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“Ensinar exige a corporegfieação abs
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que a mudança é possível; exige
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compreender que a educação é uma forma

de intervenção ao mundo
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RESU1\vi0

Este trwmo moaogafico foi realizado com o objetivo de realizar mta

analise eaoe a formação ,inicial do professor äf , seo tempo de

experiencia eo nível da prom® gráfica de alunos.

Neüe semido, o malho esta emwado em tres wtes. Na  está

coloeaà a teorica do trabalho, onde retomou-se algums

discussões sobre como vem ocorrendo a formação dos professores oo Brasil.

Tambem procurou-se fazer um resgate. dos metodos tradieiows de
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Para finalizar a primeira parte» deste oabà, procurou-se colocar a
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professores we awe como flfabetizado-res em algemas  do Mmicípio

de Colombo, prâaodo  ma fo-mação ioiciad e seo tempo de

tmto como professor, qmto como alfabetizador.  parte,

ainda consta um dlagosoco que evidencia a corrce% qoe estes professores

tem de alfabetização, de metodos e de avaliação
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA

O presente projeto justifica-se pela constatação da diversidade do

resultado da aprendizagem dos alunos em diferentes tunnas de la série ao final

do ano letivo.

Observando que mesmo com uma igualdade na proposta pedagógica de

alfabetização, no ténnino do ano diferentes tunnas apresentam níveis variados

na aquisição do processo da escrita de seus alunos. Assim, pretende-se verificar

quais são as causas e os fatores que interferem para que ocorram tais

diferenciações.

A reflexão e análise destas causas e fatores têm como propósito indicar

para os professores caminhos que assegurem a seus alunos a aquisição da

linguagem escrita no nível mais avançado possível.

Neste sentido, serão analisado, a fonnação dos professores

alfabetizadores e seu tempo de experiência, pois sabe-se que há uma certa

diversidade, ou seja, professores que cursaram o Hapront, outros o Magistério e

outros além do Magistério cursaram também o Ensino Superior.

Desta maneira pretende-se verificar se existe ou não alguma relação

entre a formação do professor, o tempo de experiência e o nível de

aprendizagem de seus alunos.
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Pretende-se ainda verificar a concepção que o professor tem da escrita e

sua forma de aquisição, bem como, qual a ação pedagógica utilizada em sala de

aula para alfabetizar seus alunos, fatores estes que são de suma importância

para o processo de aprendizagem discente. Não esquecendo que estas

concepções apresentadas pelos professores estão intrinsecamente ligadas à sua

fonnação.

1.2-OBJETIVOS:

- Análise da atuação de professores alfabetizadores em escolas

públicas da Rede Municipal de Ensino de Colombo;

- Estabelecimento das relações existentes entre as diferentes formas de

atuação dos professores alfabetizadores.

- Acompanhamento do processo de aquisição da linguagem escrita dos

alunos.

- Classificação dos diferentes níveis qualitativos de apropriação da

linguagem escrita dos alunos.

- Estabelecimento da relação existente entre a formação, o tempo de

experiência, a atuação dos professores e os níveis de aquisição da

linguagem escrita dos alunos.
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1.3-OPÇÕES METODOLÓGICAS:

*Leitura e análise de obras citadas no referencial teórico;

*Elaboração de instrumentos de pesquisa;

*Levantamento de dados dos professores e alunos de la série do Ensino

Fundamental de diferentes escolas do município de Colombo;

*Seleção e análise de dados;

*Desenvolvimento do Projeto;

*Conclusão fmal.

1.4-ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho foi estruturado em três partes:

A prirneira parte é composta pela fundamentação teórica, onde traz uma

reflexão sobre: a Formação de Professores no Brasil, os Métodos Tradicionais

de Alfabetização, a Alfabetização segundo o Construtivismo e uma proposta

que visa superar o Tradicional e o Construtivismo.

A segunda parte revela o perfil dos professores alfabetizadores que atuam

no Município de Colombo.

Por fim, a terceira e última parte, traz o acompanharnento dos diferentes

níveis de produção gráfica dos alunos das escolas municipais de Colombo (ao

iniciar o ano letivo, ao fmal do primeiro bimestre e ao fmal do segundo

bimestre).
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2- DESENVOLVIMENTO:

O trabalho monográfico desenvolveu-se a partir de um referencial teórico

que trouxe fundamentações sobre a fonnação de professores, os métodos de

alfabetização e a proposta pedagógica de alfabetização no município de

Colombo. Foram também realizadas coletas de dados sobre a formação inicial

do professor alfabetizador, sua experiência e a produção gráfica de seus alunos.

2.l- FORMAÇÃO DE PROFESSORES:

Infelizmente tem-se constatado, através de conversas infonnais com

professores recém-formados, que muitos ao concluírem seu curso sentem-se

despreparados para atuarem como alfabetizadores, justificando tal despreparo, o

fato de terem tido em seu curso apenas algumas noções sobre o processo de

alfabetização. Portanto, se faz necessário repensar até que ponto a fonnação

destes profissionais têm sido válida para a sua atuação em sala de aula,

principalmente no que se refere às séries iniciais, ou seja ao processo de

alfabetização.

Neste sentido, a busca da construção da qualidade de ensino exige

necessariamente repensar a formação dos professores, pois estudos sobre a

problemática educacional brasileira nos mostram uma situação alannante ao

colocar o despreparo da ação docente nas séries iniciais, como um dos

principais fatores do fracasso da passagem dos alunos da la para a 23 série.
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Surge desta maneira em 1980, a necessidade de se reorganizar o Currículos do

Curso de Magistério, de modo a tentar suprir esta lacuna na formação dos

professores, introduzindo para tanto a disciplina "Alfabetização" na grade

curricular.

