possibilidade de emancipação humana. Por outro, ancorados nos 
próprios fundamentos da literatura materialista histórica e dialética, 
encontramos as possibilidades de superação dessa situação adversa, 
por meio da inserção do trabalho  educativo na luta social pela eman-
cipação dos seres humanos em relação à dominação pelo capital:

No trabalho docente, não será fácil realizar esta emancipação; afinal 
a sociedade capitalista está organizada de forma a não permitir uma 
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visão clara do todo, já que todos os sentidos físicos e mentais do ho-
mem estão subordinados ao sentido do “ter”. Diante de tal realidade, 
como superar a alienação? Kosik (2003, p.24) afirma que somente 
destruindo a pseudoconcreticidade será possível a “[...] criação da 
realidade concreta e a visão da realidade, da sua concreticidade [...]”. 
Isto significa que, para se compreender a realidade - o mundo real, 
é necessário que o homem compreenda o mundo da práxis humana, 
isto é, o mundo onde as coisas, as relações e seus significados são con-
siderados produtos do homem social e de sua humanização. Somente 
pelo pensamento dialético, ou seja, pelo pensamento crítico é que o 
homem se propõe a compreender as coisas em si e a transformar a 
realidade. Isso pode ocorrer de maneira sistemática quando o homem 
for capaz de perguntar como é possível compreender a realidade e 
desvendar o mundo real. (ibidem, p.62-3)

Essa possibilidade de emancipação não significa deixar de ser 
alienado,4 mas significa colocar-se criticamente diante da prática 
social. Para isso, é imprescindível que o trabalho educativo seja um 
instrumento de transformação social, a partir da apropriação do sa-
ber historicamente acumulado como condição para a superação dos 
limites impostos pela sociedade burguesa ao exercício da liberdade.

Nesse sentido, espera-se que o professor, como sujeito, que 
não reproduz apenas o conhecimento, possa fazer do seu próprio 
trabalho de sala de aula um espaço de práxis docente e de transfor-
mação humana. É na ação refletida e no redimensionamento da sua 
prática que o professor pode ser agente de mudança na escola e na 
sociedade. E uma ação pedagógica revolucionária implica conhecer 
os elementos repressivos implícitos nos espaços sociais, rompendo 
com a ignorância do saber e lutando pela igualdade real entre os ho-
mens, tendo como ponto de partida a prática social. (ibidem, p.105)

 4 Afirmar que não é possível a nenhum indivíduo deixar de ser alienado na socie-
dade capitalista não equivale a afirmar que a alienação seja inerente à condição 
humana, mas sim que sua plena superação é possível somente com o fim das 
sociedades de classes.
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Chegar a essas considerações demandou muitos estudos, análises 
e reflexões, mas como já relatei no início desta reflexão, o mestrado 
foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal e, ao 
concluí-lo, minhas análises sobre a educação escolar tomaram uma 
outra dimensão. Como continuava trabalhando com a educação 
básica, observando diariamente a pouca aprendizagem dos alunos e 
acompanhando a publicação dos resultados dos programas oficiais 
de avaliação, uma questão começou a inquietar-me. Por que gran-
de parte das crianças, que terminavam as séries iniciais do Ensino 
Fundamental, apresentava tantas dificuldades na leitura e na escrita? 
O que estava acontecendo com o processo de alfabetização? Eu, 
com certeza, conhecia muito bem como se alfabetizava, conhecia 
os métodos, os livros didáticos adotados, os cursos de formação de 
professores alfabetizadores, então, por que isso me incomodava? A 
resposta era clara, em pouco tempo a encontrei, eu havia mudado 
completamente minha compreensão de educação escolar e de socie-
dade. Mudara tanto minha compreensão das concepções pedagógicas 
que influenciavam, de uma forma ou de outra, a prática nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, como também mudara minha 
compreensão das relações entre a educação escolar e a sociedade ca-
pitalista. Agora o foco era outro: diante do conhecimento dos motivos 
de tanto fracasso educacional, o que era possível fazer? Era possível 
discutir uma proposta de educação que se opusesse às que estavam 
postas e referendadas pelos programas nacionais de educação. Isso 
não seria novidade, afinal temos vários teóricos que já discutem a 
educação a partir da teoria do materialismo histórico dialético. 

