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Resumo: 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral comparar as práticas vivenciadas por 

professores alfabetizadores em duas escolas: uma escola pública e outra privada, no 

Município de Angra dos Reis, a partir dos descritores do Provinha Brasil. Este objeto de 

estudo é de relevância para o campo da Educação à medida que, procurando entender as 

diferenças entre os modos de ensinar de uma escola pública e outra privada, podemos 

compreender os fenômenos presentes ou ausentes que possam colaborar para uma melhoria da 

alfabetização. Também nos parece relevante avaliar os efeitos de uma política pública de 

avaliação externa. A partir da análise dos descritores do Provinha Brasil presentes no trabalho 

das professoras, podemos perceber como é trabalhado e em quais situações, para que se possa 

compreender o que pode ser feito para uma melhor alfabetização. 

 

Palavras chaves: alfabetização – descritores do Provinha Brasil – prática. 
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1 - INTRODUÇÃO: 

O objetivo geral desta pesquisa é comparar as práticas utilizadas por professores 

alfabetizadores em uma escola pública e outra privada no Município de Angra dos Reis, a 

partir dos descritores do Provinha Brasil. 

    Existem vários trabalhos teóricos sobre alfabetização, mas poucos que se dedicaram a fazer 

uma etnografia da pratica alfabetizadora. De acordo com Estado de Conhecimento- Magda 

Soares (2000), que analisou os estudos sobre alfabetização entre 1961 -1997, houve um 

aumento de interesse sobre o tema, mas as pesquisas se concentram em avaliação, métodos 

utilizados, dificuldades de aprendizagem, formação do alfabetizador, prontidão, produção de 

textos e propostas didáticas. Em uma busca via internet também encontramos muitos 

trabalhos que falam sobre a alfabetização, mas não comparam, especificamente, os modos de 

ensinar de professores da rede púbica e privada.  

    Também se torna importante estudar os modos de alfabetização já que, de acordo com 

índices, há um número grande de crianças que chegam ao final do 3º ano sem saber ler nem 

escrever, sendo importante a identificação das diferenças já que pode ser de grande 

contribuição para se alcançar um objetivo maior que é a alfabetização na idade certa.  

Consideramos importante realizar a comparação entre as escolas pública e privada, 

uma vez que a rede privada também é heterogênea e também atende crianças das chamadas 

camadas populares. A comparação é relevante já que as escolas privadas não são obrigadas a 

adaptar seus programas às avaliações externas. Então, comparar as duas escolas é uma 

maneira de estudar o impacto desta política, já que uma escola está sob influência das 

políticas públicas e a outra não e ambas atendem a um público não muito diferente em termos 

sócio econômicos. 

A escolha do município de Angra dos Reis, como local de pesquisa se deu, entre tantas 

razões, por exibir boas avaliações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB¹.  

De acordo com o resultado do IDEB, Angra alcançou e até ultrapassou a meta que 

era de 4,7. Mas se faz necessário uma análise mais detalhada para identificar o porquê este 

sucesso na avaliação não é tão notável na prática, ou seja, na capacidade real de as crianças 

fazerem uso social da leitura e da escrita. 
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O município ainda tem uma grande quantidade de crianças que chegam ao final do 3º 

ano sem saber ler nem escrever minimamente. Aliás, esse não é um problema somente do 

município de Angra dos Reis e sim da rede pública de ensino do país em geral. Segundo 

informa o Movimento todos pela Educação, entre 45 e 50% dos alunos de Escola Publica 

leem com desempenho abaixo do mínimo esperado. E perto de 90% escrevem abaixo do 

mínimo de desempenho adequado para essa fase de escolaridade. 

Em dezembro do ano passado, em 2014, a OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) havia divulgado resultados do Pisa 2012 que mostram que, 

entre os 65 países comparados, o Brasil ficou em 58º lugar no desempenho dos estudantes nas 

três áreas de conhecimento avaliadas. 

Podemos perceber que, se não temos uma boa base, a formação do aluno fica 

comprometida, por isso a necessidade de uma formação sólida desde a alfabetização, pois o 

domínio sobre a leitura e a escrita é imprescindível para a continuidade dos estudos. 

Estar alfabetizado segundo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa significa 

ser capaz de interagir por meio de textos escritos em diferentes situações. Significa ler e produzir 

textos para atender a diferentes propósitos. A criança alfabetizada compreende o sistema 

alfabético de escrita, sendo capaz de ler e escrever, com autonomia, textos de circulação social. 

Como se pode perceber, se a criança não consegue ter autonomia para ler e escrever, 

automaticamente não conseguirá avançar e ainda vai engrossar a fila de crianças que chegam 

ao final do 5º ano com desempenhos abaixo do esperado. 

Podemos tentar explicar baixos desempenhos de acordo com várias pesquisas, como 

em Dourados e Ferreira (2009) que demonstram que; o salário dos professores, baixa 

qualidade na formação do professor e más condições de trabalhos influenciam diretamente na 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-12-03/apesar-de-avancos-na-educacao-brasil-ocupa-baixa-posicao-no-pisa
http://4.bp.blogspot.com/-vBmefLtN6LM/UDMQb0zDsUI/AAAAAAAABuY/YRSb9DMNMb0/s1600/IDEB-2011_Municipio.gif
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qualidade da formação das crianças.  Apesar de não ser o objetivo desta pesquisa, podemos 

demostrar que os salários da rede municipal de Angra dos Reis, apesar de ainda abaixo do que 

deveria ser, são uns dos maiores da região, sendo bem maiores ainda do que os das escolas 

particulares da região, inclusive da escola pesquisada. 

 

Salário da rede pública de Angra dos Reis – R$ 2.228,00 

Salário da rede privada (especificamente na escola estudada) – R$ 1.179,75 

Angra dos Reis é o município que sempre manteve um salário acima da média. E de 

acordo com vários trabalhos e pesquisas existe uma relação entre melhor salário e melhor 

desempenho. De acordo com Chiavenato: 

 

 “... Ninguém trabalha de graça. Como parceiro da organização, cada 

funcionário está interessado em investir com trabalho, dedicação e 

esforço pessoal, com os seus conhecimentos e habilidades desde que 

receba uma retribuição adequada...”. (CHIAVENATO, 2004, p 257)  

 

De acordo com Pamela Melo e Thayara Pereira (ano 2002) “as vantagens da 

remuneração são, entre elas, a melhora no desempenho dos profissionais e das equipes”.  