Em 1988, foi feita uma nova reorganização do Currículo dos Cursos de

Magistério, sendo realizada uma pesquisa pelo Departamento do Ensino de 2°

Grau da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, na área de alfabetização.

Através dos dados coletados na pesquisa acima citada, foi possível

perceber a existência de dois grandes grupos atuantes no curso de Magistério:

um, privilegiando como se ensina e outro preocupado em saber como a criança

aprende. O primeiro, enfatizando o ensino dos métodos tradicionais e o

segundo priorizando os estudos de Emilia Ferreiro.

Desta maneira, constata-se que ambos os grupos, cada um em sua

perspectiva, trabalham apenas com um dos aspectos, ou seja, "como se ensina"

ou "como se aprende".

O encaminhamento do trabalho que tem como pressuposto "como se

ensina", reduz a treinar os futuros professores em um detenninado método ou,

às vezes, a dar uma noção dos métodos já consagrados para que o futuro

professor possa organizar a sua própria metodologia.

Contudo, o conhecimento dos pressupostos teóricos que sustentam tais

métodos não é apresentado e discutido com os futuros professores, ocasionando
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desta forma, a formação de profissionais "treinados" num detenninado

"método" de alfabetização, e convictos que para alfabetizar basta aplicar

fiehnente tal método.

Por outro lado, se pretende desenvolver com os futuros professores uma

concepção de alfabetização que não se reduz ao domínio da mecânica da leitura

e escrita, entendendo que o ato de ler e escrever deve acontecer em contextos

significativos, é necessário superar a estreita visão de que é possível tratar a

alfabetização como uma mera questão de método.

Já, fonnar professores tendo por base os estudos de Emilia Ferreiro, ou

seja "como aprende", à primeira vista, pode significar um avanço. Porém,

quando analisado em profundidade, apresenta iguahnente um caráter

problemático. Tais questões serão discutidas mais à frente neste trabalho.

Neste contexto, para que seja desenvolvido um trabalho mais

conseqüente na formação do professor alfabetizador, se faz necessário, ter

como questão fundamental uma concepção de alfabetização ligada a uma

concepção de linguagem e a uma concepção de linguagem escrita, como nos

coloca a Professora Carmen Sá Brito Sigwalt, em sua dissertação de mestrado

"A Formação do Professor: caminhos e descaminhos".

Segundo Sigwalt, um dos caminhos para o desenvolvimento do trabalho

com os futuros professores poderia ser o estudo dos diferentes métodos de

alfabetização juntamente realizando uma análise, dos procedimentos de cada
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um deles, evidenciando seus pressupostos teóricos e explicitando a concepção

de ensino e de aprendizagem, bem como, a concepção de língua escrita e a

corrente da psicologia a que estão atrelados.

Cabe também ressaltar, que não pode-se formar professores

alfabetizadores apenas com a disciplina Alfabetização, mas sim com a

articulação desta com as diferentes disciplinas do currículo do curso. Assim, a

formação do professor exigirá um profundo domínio teórico na perspectiva da

Ciência da História, de modo que as disciplinas desenvolvidas em seu curso

contribuam para a compreensão do homem como ser histórico.

2.2 MÉTODOS TRADICIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO:

Os métodos tradicionais trabalham com "textos" que são, de fato,

conjuntos de frases sem nenhum significado. O critério que norteia a escolha

desses textos é a incidência de uma detenninada letra ou família silábica.

A partir da leitura destes "textos", retirados de cartilhas, são propostos

para os alunos uma série de exercícios desprovidos de significados e da real

noção do que é um texto. Isto porque as cartilhas apresentam sílabas isoladas,

palavras descontextualizadas e frases sem nenhum sentido real.

A concepção de linguagem presente na maioria dos métodos

tradicionais de alfabetização é de que a língua apresenta-se como sendo um

conjunto de formas prontas e acabadas que devem ser aprendidas,
15



descaracterizando desta maneira, a língua como sendo um produto da interação

entre sujeitos sociahnente organizados.

O encaminhamento que se faz através dos métodos tradicionais de

alfabetização, supervaloriza o domínio do sistema gráfico em detrimento ao

trabalho com a linguagem no seu sentido mais arnplo, que é o trabalho com o

significado.

Os métodos tradicionais de alfabetização estão inseridos no processo

sintético, analítico ou no misto.

No processo sintético pressupõe-se que cada letra corresponde a um

som. Além disto, o desenvolvimento da escrita é pouco explorado no período

inicial da alfabetização. A criança não é levada a perceber que nem sempre uma

única letra corresponde a um único som ou vice-versa, e que as palavras são

compostas de combinações de letras. A ênfase é na reprodução de sons e sílabas

isoladas e na criação de frases estereotipadas, de acordo com modelos

apresentados.

Criam barreiras para o surgimento da produção espontânea e os alunos

apresentam dificuldades para interpretar textos.

No processo analítico, existe a preocupação com o trabalho em tomo de

palavras e textos de interesse dos alunos. Entretanto, estes são apenas um

pretexto para a exploração das famílias silábicas.
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Os alunos produzem textos seguindo modelos trabalhados, revestindo

se de um caráter artificial como se não estivessem envolvidos com sua

produção. A maioria dos textos apresenta início, meio e firn, porém não dizem

nada.

O processo misto compreende a junção entre o sintético e o analítico.