O fato é que tudo isso me levou a pensar na pesquisa para o dou-
torado. Assim, resolvi que meus estudos teriam como foco central 
a alfabetização, especificamente o ensino da escrita, identificando 
que na perspectiva teórica por mim adotada muito pouco se tinha 
produzido. Para superar as marcas da teoria construtivista, adotada 
hegemonicamente na alfabetização brasileira desde a década de 
1980, era preciso propor uma pesquisa ancorada por teóricos que 
sustentam seus estudos na perspectiva do materialismo histórico 
dialético. No terreno dos fundamentos psicológicos da educação, 
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uma das contribuições mais significativas para a pedagogia marxista 
vem dos estudos e pesquisas realizados por Vigotski e seus colabora-
dores. Dessa forma, tendo como princípio a teoria histórico-cultural, 
iniciei meus estudos, que ainda se encontram em fase primária, para 
entender as inquietações que tenho sobre a alfabetização das crianças. 

O caminho que consegui percorrer até este momento foi, no 
entanto, desenvolvido por meio das leituras básicas indicadas para a 
produção da pesquisa e também pela análise, que não deixei de fazer, 
sobre os resultados da teoria construtivista no campo da alfabetiza-
ção. É preciso esclarecer que o foco recaiu sobre a teoria construtivis-
ta, mas que essa teoria faz parte do que Duarte (2006, p.9) denominou 
as pedagogias do “aprender a aprender”, constituídas pela pedagogia 
construtivista, pedagogia das competências, pedagogia do professor 
reflexivo, pedagogia dos projetos e pedagogia do multiculturalismo:

O lema “aprender a aprender” passa a ser vigorado nos meios 
educacionais, pois preconiza que à escola não caberia a tarefa de 
transmitir o saber objetivo, mas sim a de preparar os indivíduos 
para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo processo de sua 
adaptação às alienantes relações sociais que presidem o capitalismo 
contemporâneo. A essência do lema “aprender a aprender” é exata-
mente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, transformando-
o num processo sem conteúdo. Em última instância o lema “aprender 
a aprender” é a expressão, no terreno educacional, da crise cultural 
da sociedade atual.

As análises dessas pedagogias resultaram em alguns textos que 
foram produzidos ao longo do ano 2009. O primeiro texto, elaborado 
como parte da avaliação da disciplina Teorias Pedagógicas, Trabalho 
Educativo e Sociedade, ministrada pelo Prof. Dr. Newton Duarte 
no segundo semestre de 2008 no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Ara-
raquara/SP, intitulado “Os mecanismos de avaliação da alfabetização 
sob a ótica das pedagogias do ‘aprender a aprender’” (Francioli, 
2009), foi apresentado no IV Congresso Internacional de Psicologia 
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(CIPsi) e buscou analisar a “Provinha Brasil”5 que foi instituída como 
um instrumento nacional de avaliação do Ministério da Educação, 
desde 2007. 

Foi possível constatar que a Provinha Brasil, considerada um tes-
te, deveria ser aplicada para o aluno que estivesse cursando o segundo 
ano de escolarização do Ensino Fundamental. Composta por um kit 
de seis documentos, nossa análise centrou-se no caderno de Reflexões 
sobre a prática. Esse caderno traz várias informações, mas uma delas 
em especial explicita os objetivos desse instrumento de avaliação:

Outro aspecto importante sobre a Provinha Brasil é que a avalia-
ção proposta diferencia-se das demais que vêm sendo realizadas no 
país pelo fato de fornecer respostas diretamente aos alfabetizadores e 
gestores da escola, reforçando, assim, uma de suas finalidades que é 
a de construir um instrumento pedagógico, sem fins classificatórios. Ela 
foi concebida a partir do pressuposto de que uma avaliação da fase 
inicial da alfabetização pode trazer para o professor e para o gestor 
da escola informações que vão contribuir para o aperfeiçoamento e a 
orientação das práticas pedagógicas. Apresenta-se, dessa forma, como 
instrumento que propiciará o redimensionamento da prática peda-
gógica do professor. A intenção desse documento é a de possibilitar 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que alcancem níveis mais 
satisfatórios de alfabetização e letramento do que aqueles apresenta-
dos atualmente nas escolas do país. (Brasil, s. d., p.6, grifos nossos)

À primeira vista, essas informações parecem importantes, afinal 
contribuiriam para que o professor repensasse sua prática pedagógi-

 5 Na pagina do Inep, a Provinha Brasil é apresentada como uma avaliação diag-
nóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano 
de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa avaliação acontece em 
duas etapas, uma no início e a outra no término do ano letivo. A aplicação 
em períodos distintos possibilita aos professores e gestores educacionais a reali-
zação de um diagnóstico mais preciso que permite conhecer o que foi agregado 
na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de leitura dentro do 
período avaliado.
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ca, mas ao procurar no texto referências teóricas que encaminhariam 
a ação pedagógica do professor, não foi possível identificar nenhuma 
questão que fundamentasse sua prática educativa. Ao contrário, foi 
possível identificar que as orientações defendiam as ideias da reso-
lução dos problemas pela prática, associando-se ao conhecimento 
tácito, ao conhecimento do cotidiano, desvinculado de qualquer 
conhecimento científico e vinculadas, na análise que fizemos, à pe-
dagogia do professor reflexivo que tem como princípio a centralidade 
no conhecimento tácito. Como afirma Newton Duarte em seu artigo 
publicado nesta coletânea, a pedagogia do professor reflexivo fica 
restrita ao conhecimento-na-ação do aluno. Ou dito de outra forma:

Se as crianças e os jovens devem construir seus conhecimentos a 
partir das demandas de sua prática cotidiana, então a formação dos 
professores também deve seguir essa diretriz, pois o conhecimento 
decisivo para as decisões que o professor toma em sua atividade 
profissional não é aquele proveniente dos livros e das teorias, mas o 
conhecimento tácito que se forma na ação, no pensamento que acom-
panha a ação e no pensamento que pensa sobre o pensamento que 
acompanha a ação. Aprender a pensar e a tomar decisões acertadas 
diante de situações práticas problemáticas e imprevisíveis seria um 
dos maiores senão o maior objetivo da formação de professores. E 
o maior objetivo do trabalho do professor seria contribuir para que 
seus alunos também aprendam a pensar e a resolverem problemas 
postos por suas práticas cotidianas. Em suma, tudo gira em torno 
do aprender a aprender e do aprender fazendo.6

É preciso esclarecer que a crítica a essa centralidade que o conhe-
cimento tácito adquire na teoria do professor reflexivo não significa 
desconsiderar a prática do professor, mesmo porque isso iria na 
contramão da teoria aqui adotada, que compreende que o desenvol-
vimento humano ocorre pela relação entre teoria e prática. O que se 
questiona é o esvaziamento teórico nessa proposta de avaliação. Se a 

 6 Confira o Capítulo 2 deste livro.
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“Provinha Brasil” visa contribuir para o aperfeiçoamento e orienta-
ções da prática pedagógica, sob qual perspectiva teórica se embasará? 
Num outro momento constatei que as informações afirmavam:

A Provinha Brasil só irá contribuir com o professor se ele com-
preender as respostas dos alunos. Para isso, o professor necessita 
analisar as respostas e “[...] transformá-las em ‘dados observáveis’ 
que permitam inferir hipóteses ou conflitos cognitivos, subjacentes a 
cada resposta ou a desempenhos alternativos, em relação ao esperado 
[...]” (BRASIL, 2008). O subitem ainda informa que, de posse dos 
dados, o professor deve fazer intervenções para favorecer a retomada 
de capacidades ainda não desenvolvidas na criança. Os elaboradores 
da provinha Brasil, consideram que ao fazer essas intervenções o 
professor estará mediando com o aluno e numa postura investigativa 
“[...] ele transforma a dificuldade em fonte de informação sobre o que 
a criança pensa sobre a escrita ou sobre o que ela acha que a escrita 
representa [...]” (BRASIL, 2008). (Francioli, 2009, p.5-6).