Outro fato que justifica a relevância de se pesquisar as práticas de alfabetização em 

Angra dos Reis, é a grande quantidade de profissionais com formação superior. A formação 

superior tem sido indicada como relevante para a qualidade da educação, como podemos 

verificar nos documentos oficiais que se seguem:  

 

 1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 

infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com 

formação superior; (www.pne.mec.gov.br) 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.  (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013)  por entender que uma formação superior do professor 

resulta em melhores resultados na formação do aluno. (LDB – 96: referência 

bibliográfica) 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Em Angra dos Reis, desde 1992, a Universidade Federal Fluminense iniciou seu 

trabalho, através de um convênio com a prefeitura e, a partir de 2009, integrou-se ao plano de 

Governo para interiorização das Universidades, tendo formado uma grande parte dos 

profissionais que atuam na rede pública.  

    Para realizar este estudo precisaríamos de um ponto de partida, de algo que 

pudesse ser observado, e que fosse comum às duas escolas e, por isso, decidimos que seriam 

os descritores, pois eles contemplam o mínimo necessário aos alunos para que eles possam ler 

e escrever.  E mesmo que sem a intenção de ser trabalhado para a alfabetização é necessário 

que sejam trabalhados esses descritores.   

Por que avaliar as práticas alfabetizadoras a partir dos descritores da Provinha Brasil? 

Escolhemos a Provinha Brasil, pois é o instrumento de avaliação externa do Governo 

que está preocupado com a alfabetização que ainda é um problema como visto anteriormente. 

A Prova Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das 

habilidades relativas à alfabetização realizada de dois em dois anos pelo Ministério da 

Educação para medir os conhecimentos de Matemática e Língua Portuguesa. Os descritores 

dão origem a diferentes itens. Através das respostas dos alunos verifica-se o que consegue 

fazer com os conhecimentos adquiridos.  

Os descritores são divididos em grupos, tópicos: Tópicos I (Procedimento de 

Leitura), Tópico II (Implicações do Suporte, do Gênero e\ou do Enunciador na Compreensão 

do Texto), Tópico III (Relação entre os textos), Tópico IV (Coerência e Coesão no 

processamento do texto), Tópico V (Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de 

Sentido), Tópico VI (Variações Linguísticas e dentro desses tópicos temos vários itens, ou 

melhor, habilidades que o aluno deve adquirir para resolver a questão proposta). 

 

Daremos alguns exemplos abaixo: 

Descritores de Língua Portuguesa; Tópico I (Procedimento de Leitura) 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 

D4 – Inferir uma informação implicada em um texto. 

D6 – Identificar o tema de um texto. 
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Descritores do Tópico II (Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na 

Compreensão do Texto). 

D5 – Interpretar texto com o auxílio de material diverso (propaganda, foto, etc) 

D14 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 

Escolhemos avaliar as práticas alfabetizadoras a partir dos descritores da Provinha 

Brasil, pois, de acordo com pesquisas de Gomes (2012), podemos perceber que:  

 O Provinha Brasil se baseia nos Parâmetros Curriculares para a Língua Portuguesa (PCN LP); 

 O PCN é um documento que, independente das críticas à forma como foi produzido, se 

baseia nos textos de Emília Ferreiro e demais teóricos de reconhecimento internacional; 

 Diversos trabalhos defendem a ideia de que as Avaliações Externas influenciam os 

conteúdos trabalhados na prática docente. 

Para que possamos situar o leitor, traremos alguns conceitos básicos para o 

entendimento da pesquisa, como o que é PCN (Parâmetro Curricular Nacional) e IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), já que esses conceitos são importantes para 

se entender o funcionamento da Provinha Brasil. 

O PCN – Parâmetro Curricular Nacional – Língua Portuguesa 

Segundo o MEC, o domínio da língua oral e escrita é fundamental para a participação 

social e efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação 

expressa e defende pontos de vistas, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento 

e, ao ensiná-lo, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania. E assim é pensado o PCN da língua 

Portuguesa, de modo a servir de referência, de fonte de consulta e de objetivo para reflexão e 

debate, apresentando objetivos gerais da língua para que todos tenham um mínimo necessário 

para sua formação, garantindo assim, a aprendizagem da leitura e da escrita. (Site MEC) 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: 

O IDEB é um dos eixos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), é um 

indicador que combina o fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries\ano sem repetir) 

com o índice de desempenho dos estudantes (avaliado pela Provinha Brasil, nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática).     
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Muitos autores discutem o impacto do Provinha Brasil na educação, alguns deles 

questionam sua eficiência, por acreditarem que influencia no ensino, ou seja, os professores 

passam a dar importância a esses descritores, fazendo com que seu trabalho gire em torno dos 

mesmos, deixando de lado outros também de igual importância, ou seja, acaba direcionando 

escolhas curriculares que têm impacto direto na prática docente. Arthur Gomes (2012) pôde 

constatar através de seu trabalho que o “exame externo, como o Provinha Brasil, não tem o 

poder de “fazer currículo” de induzir os professores a priorizarem o ensino de determinados 

conteúdos ou habilidades”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

 

Tendo justificado a relevância da escolha deste objetivo geral de pesquisa, passamos 

a descrever os objetivos específicos de investigação: 

 Analisar como são trabalhados os descritivos do Provinha Brasil pelas professoras, tanto 

da escola pública como da privada; 

 Analisar como a professora prepara seu planejamento e como se comporta com os 

imprevistos no dia a dia; 

 Analisar se a professora tem a formação continuada e como funciona essa formação 

diante das dificuldades encontradas pelas professoras com alunos que não acompanham; 

 Conhecer em que medida a Provinha Brasil influencia as práticas de alfabetização. 

De acordo com estes pontos levantados, podemos analisar como acontece entre uma 

escola pública e privada, quais são os caminhos que levam a resultados tão diferentes.  

2 - METODOLOGIA: 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo comparativo entre uma Escola 

Pública e outra Privada, analisando, assim, os modos de ensinar das professoras destas 

mesmas escolas. Para desenvolver essa pesquisa, necessitava de um parâmetro para comparar, 

então, me utilizei da pesquisa realizada por Gomes (2012), sobre Políticas de Avaliação da 

Alfabetização, onde se discute o Provinha Brasil. Para isso realizei observação participante 

nas duas escolas escolhidas e ainda conversas e entrevistas com as professoras.  