Das discussões sobre métodos de ensino da leitura, surgiram vários

processos de alfabetização, Martha Zimermam de Moraes tece considerações

sobre estes diferentes encaminhamentos. Segundo Moraes:

ABELHINHA: predominantemente sintético com processo

basicamente fonético. Tem como pressuposto levar à criança a chegar a

conclusão de que ler e escrever não é tão dificil, porque os sons se repetem nas

palavras e os sons iguais se escrevem do mesmo modo. Os sons das letras são

apresentados por meio de uma história em capítulos, e cada som corresponde à

letra inicial do nome do personagem ou de um elemento da história. Após a

apresentação dos sons, procede-se à função dos mesmos, formando palavras,

posteriormente, o aluno lerá expressões e frases.

CAMINHO SUAVE: predominantemente sintético. Tem como

pressuposto a visualização repetida da inter-relação entre desenho e letra. Parte

da palavra-chave como pretexto para silabação e centra a aprendizagem na

visualização desenho/letra. Etapas: condicionamento, aglutinação (formando

monossílabos e sílabas em geral), justaposição silábica (levando aos dissílabos,
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trissílabos e polissílabos), reconhecimento automático (aquisição da gestalt),

justaposição vocabular (frase), encadeamento de frases (texto).

CASINHA FELIZ: predominantemente sintético. Tem como

pressuposto a fonação condicionada e repetida da imagem. Utiliza fonação

condicionada e repetida para memorização das unidades sonoras, em histórias

em capítulos.

MONTESSORI: predominantemente sintético, com pressuposto que a

alfabetização deve acontecer no período sensitivo apresentado pela criança para

a leitura e escrita em tomo dos 4 e 5 anos de idade. Apresenta os fonemas

(vogais) e suas combinações de maneira individualizada. E após as consoantes

com fonnação de palavras (ditado-mudo) e frases. A aprendizagem segue o

ritmo do aluno.

ERASMO PILOTO: predominantemente analítico. Parte do

pressuposto de que ler é saber a correspondência entre o símbolo gráfico (letra)

com o som (fonema). Parte de palavras-chaves decompostas em sílabas para

estudo das famílias silábicas, seguindo da composição de novas palavras e

formação de sentenças.

GLOBAL: Analítico. Tem como pressuposto que o que falamos pode

ser escrito. Parte da organização de histórias através da experiência vivida na

sala de aula, formando cartazes de experiência. Quando a criança já reconhece
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o perfil de algumas palavras, procede-se à análise fonética (análise de sílabas)

e formação de novas palavras, frases e histórias.

LÚDICO: Analítico. Tem como pressuposto a alfabetização por meio

de brincadeiras. Utiliza a cartilha Pipoca como material de apoio. Segue passos

pré-determinados: universalização da palavra-chave, leitura de frases, do texto

e das sílabas, com reforço sistemático e preparação para o estudo da próxima

palavra-chave.

NATURAL: Analítico. Parte do pressuposto de que o domínio da

linguagem oral precede o domínio da escrita. Apresenta palavras do

vocabulário próprio do aluno. Parte da palavra procede à sua decomposição em

unidades e à formação de novas palavras e frases.

Tanto os processos analíticos como os sintéticos entendem a linguagem

escrita apenas como um conjunto de estruturas gráficas a serem dominadas.

Valorizam excessivamente a técnica e a mecanização, recaindo a ênfase no

ensino dos fonemas e grafemas, desconsiderando a atividade real de ler e

escrever. Isso significa que a língua só é trabalhada enquanto código.

A aquisição da leitura e da escrita é um processo bem mais complexo

do que o simples exercício de reconhecer e juntar letras, sílabas, palavras e

frases.
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2.3- ALFABETIZAÇÃO SEGUNDO O CONSTRUTIVISMO:

Construtivismo é o nome pelo qual tomou-se conhecida uma nova linha

pedagógica utilizada principalmente em classes de alfabetização. Esta linha

propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a

experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o desenvolvimento

do raciocínio, entre outros procedimentos. Rej eita a apresentação de

conhecimentos prontos e a utilização da memorização pela memorização. O

construtivismo considera o erro como sendo um fator necessário para que

ocorra a aprendizagem. Condena a rigidez nos procedimentos de ensino, as

avaliações padronizadas e a utilização de material didático estranho ao universo

pessoal do aluno.

Com base nos estudos do psicólogo Jean Piaget, o construtivismo

procura desenvolver práticas pedagógicas conforme o amadurecimento

intelectual da criança. Vale salientar que, ao contrário do que muitos imaginam,

Piaget não criou o construtivismo, pois ele nunca preocupou-se em formular

uma teoria pedagógica, mas dedicou-se em investigar os processos da

inteligência. Outros especialistas é que se valeram das suas descobertas para

desenvolver propostas pedagógicas "inovadoras". Piaget através de seus

estudos concluiu que a criança raciocina segundo estruturas lógicas próprias,

que evoluem confonne faixas etárias defmidas, e são diferentes da lógica

madura do adulto.
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O termo construtivismo foi primeiramente utilizado por Emilia

Ferreiro, aluna e colaboradora de Piaget, que partindo da teoria do mestre,

pesquisou profundamente o processo intelectual pelo qual as crianças aprendem

a ler e a escrever, batizando de construtivismo sua própria teoria. Contudo, a

exemplo de Piaget, Emilia não é autora da pedagogia construtivista, visto que

ela limitou-se a desenvolver uma teoria científica e não pedagógica. No início o

nome construtivismo se aplicava somente à teoria de Emilia. Com o tempo,

passaram a ser chamadas de construtivistas às novas propostas pedagógicas

inspiradas em sua teoria, na de Piaget e de outros estudiosos.

Emilia Ferreiro aplicou a teoria mais geral de Piaget na investigação dos

processos de aprendizado da leitura e da escrita entre crianças na faixa de 4 a 6

anos. Constatou que a criança aprende segundo sua própria lógica e segue essa

lógica até mesmo quando ela se choca com a lógica do método de

alfabetização, ou seja, as crianças não aprendem do jeito que são ensinadas.