Depois da análise de vários itens que continuavam tratando 
da avaliação dos alunos de alfabetização, passei a analisar o item 
que tratava da articulação da “Provinha Brasil” com os programas 
de formação continuada do Ministério da Educação (MEC). Os 
fragmentos que apresentarei a seguir não deixam dúvidas de que os 
pressupostos teóricos que fundamentam a formação nacional dos 
professores alfabetizadores estão respaldados nas pedagogias do 
“aprender a aprender”.

Pode-se afirmar, portanto, que esse processo de escolha e uso 
de materiais fazem parte da formação continuada do professor, 
contribuindo para fazer dele um profissional cada vez mais reflexivo e 
autônomo; A reflexão sobre a prática docente tem como fim avaliar a 
necessidade de redimensionamento do trabalho, que vem atrelada à 
necessidade de elaboração de instrumentos adequados para o exercício 
dessa competência; A discussão dos pressupostos baseia-se na experiên-
cia e no saber, acumulados pelos professores alfabetizadores, e nos 
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desafios que enfrentam cotidianamente e nas respostas que dão a 
esses desafios nas suas escolas. (Francioli, 2009, p.9, grifos do autor) 

Diante dessas afirmações registradas nos cadernos da “Provinha 
Brasil”, fica patente que os conteúdos clássicos não estão sendo 
ensinados, que o mais importante é a prática vivenciada no dia a dia 
dos alunos, como se bastasse entender essa prática cotidiana para 
compreender as contradições da sociedade. Nesse sentido, consi-
dero pertinente fazer uma análise, tendo como referência o texto de 
Saviani (2005, p.107) que aborda claramente a relação entre a teoria 
e a prática: 

Quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e 
consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida 
quanto mais consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa, 
e que uma prática será transformada à medida que exista uma ela-
boração teórica que justifique a necessidade da sua transformação 
e que proponha as formas da transformação, estamos pensando a 
prática a partir da teoria...

Do ponto de vista educacional, esse posicionamento de Saviani 
contraria todas as perspectivas pedagógicas, as quais tenho discutido 
ao longo deste trabalho, adotadas pelos órgãos oficiais para a educa-
ção brasileira. Por isso, durante as atividades da pesquisa, algumas 
inquietações me acompanharam: como é que essas pedagogias, 
especificamente o construtivismo, tornaram-se hegemônicas nas 
escolas? Só foi possível obter esse entendimento quando produzimos, 
em grupo, um texto que identificou alguns dados significativos que 
justificavam a adoção dessa teoria (Francioli et al., 2009). Esses 
dados foram levantados no Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que demonstravam que o 
Brasil, no início da década de 1980, apresentava um índice de 25,9% 
de analfabetos acima de 15 anos, isso significava um grande desafio 
para o governo, era preciso extinguir o analfabetismo. Nesse período, 
educadores brasileiros tiveram acesso à teoria sobre a psicogênese da 
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língua escrita de Emilia Ferreiro e Ana Teberoski de base construti-
vista, que era resultado da pesquisa que essas educadoras realizaram 
na Argentina na década de 1970, época em que esse país apresentava 
índices de analfabetismo tão altos como no Brasil. A referida pes-
quisa justificava que o fracasso das crianças argentinas, no início 
da alfabetização, era resultado dos métodos tradicionais – sintético 
e analítico – adotados por longas décadas nas escolas daquele país. 
Para essas pesquisadoras a ênfase nesses métodos criou um ensino 
dicotômico, portanto era preciso repensar o ensino de alfabetização, 
descolando o eixo do ensino tradicional, fundamentado na rigidez 
dos métodos, dos manuais e dos recursos didáticos de como se deve 
ensinar, para a aprendizagem, ou seja, como de fato a criança aprende. 
Nascia naquele momento uma proposta de alfabetização que afirma-
va considerar a criança como um sujeito cognoscente. 