Utilizamos como base e buscamos replicar, em sua linha geral, a metodologia de 

Gomes (2012). Assim foram realizados os seguintes procedimentos: coleta de dados; 
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entrevista semiestruturada com as docentes e os dirigentes da escola; acompanhamento e 

registro de uma jornada completa de aula; registro de todas as atividades desenvolvidas pelas 

docentes com as crianças com as crianças; o tempo dedicado a cada atividade; o tratamento 

dado À heterogeneidade (existência ou não de atividades diferenciadas para alunos 

diagnosticados com diferentes níveis de aprendizagem); e a forma de organização das 

crianças (trabalho individual, duplas, coletivo e etc.). 

Fui a campo um dia por semana em cada escola, entre os meses de setembro e 

outubro, foram 18 visitas no total, sendo nove em cada escola. Durante as minhas visitas 

assistia às aulas do início ao fim, observando o trabalho das professoras com as crianças. 

Também fiz um questionário no início e no final das minhas observações.  

Para realizar a pesquisa teria que selecionar uma Escola Pública e uma Escola 

Privada. A Escola Privada eu escolhi pela proximidade da minha residência, o que facilitaria 

as visitas e por conhecer o método utilizado. Como já conhecia a escola e a professora, foi 

fácil a aceitação, as crianças foram muito carinhosas, a professora e todo o corpo docente 

foram muito receptivos. Desde o início, se colocaram à disposição para ajudar e em todas as 

visitas a mesma me mostrava os trabalhos e ainda se colocava à disposição para explicar 

como o trabalho estava sendo realizado. Esta escola fica em uma Vila de Trabalhadores 

mantida pela Eletronuclear a Usina Nuclear de Angra. Na turma com quatorze alunos foi 

observado que todos frequentaram a educação infantil. Entre os alunos, dois têm laudo 

Transtorno Global do Desenvolvimento, sendo uma autista (alterações nas interações sociais, 

comunicação, comportamento focalizado e repetitivo) e outra criança com laudo de múltiplos 

transtornos que afetam a aprendizagem e o comportamento). Esta escola tem turmas desde 

educação infantil até 5º ano do Ensino fundamental.    

A escola privada fica situada no Bairro de Praia Brava, um Bairro construído para os 

trabalhadores da Usina Nuclear, e atende desde educação infantil até o 5º ano. A clientela da 

escola é de maioria composta por filhos de funcionários da Central Nuclear, também 

atendendo a filhos de funcionários da própria escola, bolsistas e filhos de algumas 

empregadas domésticas, onde o patrão ajuda no pagamento das mensalidades. O valor da 

mensalidade na escola para ensino fundamental é de R$ 570,00. 

Sendo professora da escola pública pesquisada, só tinha disponibilidade para realizar a 

pesquisa no horário de trabalho, então conversei com minha diretora sobre a pesquisa e 

acordamos alguns horários que foram viáveis por causa de uma greve que tinha ocorrido entre 

os professores. Como havia dias que eu não trabalharia, eu poderia realizar a pesquisa sem 

atrapalhar o meu trabalho. Nesta escola também foi tranquila a inserção no campo. A professora 
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e as crianças foram sempre muito receptivas. O que senti foi um estranhamento entre algumas 

professoras e uma das coordenadoras que pensavam que eu pudesse fazer o trabalho em minha 

própria turma, mesmo explicando que o trabalho seria melhor desenvolvido se eu pudesse 

apenas observar para um melhor desenvolvimento. Nesta mesma escola também de início senti 

que a professora, apesar de me receber bem, parecia estar sempre se justificando quando fazia 

algo, parecendo temer uma possível comparação. Então, conversei com ela, dizendo que se 

tratava de um trabalho e que na verdade eu não estava ali para julgá-la e sim verificar a maneira 

como trabalhava e como ela, através da compreensão de que tem, do que é aquisição de leitura e 

escrita, fazia para que seu aluno pudesse adquiri-la. 

A Escola Pública fica situada no bairro do Frade, município de Angra dos Reis, são 

turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Nesta escola escolhi uma turma com 14 alunos, 

justamente por ser uma turma pequena e estar com número aproximado de crianças da escola 

privada, já que podíamos pensar que o trabalho de uma professora estaria comprometido pela 

quantidade de alunos na sala. Dos quatorze alunos, dois não frequentaram a educação infantil. 

Para facilitar a descrição tomaremos para Escola Privada e a professora da mesma 

como: Escola I e professora I e para Escola Pública e professora; Escola II e professora II. 

 “Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento  e a dinâmica 

das relações e interações   que constituem o seu dia-a-dia, apreendendo as forças que 

impulsionam ou que retêm, identificando as estruturas de poder   e os modos de 

organização do trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito 

nesse complexo interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados, 

reconstruídos ou modificados.” (Marli Eliza D. A. de André 1998 p.41) 

 

3 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS: 

As duas professoras têm o antigo Normal e também formação Superior. A Professora 

I fez o Normal Superior e a Professora II, Curso Normal (de nível médio) e está cursando 

Pedagogia. 

Na Escola I é utilizado o método fonético, Casinha Feliz, para alfabetizar. Além do 

método fonético², trabalha com uma apostila do Positivo. O Positivo é uma empresa que 

comercializa planejamento e materiais didáticos. São apostilas com metodologia própria, criada 

pelos fundadores do grupo. A metodologia privilegia a interação, os conteúdos de uma série dão 

continuidade aos da série anterior, e também os conteúdos de uma disciplina são inseridos no 

aprendizado de outra disciplina. Este sistema é composto por apostilas, livros didáticos 

integrados, CD ROM, e o portal educacional que traz conteúdos complementares aos vistos em 
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sala de aula.  Os trabalhos giram em torno da apostila que é um material bem diversificado de 

leitura e escrita. Todos os dias observados a professora trabalhou com praticamente todos os 

descritores.  A professora sempre seguia um plano, fazia a leitura com as crianças do enunciado 

do livro, discutia sobre o enunciado e as crianças sempre falavam sobre e colaboravam bastante. 

O próprio material utilizado leva o professor a fazer essa abordagem. As leituras, os 

questionamentos do próprio material, a leitura e interpretação de textos eram mais frequentes, 

pois a apostila traz muitas histórias para realizar os trabalhos. Então, a professora todos os dias 

praticamente fazia a interpretação com os alunos, não só oral, mas se aproveitava do momento 

para desenvolver também a escrita.  