Na primeira fase, a pré-silábica, a criança não consegue relacionar as

letras com os sons da língua falada. Na fase seguinte, a silábica, a criança já

interpreta a letra à sua maneira, atribuindo valor silábico a cada letra. Já na fase

silábico-alfabética, a criança mistura a lógica da fase anterior com a

identificação de algumas sílabas propriamente ditas. Por fun, na última fase, a

alfabética, passa a dominar plenamente o valor das letras e sílabas.
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Os construtivistas, com base, nas teorias de Piaget e Emilia Ferreiro,

consideram inútil a prontidão, ou seja, o treinamento motor aplicado às crianças

como preparação do aprendizado da escrita, já que para a criança, aprender a ler

e a escrever é algo mais complexo do que adquirir destreza com o lápis.

Neste contexto, se o construtivismo admite que cada aluno tem o seu

processo particular de aprendizagem, a professora deve conhecê-lo,

acompanha-lo e fazer as intervenções adequadas. O construtivismo valoriza

muito o intercâmbio entre os alunos e o trabalho de grupo, em que a professora

tem uma presença motivadora e menos irnpositiva.

Neste sentido, o construtivismo não considera o papel do professor

como sendo, o de "dar aula", de maneira meramente expositiva, mas sim como

o de organizador do trabalho didático - pedagógico, de modo que o aluno seja o

co-piloto de sua própria aprendizagem. A professora fica na posição de

mediadora ou facilitadora desse processo. Para tanto, a professora necessita ter

uma mentalidade aberta, investigativa, desprendimento intelectual, senso

crítico, sensibilidade às mudanças do mundo combinada com iniciativa para

toma-las significativas aos olhos dos alunos e flexibilidade para aceitar a si

mesma em processo de mudança contínua. Ela precisa dar mais de si e precisa

estar o tempo todo se renovando, para sustentar uma relação com os alunos que

não se baseia na autoridade, mas na qualidade.
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O construtivismo considera a sistematização do conteúdo necessária,

porém aplicada com flexibilidade e envolvendo vários conceitos ao mesmo

tempo. Desta maneira rejeita o uso da cartilha na alfabetização, pois esta prevê

etapas rígidas de aprendizagem, assim como, apresenta uma linguagem

padronizada, artificial e distante do mundo conhecido pela criança. Do mesmo

modo, faz restrições aos livros didáticos, pelo fato da maioria apresentar o

conhecimento em seqüência rígida, prevendo uma aprendizagem de conceitos

baseada na memorização.

Quanto à avaliação, o construtivismo propõe que esta seja permanente e

entendida como um processo contínuo, diferente do sistema de provas

periódicas do ensino tradicional. Segundo os construtivistas, a avaliação tem

caráter de diagnóstico e não de punição. Assim, a prova não é o único indicador

do rendimento do aluno, que também é avaliado pelo desempenho diário em

sala.

Por fim, o "erro" do aluno é tido como um valioso indicador dos

caminhos percorridos por ele para chegar até ali. A professora não deve

preocupar-se com o acerto da resposta apresentada pelo aluno, mas sobretudo

com o caminho usado para chegar a ela. Assim, o er¬ro passa ater um caráter

"construtivo", ou seja, serve como propulsor para se buscar a conclusão correta.

Portanto, ao corrigir a professora deve tomar cuidado para que o erro do aluno

se transforme numa situação de aprendizagem, e não de censura.
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Contudo, se o trabalho de alfabetização deve garantir a relação entre

código e o significado, o construtivismo, ao considerar escrita àquilo que o

alfabetizando tem intenção de escrever, de modo que o professor não deva

intervir no "erro construtivo" do aluno, secundariza o domínio do gráfico. Tal

privilegiamento do significado, desconsidera um outro aspecto fundamental da

escrita, o código, pois entendendo a escrita como linguagem, que através do

código gráfico é capaz de registrar o que pensamos, falamos ou imaginamos,

deve possibilitar a compreensão do conteúdo pelo leitor, o que exige uma

convenção de escrita, ou seja o uso dos códigos. Pois como nos coloca a

professora Lígia Klein:

"... é importante ressaltar que a lúzgua, na sua forma

oral ou escrita, para se realizar, implica no

estabelecimento de relações entre código e significado.

Isto quer dizer que usamos um determinado código

para construirmos determinados significados, que,

recebidos pelo nosso interlocutor serão por ele

interpretados a partir também das referências que esse

interlocutor já tenha sobre aquilo de que estamos

falando ".

(KLEIM 1991).
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2.4- A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA NUMA PROPOSTA MAIS

CON SEQÚENTE (SUPERANDO O TRADICIONAL E O

CONSTRUTIVISMO):

Para se apresentar uma proposta de alfabetização que supere os entraves

das propostas tradicionais e do construtivismo se faz necessário, primeiramente

se ter uma compreensão do que é a escrita.

Neste sentido, conforme nos aponta Klein' pode-se afinnar que a escrita

é uma produção humana e que o "saber escrever" é adquirido. Portanto, para

que alguém saiba escrever, são necessárias duas condições:

*que a escrita já tenha sido inventada pelo conjunto dos homens;

*que o sujeito interessado em aprender se esforce para isso.

Ao afirmar que a linguagem é aprendida, está dizendo que não é

possível aprender a linguagem senão pela pratica com outros homens. Por isso,

o fato de existir material escrito não significa que haverá a aprendizagem da

língua escrita.