O sujeito que busca adquirir conhecimentos, o sujeito que a teoria 
de Piaget nos ensinou a descobrir. O que quer dizer isto? O sujeito 
que conhecemos através da teoria de Piaget é aquele que procura 
ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver 
as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito o qual 
espera que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele 
por um ato de benevolência. É um sujeito que aprende basicamente 
através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e que 
constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo 
que organiza seu mundo. (Ferreiro & Teberoski, 1999, p.29)

A realidade educacional brasileira assemelhava-se à da Argenti-
na, então, segundo a argumentação construtivista, estava explicado 
o fracasso obtido, pelas crianças brasileiras, nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. “É nesse contexto que a pesquisa de Mortatti 
(2000) constata que foi por meio da Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Estado da Educação 
de São Paulo (SEE), que a teoria construtivista chegou ao Brasil” 
(Francioli et al., 2009, p.3). O grupo de educadores que compunha 
a Cenp iniciava um programa de capacitação para os professores 
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disseminando a nova proposta da psicogênese da língua escrita. Essas 
capacitações eram realizadas “por meio de fascículos impressos pela 
CENP, programas televisivos e posteriormente por meio de semi-
nários, palestras, publicações de obras etc. O construtivismo como 
fundamentação teórica é oficialmente assumido pelo Estado de São 
Paulo” (ibidem, p.3) e, em 1988 a Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) do Ministério da Educação, implementa essa 
teoria em todo território nacional, por meio dos cursos de formação 
dos professores e dos seminários e cursos de capacitação. Essa teoria 
é assumida oficialmente pelo Ministério da Educação em 1996 com 
a implantação dos PCN. A essa altura, a retórica construtivista já 
havia se difundido nacionalmente.

Apesar de todo empenho das políticas públicas brasileiras para 
que se erradicasse o analfabetismo no país, chegamos ao século 
XXI com uma taxa altíssima de analfabetos para um país em que o 
discurso é o de desenvolvimento econômico. Um estudo publicado 
pelo Ministério da Educação, intitulado “Mapa do analfabetismo no 
Brasil” (Brasil, 2003) demonstra que “O Brasil possui cerca de 16 
milhões de analfabetos com 15 anos ou mais e 30 milhões de analfa-
betos funcionais, conceito que define as pessoas com menos de quatro 
anos de estudo” (Instituto Nacional..., 2003). Mesmo que passados 
sete anos, os resultados das avaliações oficiais como a do Sistema 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a Prova Brasil continuam 
preocupantes por demonstrarem índices de pouca aprendizagem e 
a não erradicação do analfabetismo.

Como já anunciei anteriormente, observando esses dados é que 
minha proposta de pesquisa voltou-se para a questão do ensino da 
escrita na alfabetização. Enquanto para a teoria construtivista exis-
tem processos de aprendizagem do sujeito que não dependem dos 
métodos, assim justificado por Ferreiro & Teberoski (1999, p. 31, 
grifo das autoras), “o método (enquanto ação específica do meio) 
pode ajudar ou frear, facilitar ou dificultar; porém não pode criar 
aprendizagem. A obtenção de conhecimento é resultado da própria 
atividade do sujeito...”, para a teoria histórico-cultural a criança tem 
que ser ensinada e é na escola que esse ensino deve ocorrer de maneira 
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sistematizada. “Porque na escola a criança não aprende o que sabe 
fazer sozinha, mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser acessível em 
colaboração com o professor e sob sua orientação...” (Vigotski, 2001, 
p.331, grifos nossos). De fato, quando as crianças vão para a escola é 
para aprender algo que ainda não dominam, como a leitura, a escrita, 
os cálculos, por isso precisam de alguém que as ensine. 