Quando os alunos acabavam suas tarefas, se dirigiam ou para o final da sala, onde 

geralmente pegavam um livro para ler, ou se sentavam próximos de outros alunos com 

dificuldades para ajudar. Geralmente, a professora pedia a colaboração dos alunos e 

dificilmente um aluno se negava a fazê-lo. A sala conta com bastantes livros para leitura das 

crianças. São livros variados, histórias diferentes e os alunos têm permissão de levá-los para 

casa com a responsabilidade de trazê-los no outro dia ou no dia marcado pela professora.   

 Além de Língua Portuguesa, Matemática, Ciência, Geografia e História, os alunos 

têm aula de Filosofia, Inglês, Espanhol, Artes, Música e Educação Física. Os horários são 

divididos em tempos de 50 minutos cada aula. Sendo que Filosofia é ministrada pela 

professora da própria turma e as outras matérias por professores específicos a cada matéria. 

 A maioria dos alunos da turma já está alfabetizada, com exceção dos alunos com 

necessidades especiais, que estão em processo e já conseguem escrever algumas palavras com 

autonomia. É importante dizer que, apesar de a professora fazer seu planejamento sozinha e 

apenas mostra-lo à coordenadora, a mesma está em contato e analisando com a professora o 

melhor caminho a se tomar em relação aos problemas que aparecem, como quando uma 

criança não alcança o objetivo esperado que é ler e escrever autonomamente ou as operações 

matemáticas. Existem casos em que a família também não participa da vida escolar do filho, 

como por exemplo, uma criança que divide a apostila com a irmã, pois os responsáveis só 

fizeram uma cópia. Ele, até o final de outubro, ainda não tinha a sua apostila e participa das 

aulas lendo com os colegas e copiando alguns deveres no caderno. 

Em praticamente todos os dias observados nesta escola, a professora trabalhou com o 

dicionário e as crianças procuravam e faziam a leitura das palavras que desconhecem. Lógico 

que nem todas as crianças encontravam os vocábulos com facilidade, mas a professora 

oferece auxilio àqueles com mais dificuldades e com isso trabalham com o dicionário. 
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Os textos são muito explorados pela apostila e as crianças trabalham através de 

desenhos o final da história e depois mostram os desenhos e contam o que desenharam 

descrevendo assim o final da história que escolheram. 

Em todos os momentos, os alunos estão debatendo e trocando ideias, pois a interpretação 

tem perguntas do tipo: “O que você acha que deveria acontecer se...” E, neste momento, as 

crianças expõem sua opinião e ajudam também seus colegas com mais dificuldades. 

A maioria das crianças já escreve com letra cursiva. E, em uma das aulas de Português, 

é trabalhada a redação com os alunos: a professora conta uma história ou através das histórias 

trabalhadas pela turma, no conteúdo, com um tema proposto, escrevem as suas histórias. Uma 

das propostas foi cada criança criar a sua história, podendo ser um sonho ou um conto. 

As aulas seguem o seu curso normal e a professora parece ter um relógio, pois é 

praticamente muito próximo do horário de termino que avisa o término de uma disciplina. As 

crianças, então, pegam o caderno de outra matéria que se inicia. É lógico que sempre que um 

assunto está muito quente e as crianças com muitas dúvidas, ela prossegue até conseguir 

encerrar o assunto e começar a próxima matéria. Em conversa com a professora, pois 

praticamente não presenciei essas cenas, ela me disse que em Geografia estava atrasada por 

causa de situações assim nas aulas de Português. 

A professora também elogiou muito o material que trabalha (apostila do Positivo) e o 

método que se utiliza para alfabetizar. “Eu me utilizei desse material e das histórias para 

trabalhar com os alunos do 3º ano na Escola Municipal que eu trabalho e todos saíram 

alfabetizados, obtive êxito no trabalho, por isso acredito no método.” (Professora Escola I) 

 Também pude perceber que as crianças entre o final de setembro e inicio de outubro 

progrediram bastante na leitura e escrita; crianças que faziam a leitura silabada, já não fazem. 

Quase todas as semanas que eu observo, a professora trabalha com ditado e também pude 

perceber um avanço. 

Em um dia de observação, por exemplo, uma das alunas que ainda não está 

alfabetizada, tinha que escrever um nome para a vovó da chapeuzinho vermelho, uma das 

atividades da apostila, e a professora já havia trabalhado a história  em uma aula anterior. 

As crianças escreveram e a aluna ainda não havia escrito. A professora chegou perto da 

aluna e perguntou por que ela ainda não havia feito a tarefa. Como ela não respondeu nada, 

a professora perguntou: Você sabe o que é para fazer? E ela respondeu que não. A 

professora leu para ela a pergunta. Então ela respondeu e só então começou a escrever. Mas 

pediu para que a professora ficasse ali ao lado dela para que ela fizesse o trabalho. Também 
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pude observar um dia em que a professora dividiu a turma em grupos para a construção de 

um cartaz. Cada grupo ficou responsável por uma parte do cartaz. Primeiro conversaram 

sobre o que era necessário para construir um cartaz e depois cada grupo se encarregou de 

realizar sua parte na tarefa. Eles construíram um cartaz com palavras que iniciavam com 

“ch”. Depois que todos os alunos pesquisaram e recortaram palavras com “ch” de revistas, 

eles tinham que identificar se havia palavras iguais, fazer a margem, o título, colar as 

palavras e escrever o nome dos alunos.  

Os alunos se dividiram e o trabalho começou. Os grupos faziam as tarefas e 

passavam o cartaz para o grupo seguinte e acompanhavam o trabalho. Quando terminaram de 

preparar o cartaz, o último grupo deveria escrever os nomes dos grupos e esqueceu. A 

professora então pergunta aos alunos se poderia colar o cartaz. Elas automaticamente 

confirmaram e foram ajudar a professora a colocar o cartaz. Quando acabaram, um aluno de 

outro grupo repara e diz: “professora ainda não está pronto, esquecemos de colocar o nome de 

quem fez o cartaz.” (fala de uma das crianças da turma). Então o grupo responsável retira o 

cartaz e completa o trabalho.  A professora aproveita e reforça que é necessário, ao final de 

um trabalho, os alunos sempre revisarem o trabalho para verificar se algo foi esquecido.  

O TRABALHO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da Escola I 

As reuniões de coordenação pedagógica da Escola I são quinzenais e giram em torno 

de debates trazidos pela equipe pedagógica sobre assuntos que foram escolhidos previamente 

entre os professores e equipe pedagógica em reunião inicial do Ano Letivo. 