Ainda segundo a autora citada, o mundo material não se explica por ele

mesmo, o que detennina o objeto são as relações sociais. Assim, o processo de

aquisição do conhecimento não se dá pela relação do sujeito com o objeto ou

l. KLEIN, Lígia Regina. Alfabetização, quem tem medo de ensinar. São Paulo: Editora Cortez,

1996.
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com o meio, como argumentam os construtivistas, mas sirn pela relação do

sujeito com o sujeito. Neste sentido, o professor tem um papel importante no

processo de alfabetização de seus alunos, devendo este sim intervir na produção

escrita de seus alunos, pois a aquisição da língua escrita depende da mediação

de quem já domina essa linguagem. Assim, só se compreende a aprendizagem

na relação com o outro que já faz uso desse conhecimento. Nesse processo, o

papel do professor é o de exercer uma ação intencional no sentido de levar o

aluno a refletir sobre esse objeto do conhecimento, através das ações de

explicitar, discutir, traduzir, conceituar, mostrar, exemplificar o ato de ler e

escrever.

Assim, para Klein, a lingua escrita deve ser adquirida na perspectiva da

significação, na qual as palavras adquirem sentido no processo de interlocução.

Do mesmo modo, ao conceber a alfabetização como domínio de uma

forma de linguagem cujo processo se dá pela atividade interacional de

indivíduos organizados, somos levados a questionar os métodos de

alfabetização tradicional que conduzem o aluno, num percurso que compreende

a memorização seqüencial, letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra,

ao apenas domínio da mera decodificação do sistema gráfico, afastando-o da

atividade real de ler e escrever.

Ao considerar alfabetização na perspectiva do que a escrita representa,

de seus valores e usos sociais, o trabalho de alfabetização deverá estar
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direcionado para um ensino que permita à criança compreender, desde o início,

a função social da escrita, fazendo dela uso efetivo e constituindo-se leitor e

escritor. Para tanto,

“O ponto de partida para alfabetização é aquilo que o

aluno já conhece sobre a escrita. O futuro professor

deverá criar uma prática rica em estimulações e

signüícações, garantindo, no interior da escola, a

forma de aprender que acontece fora dela, ou seja, pela

interação entre sujeitos ”.

(SIGWALTÇ 1993, P.171).

2.5 PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO NO

MUNICÍPIO DE coLoMBoz

A atual proposta pedagógica de alfabetização do município de Colombo

foi elaborada em 1994, sendo parte integrante do Plano Curricular de la a 4”

séries das escolas municipais , analisado e aprovado pelo Núcleo Regional de

Educação da Área Norte em O2 de maio de 1994.

A mesma está baseada na Proposta Curricular do Estado do Paraná.

Desta forma apresenta os mesmos pressupostos teóricos de alfabetização, bem

como o mesmo encaminhamento metodológico proposto no Currículo Básico

para Escola Pública do Estado do Paraná, o qual enfatiza a necessidade da

criança estar sempre em contato com o texto escrito, com a mediação do
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professor no desenvolvimento de seu processo de aquisição da escrita. Isto

porque, tal processo não ocorre naturalmente, mas sim pela inserção do aluno

na realidade histórico-cultural.

O Currículo explicita que, alfabetizar não é apenas ensinar aos alunos

codificar e decodificar simbolos, mas sim, é um processo de aquisição da

linguagem, onde o desenvolvimento, as elaborações mentais e a própria

linguagem são resultados das relações sociais. Assim, a linguagem deve ser

praticada socialmente, numa atividade da qual participam professores e alunos.

Metodologicamente, o Currículo coloca que desde o primeiro dia de

aula, o professor deve ler muito para seus alunos, bem como ser "escriba" dos

mesmos, representando de fonna escrita, seus pensamentos e sua linguagem

oral.

Ele também enfatiza, que o trabalho com o nome das crianças é muito

importante, pois nele está contido toda sua história. Ele pode ser iniciado

escrevendo o nome do aluno em crachás, na sua frente, utilizando letra de

imprensa maiúscula de um lado e de outro a letra minúscula. Dessa forma, o

aluno poderá acompanhar o traçado e a direção da escrita.

Quanto ao texto, o Currículo coloca que o encaminhamento do trabalho

deve ter com ponto de partida, a representação através de desenhos, ou outras

forrnas de representação, como: a modelagem, o recorte e colagem, a maquete

com sucatas, entre outras. Após esta representação o professor poderá
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desenvolver atividades de registro escrito. É importante que o professor leia em

voz alta o que está escrevendo, para que o aluno perceba a relação existente

entre a oralidade e a escrita.

O traballio com o texto não pode restringir-se à apenas uma modalidade

de escrita. Assim, deve-se fazer uso de textos narrativos, informativos e

literários, alem, de letras de músicas, receitas, charges, trava-línguas e

parlendas,  o objetivo de que o aluno entre em contato  as mais

diversas estruturas textuais, adquira novos conhecimentos e aumente as

possibilidades de ampliar pensamentos.

É preciso também, como nos afirma o currículo, desmistificar a idéia de

que uma produção escrita precisa sair perfeita na primeira vez que é feita. Não

e nada fácil dominar nossa ortografia, mas é necessário ter presente que não é

apenas corrigindo os erros ortográficos, que a escola fara com que seus alunos

se apropriem de nossa língua escrita padrão.

Assim, ao realizar seus primeiros ensaios de produção de texto escrito,

o professor não deverá preocupar-se com a correção formal do texto, mas com a

elaboração e explicitação das idéias, valorizando todas as tentativas do aluno.