Como se pode notar, são duas teorias que têm princípios opostos 
em relação ao desenvolvimento da escrita na criança. Essas oposições 
podem ser identificadas quando, ambas, discutem a alfabetização: 
para as pesquisadoras construtivistas a escrita da criança passa por 
três grandes períodos regulares de evolução: 

Distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico; 
a construção de formas de diferenciação (controle progressivo das 
variações sobre os eixos qualitativos e quantitativos) e a fonetização 
da escrita (que se inicia com um período silábico e culmina no período 
alfabético). (Ferreiro, 2001, p.19) 

Para a autora, contudo, esses períodos de evolução regular não 
precisam ser ensinados porque a criança não “aprende só quando é 
submetida a um ensino sistemático...” (ibidem, p.17), mas aprende 
sozinha, porque “são seres que ignoram que devem pedir permissão 
para começar a aprender...” (ibidem). A disseminação desse enten-
dimento teórico resultou em um ensino fragilizado, centrando a ação 
no aprendiz, uma vez que se defendeu uma prática pedagógica na 
qual supostamente a criança seria um sujeito ativo, que, ao procurar 
compreender a linguagem à sua volta, “formula hipóteses, busca 
regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria 
gramática” (que não é simples cópia deformada do modelo adulto, 
mas sim, criação original)...” (Ferreiro & Teberoski, 1999, p.24). 
Em razão desse entendimento, a criança passa a ser considerada a 
construtora do seu próprio conhecimento a partir do que vê, sente e 
seleciona o que está à sua volta, porque por trás da criança que está 
se alfabetizando há um sujeito cognoscente, ou seja, uma criança que 
vive em ambientes letrados, que pensa, que interpreta, que age sobre 
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o real. Para essas autoras, essa criança aprende basicamente pelas suas 
próprias ações ao interagir com os objetos à sua volta, por isso, não 
precisa esperar até os 6 ou 7 anos por um professor que vai ensiná-la. 
O que vale é a intenção da criança que quer aprender, cabendo a ela 
interpretar a sua própria escrita e não a dos outros. 

Diferentemente do que afirmam as pesquisadoras construtivistas, 
para os pesquisadores da teoria histórico-cultural, que como Luria 
(2006, p.144-5) estudaram a pré-história da escrita, 

a escrita pode ser definida como uma função que se realiza, cultu-
ralmente, por mediação. A condição mais fundamental exigida para 
que a criança seja capaz de tomar nota de alguma noção, conceito 
ou frase é que algum estímulo, ou insinuação particular, que, em 
si mesmo, nada tem que ver com esta idéia, conceito ou frase, é 
empregado como um signo auxiliar cuja percepção leva a criança 
a recordar a idéia, etc., à qual ele se refere. O escrever pressupõe, 
portanto, a habilidade para usar alguma insinuação (por exemplo, 
uma linha, uma mancha, um ponto) como signo funcional auxiliar, 
sem qualquer sentido ou significado em si mesmo, mas apenas com 
uma operação auxiliar. (grifo do autor)

Considerando essa afirmação, Luria (2006) constatou que a es-
crita tem diversos estágios de desenvolvimento e que a criança, antes 
de entrar na escola, já assimilou algum desses estágios considerados 
fundamentais para a aquisição da linguagem escrita. Luria denomina 
esses estágios de pré-história da escrita classificando-os em: a) estágio 
dos rabiscos – isto significa que nesse estágio a criança tenta imitar a 
escrita dos adultos fazendo rabiscos sem significado funcional, por 
isso a relação da criança com os rabiscos é puramente externa, ela não 
tem consciência de que os rabiscos podem ajudá-la a lembrar-se do 
que lhe foi dito para escrever; b) estágio da escrita não diferenciada – a 
criança utiliza os rabiscos não para ler, mas para lembrar-se do que 
lhe foi dito, por isso é uma fase instável como instrumento auxiliar 
de memória e a criança depois de algum tempo pode esquecer o sig-
nificado do que registrou; c) estágio da escrita diferenciada – nessa 
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fase a escrita da criança ainda é confusa, mas a ideia de usar desenhos 
enquanto registra pode ser um meio que ela utiliza para lembrar-se 
do que escreveu. É um estágio em que a criança descobre sua própria 
maneira de registrar. Luria (2006, p.188) confirma que o processo 
de alfabetização “envolve a assimilação dos mecanismos da escrita 
simbólica culturalmente elaborada e o uso de expedientes simbólicos 
para exemplificar e apressar o ato de recordação...”.