Quando a professora tem dificuldade com alguma criança que não está 

acompanhando, a coordenadora então, junto com a professora, elaboram atividades para que 

os mesmos possam superar as dificuldades.  

Estas informações foram passadas pela professora, pois não acompanhei neste 

período, as coordenações. 
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A OCORRÊNCIA DE TRABALHO COM OS DESCRITORES NA ESCOLA 1 

Tabela I: 

Escola 

Privada 

03\0

9 

10\0

9 

17\0

9 

24\0

9 

01\1

0 

08\

10 

22\

10 

27\1

0 

28
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Leitura 

de 

enunciad

o pela 

professo

ra 

 

  04 

 

  05 

 

  03 

 

 04 

 

 03 

 

 04 

 

05 

 

  06 

 

03 

Leitura 

de 

enunciad

o pelo 

aluno 

 

 03 

 

 03 

 

  03 

 

 03 

 

 03 

 

 03 

 

03 

 

 04 

 

02 

Interpret

ação do 

Texto 

 

 04 

 

05 

 

 03 

 

04 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

03 

Interpret

ação 

escrita 

do texto 

 

 01 

 

 

01 

 

 01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

00 

 

01 

 

01 

Leitura 

de texto 

pelo 

aluno 

 

 01 

  

 

02 

 

 03 

 

03 

 

 03 

 

04 

 

 04 

 

 04 

 

02 

Leitura 

de texto 

pela 

mestra 

 

 04 

 

 05 

 

  03 

 

 04 

 

 03 

 

 04 

 

 05 

 

06 

 

03 

Leitura 

de  texto 

coletiva 

 

02 

 

03 

 

02 

 

 03 

 

 03 

 

03 

 

03 

 

04 

 

03 

Leitura 

silencios

 

01 

 

 01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

02 

 

02 

 

03 
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a pelos 

alunos 

  01 

Leitura 

livre dos 

alunos 

 

01 

 

01 

 

02 

 

02 

 

02 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

De acordo com as observações pude perceber que a professora se utilizava de 

praticamente todos os descritores. A professora lê os enunciados, mas pude perceber que em 

relação à professora, os alunos fazem menos a leitura do enunciado. A interpretação de texto 

oral também é bem trabalhada e em maior quantidade que a interpretação escrita. A leitura do 

texto pelo aluno também é incentivada, podemos perceber que pelo menos uma vez ao dia e 

em determinados dias chegando a quatro vezes, é realizado esse trabalho.  A leitura do texto 

pela professora também é realizada diversas vezes por dia, pois todo trabalho proposto requer 

a leitura pela professora. Em todos os dias esse trabalho foi realizado mais de três vezes ao 

dia. A leitura do texto coletiva também foi efetuada por pelo menos duas vezes por dia 

observado, chegando a quatro vezes. A leitura silenciosa pelos alunos foram efetuadas por, 

pelo menos, uma vez ao dia chegando a três dias observados duas e três vezes e a leitura livre 

dos alunos geralmente acontece no inicio e no final das aulas e ao final dos exercícios.  

Percebe-se que, para o aprendizado da leitura e escrita, é importante que a criança 

esteja em contato e construindo e desconstruindo hipóteses para resolver os problemas. Para 

que a criança tenha a oportunidade de criar as hipóteses e estratégias para resolver o problema 

que para a criança é a escrita e a leitura, ela necessita trabalhar para alcançar esses requisitos.  

“(...) a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao contrário, exige 

uma ação deliberada do professor e, uma qualificação de quem ensina. Exige planejamento e 

decisões a respeito do tipo, frequência, diversidade, sequência das atividades de 

aprendizagem.”(DURAN,1994 P. 112)  

  

A ESCOLA II - A ESCOLA PÚBLICA 

Na Escola II, minhas observações foram feitas entre quintas e sextas feiras, por causa 

dos horários. Na sala de aula pude observar, de acordo com a tabela que está no anexo I, que a 

professora não trabalhava com todos os descritores da Provinha Brasil, pois como as crianças 

ainda tinham muita dificuldade, o trabalho seguia basicamente assim: iniciando a aula, a 
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professora canta com os alunos algumas músicas para aproveitar e trabalhar o alfabeto, os dias 

da semana e o calendário (muito parecido com o trabalho feito na educação infantil) depois 

escreve a agenda do dia no quadro com a ajuda dos alunos e depois passa para o trabalho com 

o texto em que era realizada a leitura pela professora e uma interpretação oral com as 

crianças. A professora era muito atenciosa e sempre aproveitava os momentos em que as 

crianças perguntavam para avançar. Mas o trabalho de interpretação fica basicamente na 

oralidade. Após a interpretação do texto, passava para o trabalho com o texto, como: pintar os 

espaços entre as palavras, contar o número de letras, de palavras, a palavra maior, a palavra 

menor. O dia passava basicamente com este trabalho. A professora aproveitava para trabalhar 

matemática já que se utilizava da contagem numérica no trabalho de identificar a maior e 

menor palavra. No dia subsequente, a professora retira do texto uma frase e com esta frase 

trabalha novamente os seguintes itens: pintar os espaços entre as palavras, contagem de letras, 

palavras, sinais gráficos, maior e menor palavra. Algumas já conseguem escrever algumas 

palavras. Dessa frase a professora retira uma palavra, que já foi escolhida previamente entre 

as professoras, e então escreve com a ajuda dos alunos no quadro. Assim, pede para os alunos 

falarem mais palavras que começam com a mesma letra da palavra escrita. As crianças 

começam a falar. Algumas crianças identificam a letra inicial e conseguem falar. Há cinco 

crianças que ainda não conseguem identificar a letra inicial, hora identificam a letra, hora a 

vogal que acompanha. Despois, a professora faz uma lista de palavras que começam com a 

mesma letra inicial da palavra escolhida e os alunos, após ajudarem na escrita no quadro, 

fazem a cópia no caderno. É importante comentar que quando as crianças falam para 

professora escrever no quadro, a mesma aproveita para construir com os alunos a palavra.    

Vamos tomar um exemplo: A criança fala “BOLA”. A professora pergunta para os 

alunos como se escreve e então ela escreve da maneira como eles falam. Se a criança fala de 

maneira diferente, ela também escreve como a criança falou e aproveita para debater e 

construir com eles. Por exemplo, “BANANA”. A criança diz “BANA”, ela escreve e então 

pergunta: O que está escrito? Sempre tem um aluno que já identifica e diz que está faltando 

letras e quais letras. Assim, as crianças podem identificar a construção das palavras.  