Neste sentido, nos propõe o Currículo que, ao invés, de corrigir

ortograficamente o texto escrito da criança, o professor deve lhe oferecer,

através de estrategias adequadas, condições para a compreensão da

representação alfabeticaaescrita. Pois, na medida em que acriançaavança, nessa
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compreensão, o professor também começa a dirigir às questões relativas a

clareza do texto. Assim, gradativamente o professor  interferir como

mediador, na seqüência do texto escrito pelo aluno, discutindo com ele as

possibilidades de complementar informações, eliminar redundâncias, separar as

idéias com auxílio de pontuação ou recursos coesivos e organiza-los em

parágrafos adequados.

No que se refere à oralidade, o Currículo explicita, que também é

fundamental o seu trabalho na escola, pois  da oralidade  se

s de int entre os  alunos, fazendo com  os
mesmos expressem  idéia,  e  isto  ao
chegar a escola ea  já e  falante de sua língua nativa e ea domina numa

determinada variedade. Com isso, a escola deve considerar tais variedades de

dialetos, pois lingüisticamente não existe fala "errada" ou "certa", mm sim

diferente.

Assim,  variedades linguísticasl revelam a história, as prâúw

culturais e  experiências de grupos sociais. Besta maneira, o professor deve

respeitar cada 'urna dessas variedades e criar condições para que o aluno

construa seu discurso próprio, bem como, expresse com objetividade e fluência

suas idéias. Por outro lado, e necessario, que o professor também articule e

sistematize com seus alunos a ideia de que nem tudo que se tala tem uma

correspondência idêntica com a escrita. É preciso mostrarêlhe que as diversas
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Faço um levantamento dos alunos que estão com díñculdades;  lÍ% lf

Faço uma medra antmetlca; 7%_. .. ¡`
Reglstro a nota e passo para outro conteudo; 8%¡
p Dou uma nota como recompensa; _ 2%

A"'.§ ` .,"qi; ;`¿;l o o u 1
Arquivo o resultado para posteriormente fazer um diagnóstico do  2%:f';progresso do aluno;1. EI ,,1 I ‹`\
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Dm mefessares que mam came formação inicial 0 Curse de Magástém,

56.25% pedem ser e come twde pouca exwriêneia (de 3 a 5 mw),

18.75% com média experiência (de 4 a 10 mm) e 25% cem bwtante experiência

(más k 10 mw).

2.8.2-PROFESSORES QUE- FIZERAM O ILÀLPRONI

ä.

1   COMO ÃLFÃBETÍZADÔR
POU‹:A(ATÉ3  1»ÉD1A (DE4A 111  MUITA (MAIS DE I0

ANOS)  ANOS)  ANOS)7 1 ä? X1  1 1ll N X13 1   X18    X1 1 1 . 1  1
Por mma lado, áos pmfessores que tiverm oww fom:% inicial O

Cursa de Iêwmt, lw%, podem ser caasikrados cow tendo muita

experiência, ou Seja, todos amam mais de 10 ams coma akfahetizadem.
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2.9-ANÁHSE na PRODUÇÃO GRÁMCA Dos ALUNOS EM 6

MESES DE TRABALHO:

Paraaanálisedaprodufigraficawsalunosfoieoasideradocom

parwaosz

Emma mam ekmemar de escrita: a criança que somente produz

gafisams sem sentido mx desenhm objetos smples, de maneira elermmar.

Iakâo de processo de aqumàão da muita padrão: criança que copiam

eertm leüm ou palavrm simples sem as ler, que rewlheeem detemnadas leaas

e o seu próprio nome ou escrevem algurm palavras ditadas pelo professor.

Forma mam avançada da escrita padrão: crimrças que produzem

pewaos textos com palavrm simples ou crianças que produzem pequenos

textos com palavrm fmadm por sílabas complexas.
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TURMA 01

ä ;;<. ;.._-:... .- '.;,; ¬ ___. ‹unø.¬`._.__ , _ rw ;;;. ..í¬.;r.;¢ __; ': : voou-D-‹::.é:..oø\|›-;::;'i 1: :_::¬:..¬ø~;::,: :ut
wA.        ~.      ~  ~  Í  E la   *z ` *3 IINÍCIO DO PROCESSO DE ç< z AouzsiçÃoDAEscRnA ¬m PADRÃO

° .DFDRMA MAIS AVANÇADA DA QE ESCRITA PADRÃOä 10 , 1.D ¬. `lTOTAL DE ALUNOS 1z

INÍCIODOANO FINALDO 1° FINALDO2°
BIMESTRE BIMESTRE

PEÉODO

Ao iniciar o ano a turma tinha um total de 32 alunos, destes 15.63%

encontravam-se com um nivel de escrita correspondente a forma mais elementar

e 84.37%  o processo de aquisição da escrita padrão.

Ao final do 1° Bimestre, 12.5% ainda continuavam num nivel de escrita

elementar e 875% iniciando o processo de aquisição da escrita padrão, sendo

queonúmerototaldealunos pennaneceuornesmo.

Já no final do 2° Bimestre, apenas 6.9% continuaram no nivel de escrita

elementar, 41.38% ainda mantinha-se no inicio do processo de aquisição da

escrita padrão e 51.72% passaram para a forma mais avançada da escrita padrão,

produzindo desta maneira textos. O número de alunos neste último bimestre

diminuiu para um total de 29.
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Valeapenaconsideranqueadocentedestaturmatevecomofomiação

inicial o curso de Magistério e tem pouco tempo de experiência como

alfabetizadora (menos de 3 anos).