Para Vigotski (2001), um ensino adequado da linguagem escrita e 
sua consequente apropriação pela criança são processos constitutivos 
de uma atividade extremamente complexa que provoca transforma-
ções no desenvolvimento cultural e psíquico da criança. Ao dominar 
esse sistema simbólico, a criança cria sinapses essenciais para outras 
formas elaboradas de pensamento. “A criança se desenvolve na 
medida em que aprende...” (ibidem, p.301). A língua escrita muda 
os modos de funcionamento da percepção, da memória e do pensa-
mento; assim, ao apropriar-se da língua escrita, a criança se apropria 
das técnicas oferecidas por sua cultura. Esse sistema simbólico é 
considerado um dos instrumentos culturais mais bem elaborados 
pela humanidade, é um produto, mas ao mesmo tempo um elemento 
importante para o próprio desenvolvimento do homem. 

Se estamos tratando do ensino, também precisamos tratar de 
quem ensina, e quem ensina deve ter “o domínio dos instrumentos 
de elaboração e sistematização...” (Saviani, 2005, p.77), ou dito de 
outra forma, o professor que alfabetiza deverá conhecer as particula-
ridades da língua escrita que constituem as características essenciais 
para o desenvolvimento do psiquismo humano, deverá estruturar um 
ensino escolar organizado em conteúdos e métodos que permitam 
às crianças assimilarem com êxito os saberes produzidos historica-
mente. “O povo precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, 
ao saber sistematizado e, em conseqüência, para expressar de forma 
elaborada os conteúdos da cultura popular correspondente aos seus 
interesses” (ibidem, p.80, grifo nosso). A educação escolar tem o 
compromisso de desempenhar um ensino que propicie “a aquisi-
ção dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado 
(ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber...” 
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(ibidem, p.15). Isso significa que o acesso ao saber elaborado his-
toricamente pela humanidade requer uma atividade sistemática de 
apropriação do conhecimento, diferenciando-se de formas espon-
tâneas de aprendizagem que podem se mostrar válidas para o saber 
popular que se forma na vida cotidiana. Para isso, a educação escolar 
deve desempenhar o papel social que lhe cabe, ou seja, ensinar, por 
meio dos conteúdos, o conhecimento científico, possibilitando que 
os alunos desenvolvam autonomia para compreender e transformar 
sua prática social.

Essa perspectiva contraria os posicionamentos teóricos que ali-
mentam as exigências da sociedade capitalista da adaptação, do 
descartável, do imediato, da profunda alienação humana.  Como lutar 
contra essa política da alienação? Como superar a alienação produzida 
pelo capitalismo? Sabemos que numa sociedade capitalista, em meio à 
luta de classes, todo ensino é alienante, fragmentado, mas a nossa luta 
deve ser por uma escola que tenha a função específica de ensinar os 
conteúdos científicos, artísticos e filosóficos clássicos, que possam ser 
incorporados pelos indivíduos a uma concepção de mundo adequada 
a uma prática social que produza transformações radicais. Como afir-
ma Saviani (2005, p.98), “é preciso resgatar a importância da escola 
e reorganizar o trabalho educativo,7 levando em conta o problema 
do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da 
educação escolar”. Cumpre assinalar que esse saber necessita de uma 
pedagogia crítica que se rebele contra as pedagogias que se mantêm 
atreladas a projetos políticos e econômicos neoliberais. 
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