A professora trabalha com textos, análise linguística e interpretação de texto, somente 

oralmente. A professora faz a leitura e somente as crianças que já sabem, leem também. 

Durante a observação, a professora faz a leitura, faz a interpretação oralmente e começa a 

análise linguística que é: discriminar o autor e o título, os espaços entre as palavras, números de 

letras e palavras e frases. Depois de algumas observações, ela começou a trabalhar com plural. 

Sem utilizar a nomenclatura, pedia de acordo com o texto trabalhado, para desenhar, por 
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exemplo, “coração” e, depois, “corações”, e as crianças fazem as discriminações. É lógico que 

algumas crianças fazem junto com as outras ou somente quando a professora vai para o quadro 

para fazer a correção. 

A professora faz as linhas no quadro como se fosse um caderno. Ela diz que assim 

fica mais fácil para as crianças aprenderem a se organizar com o caderno, já que é 

praticamente a primeira vez que elas trabalham com caderno. 

Somente duas crianças fazem a leitura corrida diferente da leitura silabada, fase de 

desenvolvimento onde a maioria das crianças se encontra, e ainda há sete crianças que não 

leem nada e só no último bimestre do ano iniciaram a escrita de algumas palavras, como: 

mala, casa, papai, boneca, bola e bolo. 

O trabalho da professora é mais intensificado em Português e matemática. Em 

Ciências, dependendo do assunto abordado e, em História e Geografia, somente em datas 

específicas.  

A professora também trabalha com ditado toda semana e construção de texto coletivo 

sobre o assunto abordado com os alunos. O livro geralmente só é utilizado uma vez na semana 

ou também como dever para casa. O planejamento não é elaborado pelo livro utilizado e sim o 

livro é utilizado como apoio ao planejamento.  As crianças escrevem muitas palavras, mas 

acabam lendo e trabalhando pouco com os textos.  

Durante o 3º bimestre, uma vez na semana, durante uma hora, a professora ficava 

com os alunos que necessitavam de maior atenção, para fazer um trabalho diferenciado e a 

professora aproveitava para trabalhar com alfabeto móvel. Cada criança pegava o seu alfabeto 

e a professora mostrava as figuras onde as crianças falavam o que era e tinham que escrever a 

palavra. Outras vezes, fazia um ditado e chamava os alunos para fazer a reescrita com cada 

aluno. Nem sempre o tempo era suficiente e ela deixava para o dia seguinte para fazer. Às 

vezes, trabalhava com jogos e trabalhava bastante com bingo das letras do alfabeto. 

Em um dia, chegou a mãe de um aluno que estava com dificuldades, começou a 

conversar com a professora dizendo que estava muito preocupada com a criança, pois a 

mesma estava com muitas dificuldades. A mãe estava com medo de a criança repetir e, então, 

pergunta à professora II se ela achava uma boa ideia colocar o filho em uma aula particular. A 

professora respondeu imediatamente que sim, pois seria muito bom se alguém pudesse 

trabalhar mais com a criança. “Não importa o método, se fizer um trabalho mais direcionado 

com ela já ajuda”, disse a professora.  
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Ao final de outubro, na sala, havia 10 crianças escrevendo palavras, duas dessas 

crianças já leem, quatro delas escrevem ainda com dificuldades e as quatro restantes ainda não 

escrevem. São crianças que ora identificam a letra inicial e ora somente a vogal. 

O planejamento é feito em conjunto com as professoras da série em comum, baseado 

em um mapa conceitual construído pela equipe pedagógica. Esse mapa conceitual descreve os 

conteúdos a serem trabalhados durante aquele período, no caso, o bimestre.  De acordo com o 

mapa conceitual, as professoras fazem o planejamento quinzenal. O planejamento é feito 

somente pelas professoras, a coordenadora, no caso. A pedagoga nem participa, só está 

presente para verificar se todas estão presentes.  

 

A OCORRÊNCIA DE TRABALHO COM OS DESCRITORES NA ESCOLA 1 

Tabela II: 

Escola 

Publica 

04\

9 

12\9 19\9 26\9 03\10 10\10 16\10 24\10 30\10 

Leitura de 

enunciado 

pela 

professora 

 

 02 

 

 

 02 

 

02 

 

 02 

 

03 

 

 03 

 

02 

 

02 

 

02 

Leitura de 

enunciado 

pelo aluno 

 

00 

 

00 

 

01 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

 

02 

Interpretaç

ão escrita 

do texto 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

Leitura de 

texto pelo 

aluno 

 

 01 

 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

Leitura de 

texto pela 

Mestra 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 
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Leitura de 

Texto 

coletivo 

 

01 

 

01 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

Leitura 

silenciosa 

pelos 

alunos 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

Leitura 

livre dos 

alunos 

01 

 

01 01 01 01 01 01 01 01 

 

Diante das observações das aulas, verificamos que a professora faz a leitura dos 

enunciados, mas os alunos fazem menos a leitura dos enunciados, a interpretação de texto 

escrita não foi trabalhada em nenhum dos dias de observação. A leitura de texto pelo aluno foi 

observada uma vez ao dia, nos dias observados. A leitura de texto feita pela professora também 

uma vez ao dia. A leitura do texto coletivo foi observada uma vez, somente em dois dos nove 

dias observados. A leitura silenciosa pelos alunos uma vez ao dia. A leitura livre também uma 

vez ao dia e sempre ao final da aula. 

Percebemos então que, para o processo de alfabetização, a criança tem que estar em 

constante contato com a leitura e a escrita. De acordo com as observações, a quantidade de vezes 

que foram trabalhados esses descritores ainda é pequena, por exemplo, a interpretação de texto 

escrita não foi trabalhada em nenhum dia observado, para que a criança aprenda é necessário que 

seja trabalhado. Nas provas externas realizadas pelo governo, no caso, a Provinha Brasil, como a 

criança vai interpretar as questões propostas se a mesma não está acostumada a esse tipo de 

trabalho e, mais, como a criança vai aprender se essa atividade é tão pouco trabalhada?  