TURMA02

35 *'f*ff"fff¬"i'f"*"”"¬¬"`”“"`i""l
Q _? i i   i 1  i  |lFORMAMAIS ELEMENTARÊQ 1 i E3 i f ' *_| 1 n|N|c|o DÇ PRocEsso DE ¡<  _ AQu|s|ÇAo DA ESCRITA 5
Q  QDFORMAMAISAV f5 ¿ DA ESCRITA PADÊÉO çE 1 YITOTAL DE ALUNOS 1

1 __,___- |
|Nic|o oo FINAL oo 1° FINAL DO 2°

Auo aimfisrne auufisrne
PERÍODO

A professora da turma acima referida teve como formação inicial o Curso

de Magistério, sendo considerado medio (entre 4 e 10 anos) seu tempo de

experiênciacomoalfabetizadora.

No iniciodonoletivoestaturmacontavacomtuntotaldefl alunos,

sendo que 9.38% deste alunos encontravam-se com um nivel de escrita

correspondente a forma mais elementar e 90.62% iniciavam o processo de

aquisiçãodaescrita padrão.
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Ao final do 1° Bimestre, apenas 6.46% dos alunos continuavam num nivel

de escrita elementar, 87.08% iniciavam o processo de aquisição da escrita padrão

e6.46%jápass¶amparaaforrnamaisavançadadaescritapadrão, produzindo

desta maneiratextos. O númerototalde alunos neste bimestre passou para 31.

Por fim, ao final do 2° Bimestre, não havia mais alunos que apresentavam

um nivel de escrita elementar e 78.26% dos alunos passaran para a forma mais

avmçadadaescritapadrão. Onúriierototaldealunosnesteúltimobirnestre

diminuiu para 23.

TURMA03

35

8 30  E E  E E  EÍEFORMA MA|s ELEMENTAR ,š 25 1 , 1
2-I M , H M , 'IÍNÍCYODÇPROCESSODEAW 20 E  E AQUISIÇAO DA ESCRITAQ PHÚRÃO '
Q 15 ci FORMA M/us AvAN_ÇADAlã oa ESCRWA PADRAO *E 105 '¡TorAL DE Awwos t

INÍCIO U0 HNAL DO 1° HNAL DO 2°
ANO BIMESTRE BIMESTRE

Peniooo

No inicio do ano letivo a turma tinha um total de 32 alunos, diminuindo

para30aofinaldo l°Bimestreemantendoestemesmonumeroaotérminodo2°
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Brrawrre. A  dm rrmrra fez. rc Carsd de Magräerio senda, pa~rr%,

eãa a ma f¿;rrr1% iniciar.  rerrw de experiência cem arfaberrzadera e

prw, ea seja, rrrerras de três mas

Aa inicia' a aaa, edad term trrdra um percerdaá de ape% 3.63% das

arraras um :river de escrita r as few mais eie ar
e %6.94% irrrcmda a  de awrsrçãc da escrita padrão.

Aa fm-i do 1° Bmsae, 3.33% das ara-das ainda cmdrraravara rram :river

de  eimmm' e %.9?% irdermde e preeessa de awisicãe da escrita

mdrãc, mais we Elüãë períedc  rrerdrum arrme havia. aingrde a farm.

mais  da escrita parada.

Nafraäde2'°Bwdre,apercer1raakdeaamas$reeacarrtravmr~serw

niver de escrita eieraeata' %erderr pm. 6.6?%, senda we a dc›% da ramra

jadâfrcca we fãs expiierrmda dale EHÉSÊE periede eccrrea a  de

diversas awferêrrcras de aarrros armadas de nadas wáeiecrmeraas de

easarcgas Qrars se ewrtravwa neste níver de prerärcãe gráfrca, bem cama,

c%a ar  de dadas de ma rarma QR @fESE§`£Ê3Vä-El em níver de escrita

mais avmado. Cantada, 43.33 % ainda  aa adere da prccessø de

awrsrçãa da  padrãe e 56% ccasegairam avmrçar pwa a farrrra anais

avmçada da escrita padrãc, pracarzirrda desta farma. texrcs.
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TURMA04

40

,D 35 A [IPO-RMA was ELEMEÍTARÊ zu .
Z' 25 I INÍCIO DO PROCESSO DEm A AQUIQIÇAO DA ESCRWA LQ 20 PADRAO
É 15 âBFORMAMAtSAVAN_Ç.ADA Ezu « DA ESCRITA PADRAO10 P ¡z ITOTAL DE ALUNOS ¡5 ; .0T' ¬*""'

|Níc|o DO ANO FINAL DO 1° |=|NA|_ DO 2°
BlME§TRE BIMESTRE
PERIODO

Onimiemdealtmosquefreqüentouestatimnanoiníciodoanodnnmuiu

de38para33emrelaçãoaofmaldos l°e2° Bimestres. Adocentedatunnatem

pouco tempo de experiência (menos de 3 anos) como alfabetizadora. Sua

formação inicial foi o Curso de Magistério, sendo que l3.l6% de seus alunos

enconnavmrvsewmmnniveldeescritaconespondenteafomiamaiselementar

e 86.84% iniciandooprocessode aq-uisiçãodaescrita padrão, aocomeçaroano

letivo.

Já ao final do l° Bimestre, apenas 3.03% continuavam num nivel de

escrita elementar, 87.88% iniciando o processo de aquisição da escrita padrão e

9.09% já passaram para a forma mais avançada da escrita padrão, produzindo

IEJKÍOS.
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No final do 2° bimestre, não havia mais alunos que apresentavam um nivel

de escrita elementar, 60.6l% continuavam no inicio do processo de aquisição da

escrita padrão e 39.39% já haviam alcançado a forma mais avançada da escrita

padrão.
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PERIODO

Aformação inicialdaprofessoradestaturmatoioCursodeMagistério,

tendo menos de 3 anos de experiência como alfabetizadora Do total de 30

alunos que iniciaram a turma, 50% encontravam~se com um nivel de escrita

correspondente a forma mais elementar e 50% iniciando o processo de aquisição

da escrita padrão.