A rotina nesse caso se faz necessária, pois o aluno aprende com o trabalho diário. Se 

o trabalho é executado uma vez e depois não se trabalha mais, o aprendizado acaba se 

perdendo. As atividades permanentes permitem esse contato mais duradouro que ajudam na 

assimilação dos conteúdos. (Andrea Luize, Instituto Superior de Educação Vera Cruz) 

Nossa preocupação aqui, não é a provinha Brasil, mas estou fazendo um 

comparativo, pois o trabalho do professor não deve ser para essa finalidade, mas a Provinha 

Brasil avalia a educação através de requisitos mínimos. Se a criança não consegue alcançá-los 

como poderá estar alfabetizada ao final do 3º ano.     
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 A COORDENAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA 

 Na Escola Pública, toda semana o professor tem o horário da sexta- feira das 14:15 às 

16:45 para planejar e para coordenação, uma semana planejamento e outra semana 

coordenação. Nas semanas de coordenação, geralmente são sorteadas dois professoras que 

levam as produções de textos das crianças e o grupo analisa e discute a melhor estratégia para 

trabalhar com as crianças com dificuldades. As pedagogas não visitam as salas para saber do 

desenvolvimento das crianças e o único momento em que se fala sobre esse desenvolvimento 

com as pedagogas é no Conselho de Classe. Geralmente as estratégias para solucionar algum 

problema ou dificuldade com os alunos são discutidas entre as professoras. O companheirismo 

entre elas é notório, pois elas estão sempre trazendo algo para ajudar a professora que necessita.  

    4 - ANALISANDO AS ESCOLAS PESQUISADAS: 

Na Escola I, analisando o espaço físico, podemos perceber que a escola é uma casa 

modificada; composta de uma secretaria, uma sala para diretora, seis salas de aula, dois 

banheiros, uma cozinha, um pátio pequeno que dá aceso à uma sala de aula e ao refeitório e 

uma sala para os professores. Na outra casa está a educação infantil e a creche. Também 

composta por cinco salas, uma biblioteca e a sala da coordenação.  

     Na Escola II, o espaço físico é bem maior, a Escola é composta por uma área 

verde à frente, com algumas árvores, uma quadra poliesportiva que também é utilizada pela 

comunidade, um pátio interno com mesas utilizadas para a merenda dos alunos, a secretaria, 

uma sala para direção, uma sala de professores, uma sala de recursos, a cozinha, dois 

banheiros, a biblioteca e duas salas de aula. Na parte superior, tem dez salas de aula, dois 

banheiros e uma sala pequena utilizada para guardar o material de limpeza. 

Pude perceber também uma diferença de comportamento entre os funcionários para 

com as crianças; na Escola privada o tratamento é mais carinhoso, professoras e os 

funcionários sempre receptivos para com os alunos. Na Escola pública, esse tratamento é mais 

frio. O que pude observar é que somente os professores e alguns funcionários se relacionam 

assim com os alunos. Parece haver uma distância, não sei se pela carga de trabalho ou por 

uma questão particular que não cabe aqui discutir. 
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4.1 - AS PROFESSORAS  

As professoras das escolas parecem muito conscientes de seu papel no trabalho que 

desempenham, não posso aqui fazer uma comparação entre ambas. Elas trabalham de modo 

diferenciado e com métodos diferentes.  

Durante minhas observações, pude perceber que cada uma fazia de acordo com seus 

conhecimentos e concepções, o trabalho de auxiliar as crianças neste mundo de descoberta 

que é a leitura e a escrita e assim a descoberta de seu papel na sociedade. 

Na escola I, a professora trabalha com todos os descritores do Provinha Brasil, o 

material utilizado também é muito diversificado e auxilia neste trabalho. A utilização da 

própria apostila que também contempla esse trabalho, voltado para interpretação de textos, 

incentivando os alunos a criar, expor as ideias e assim escrever. 

Na escola II, a professora trabalha com a interpretação de texto somente na oralidade, 

não avançando seu trabalho, a preocupação é somente em mostrar para os alunos como esse 

texto é construído, palavras, frases e pontuação, além da preocupação com os espaços entre as 

palavras. Não que esse trabalho não seja importante, mas deixa de atentar para pontos mais 

importantes no processo de alfabetização dos alunos.  

4.2 - AS TURMAS 

Na escola I, a turma é bem participativa, os alunos gostam de contar e ler as suas 

histórias. Os alunos que estão mais adiantados ajudam os colegas que necessitam de mais ajuda. 

A professora sempre trabalha em grupo, ficando enfileirados muito pouco. As carteiras ficam em 

círculo ou em grupos, e a professora sempre muda a disposição dos alunos nos grupos. A turma é 

muito unida, pois moram perto e os pais levam as crianças para lugares em comum e, assim, a 

turma tem sempre histórias de suas experiências para contar. Todas fizeram educação infantil. 

Na escola II, a turma é participativa, mas como nem todos sabem ler, a leitura não é 

tão privilegiada entre os alunos. A professora lê para os alunos os textos das aulas. Os alunos 

são muito carinhosos. Algumas crianças gostam de contar suas experiências e outras já não se 

abrem, geralmente pela história de vida. É uma turma com crianças que chegaram da 

educação infantil, com crianças repetentes e crianças que vieram de outros estados, crianças 

que nunca estudaram. Algumas crianças faltam muito, o que dificulta o trabalho da 

professora. Criança que está matriculada desde o início do ano e só começa a frequentar a 

escola quase no final do segundo bimestre. 
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4.3 - ALFABETIZANDO 

Na escola I, a alfabetização é pelo método fonético.  A professora avalia semanalmente 

a escrita e a leitura das crianças para saber qual passo seguir, o que as crianças precisam 

trabalhar para superar a dificuldade. Trabalhos com textos variados, livros de histórias. As 

crianças sempre levam um livro final de semana para casa para leitura e devem fazer um 

trabalho sobre o livro, pode ser um cartaz, um desenho, uma maquete. Fica a cargo do aluno e 

dos pais. Os alunos fazem ditados semanalmente. A leitura e a interpretação sempre presente 

durante as aulas. Trabalham com textos variados. 

Na escola I,I a alfabetização é pelo método sócio-interacionista.   

Os alunos chegam com níveis de desenvolvimento diferentes, o livro só e utilizado 

para deveres de casa e algumas atividades, o livro não direciona o trabalho. A trabalho gira 

em torno da leitura das palavras soltas. O texto não é muito contemplado no trabalho com a 

interpretação. Pouca variação de textos, girando em contos, poemas e músicas. O trabalho é 

direcionado para formação de palavras. 

 

4.4 - AS COORDENAÇÕES  

Na Escola I, as coordenações são quinzenais e contemplam assuntos escolhidos pelos 

professores e coordenador no início do ano e, quando necessário, a escola traz algum 

profissional como: fonoaudiólogo ou psicopedagoga para falar sobre aprendizado e como 

trabalhar com alunos que apresentam uma dificuldade na aprendizagem. 

Na Escola II, as coordenações são semanais e o planejamento é elaborado de acordo 

com as séries e são elaborados quinzenalmente, mesmo assim, cada professora acaba criando 

dentro do planejamento. As coordenações são assim organizadas: em uma semana se prepara 

o planejamento e, na semana seguinte, se discute sobre um assunto escolhido pela equipe 

pedagógica (dislexia, dislalia e alguns trabalhos que podem ser realizados pelo professor para 

facilitar a aprendizagem do aluno), além da avaliação dos textos.   
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5 - MÉTODOS EMPREGADOS 

Na escola I, o método empregado é o método fonético.  

Os métodos fônicos, também conhecidos por métodos sintéticos ou fonéticos, partem 

das letras (grafemas) e dos sons (fonemas) para formar, com elas, sílabas, palavras e depois 

frases. No principal modelo de Método fônico utilizado pelos professores alfabetizadores, as 

crianças não pronunciam os nomes das letras, mas sim os seus sons. O método fônico baseia-

se no aprendizado da associação entre fonema e grafema (sons e letras) e usa, em princípio, 

textos produzidos especificamente para a alfabetização. 

Na escola II, o método empregado é o sócio-interacionista 

O sócio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. 

Segundo esta teoria, a aprendizagem dá-se em contexto históricos, sociais e culturais. Dessa 

forma, o conhecimento real da pessoa é o ponto de partida para o conhecimento potencial, 

considerando o contexto sócio-cultural. O desenvolvimento se dá na relação, nas trocas entre 

parceiros sociais, através de processos de interação e mediação. 

"O ser humano só adquire cultura, linguagem, desenvolve o raciocínio se estiver 

inserido no meio com os outros. A criança só vai se desenvolver historicamente no 

meio social”. (Vigotsky). 

 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro dos limites da pesquisa realizada verificamos que, apesar de não se trabalhar em 

função do provinha Brasil, dos descritores do Provinha Brasil, tanto a escola pública quanto a 

privada trabalham esses descritores  em sala, já que fazem parte do processo de alfabetização. 

Na escola privada, apesar de não ter a necessidade de avaliação do governo, esses descritores 

são mais contemplados no trabalho diário na sala de aula. Já na escola pública, esses 

descritores são trabalhados em escala muito menor e alguns deles nem são trabalhados. O que 

se notou é que, na escola privada, as crianças são mais desafiadas, enquanto na escola pública, 

a professora estimula muito menos as crianças.  

Outro aspecto curioso entre os dados de nossas pesquisas é que, contrariamente ao que se 

esperava, os salários mais elevados nos professores da escola pública não parecem intervir no 

desempenho do professor no processo de alfabetização. Não chegamos, nesta pesquisa, a 
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analisar de maneira sistemática, a possível interferência do nível sócio econômico cultural das 

crianças no seu sucesso em compreender o sistema alfabético de escrita. No entanto, embora 

não possamos generalizar a partir de um único caso, entre as escolas estudadas, nota-se uma 

relação direta entre nível sócio econômico e bom desempenho na alfabetização.  

Pode ser que estejamos diante de um círculo vicioso: por chegarem à escola com pouco 

contato com a cultura escrita, o professore da escola pública acaba exigindo menos das 

crianças e, por serem menos desafiadas, acabam avançando menos. 

 O que nos mostra que, como relata Arthur Gomes em sua pesquisa que “...é ingênuo atribuir 

a um exame externo, como a Provinha, o poder de, fazer currículo, de induzir os professores a 

priorizarem o ensino de determinados conteúdos ou habilidades.” (Gomes 2012) 

O que podemos concluir diante das observações é que  a metodologia de trabalho é muito 

importante para o sucesso na alfabetização, ter uma direção de trabalho, objetivos definidos 

do que ser alcançar é tão importante quanto,  o trabalho diário, de alguns, diremos aqui, 

descritores, pois como bem se sabe, para que o aluno possa adquirir o conhecimento sobre 

algo, o mesmo necessita ser trabalhado e confrontado para que possa pensar sobre aquilo e 

acomodar o conhecimento. É necessário um trabalho contínuo para que essa aprendizagem 

não se perca. “As atividades permanentes permitem esse contato mais perene que ajuda na 

assimilação dos conteúdos,” Luize (Nova Escola  edição 286 p.21) Determinados trabalhos, 

como, leitura e escrita e interpretação de texto, no caso da alfabetização, têm que se tornar 

hábito na sala de aula. 

É importante destacar que o trabalho de coordenação é de fundamental importância nesse 

processo, para auxiliar o professor nas dificuldades diárias. A escola privada tem uma 

coordenação mais presente que participa do dia a dia da sala de aula, enquanto que na escola 

pública verifica-se uma ausência de participação da coordenação e com isso o trabalho 

pedagógico é comprometido.  

Em relação as coordenações e formação continuada, a escola pública apesar de convênio com 

Universidades Federais, ainda não consegue um diálogo com as escolas, pois a teoria não 

consegue alcançar as salas de aulas. A escola privada consegue fazer esse trabalho com o 

auxílio de uma coordenação mais presente e o foco no problema. Não queremos aqui dizer 

com isso que a escola privada é melhor que a pública e sim através da observação, tentar 

resolver o problema maior que é a alfabetização das crianças. 

Outro ponto de grande importância é que a escola pública tem como objetivo trabalhar com as 

crianças das classes populares para dar à elas o acesso ao conhecimento, ser um ambiente 
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alfabetizador. Se a escola não faz esse trabalho ela não cumpre o seu papel. Esse trabalho se 

torna importante a partir do momento que se propõe discutir sobre os elementos que 

contribuem para que esse trabalho não se realize. O intuito da pesquisa não é apontar culpado 

ou a solução, e sim colocar em discussão como podemos melhorar o trabalho para que nossas 

crianças possam alcançar a tão sonhada alfabetização na idade certa. 

Podemos verificar então que o trabalho diário e contínuo da leitura e da escrita, assim como 

um planejamento que contemple esse trabalho, uma equipe pedagógica atuante,  e uma 

coordenação voltada para auxiliar o professor nesse trabalho é de fundamental importância no 

sucesso do trabalho. 
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