Ao final do l° Bimestre, apenas 3.33% continuavam num nivel de escrita

elementar, 36.67% estavarn iniciando o processo de aquisição da escrita padrão e
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60%jápro‹hmiantextos,estmdo,ponmnonatormamaisavmcadadaescnta

pa‹hão.Oniunemtotaldeahmospennaneceuomesmoquemiciouàsaulas.

Poroutrolado,nofina1do2°Bimestre,nãohaviamaisahmosque

apresentavam um nivel de escrita elementar, 21.88% encontravam-se no início

deaquis¡çãodaescritapack~ãoe78.l2%passaramparaatormamais avançada

daescritapadrão.Onianemdeahmosnemúhimobimesueawnentouparawn

totalde32.
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Aoiniciarasaulasatwmaeracompostaporumtotalde 33 alunos, sendo

que a maioria (84,85%) encontrava-se com um nível de escrita correspondente a

forma mais elementar e apenas 15.15% iniciavam o processo de aquisição da

escrita padrão.
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Já ao final do 1° Bimestre, apenas 9.09% dos alunos continuavam num

nivel de escrita elementar e 84.85% passaram para o inicio do processo de

aquisiçãodaescntapatbãdpennanecendoomesnwníunemdeaitmosque

iniciaramoano.

Ao find do 2° Bimestre, 11.11% dos aiunos ainda encontravam-se

inseridos no nivel de escrita eiementar, 61.11% no inicio do processo de

aquisição da escrita padrão e 27.78% passaram para a forma amais avançada da

escrita padrão, produzindo textos. O número de alunos neste úitimo bimestre

aumentoupara36.

É importmite ainda considerar, que a formação inicial da docente desta

turma é o Curso de Magistério e seu tempo de experiência como alfabetizadora é

considerado pouco, ou seja, menos de 3 anos.
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micro oo FINAL oo 1° FINAL oo 2°
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A professora desta turma teve como formação inicial o Curso Hapront,

tendo muitotempode experiênciacomo aifabetizadora (maisde 10 anos). Sua

wrmaniiciouozmocommntotaide40aJtmos,passandopên'a39aofmaidol°

Bimestreepara36aofinaldo2°Bimestre.

NomiciodasaLdas,atmmaapresentavawnpercennialdel5%dototalde

alunos, inseridos na forma mais elementm' de escrita, 78% no início do processo

deaqtusiçãodaescfitapa‹kãoe7%nafomiamaisavmiçadadaescrnapackão.

Ao frnai do 1° Bimestre, não havia mais alunos a forma mais

elementar de escrita. Contudo, 38.46% estavam  o processo de

aquisição da escrita padrão e 61.54% produziam textos, estando desta maneira,

na forma mais avançada da escrita padrão.
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Por fim, ao encerrar o 2° Bimestre, 30.56% ainda ` no inicio

do processo de aquisição da escrita padrão e 69.44% na forma mais avançada da

escrita padrão.
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Onúmerototaldeahmosdestaturmanãoapresentou grandesvariações

desdeque inicionoanoatéofinaldo2° Bimestre. Assim, aturmainiciouoano

com34alw1os,perrnaneceucomestenúrneroateofmaldol°Biinestnee

diminuiu apenas l aluno ao terminar o 2° Bimestre.

Adocente destaturmafezoCursode Magistérioetem maisde lüanosde

experiência como alfabetizadora.
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Ao inicia o ano a turma contava com 23.53% de seus alunos inseridos na

forma mais elementa de escrita. Todavia, este nivel de produção gráfica não

aparece nos outros periodos, como podemos observar no gráfico acima.

Já no que diz respeito ao início do processo de aquisição da escrita padrão,

647% dos alunos encontram~se neste nivel ao inicia o ano, diminuindo paa

26.48% no final do 1° Bimestre e paa 21.21% ao final do 2° Bimestre.

A forma mais avançada da escrita padrãojá e encontrada em 11.77% dos

alunos ao começa o ano, paa 73.52% ao final do 1° Bimestre e

para 78.79% ao finaliza o 2° Bimestre.
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ANo BIME§TRE B|MEsTRE

PERlODO

Como podemos observar no gráfico acima, esta turma apresenta os três

niveis de produção gráfica nos três periodos analisados (início do ano, final do 1°
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Bimestre e final do 2° Bimestre). Sua professora teve como formação inicial o

Curso de Magistério e tem mais de 10 anos de experiência como alfabetizadora.

Ao iniciar o ano letivo, a turma tinha urn total de 34 alunos, destes 23.53%

encontravam-se com um nivel de escrita correspondente a forma mais elementar,

61.76% iniciavarn o processo de aquisição da escrita padrão e 14.'71%já estavam

na forma mais avançada da escrita padrão, produzindo desta maneira textos.

Ao final do 1° Bimestre, 15.15% dos alunos ainda perrnaneceram no nivel

mais elementar de escrita, 66.67% estavam iniciando o processo de aquisição da

escrita padrão e 18.18% já encontravam-se na forma mais avançada da escrita

padrão. O numero total de alunos diminuiu para 33.

No final do 2° Bimestre, 14.28% dos alunos ainda continuavam com a

escrita na sua forma mais elementar, 39.29% no inicio do processo de aquisição

da escrita padrão e 46.43% passaram para a forma mais avançada da escrita

padrão. Oniunerodealunosnesteúltimobirnestrediminuiuparatuntotalde 28.
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De acordo com o gráfico acima, constata~se que a forma mais elementar

deescritaé naturmaapenasnoiniciodoanqeaformamais

avancadadaescritapadrãoéencontrada somente nofinaldo2° Bimestre.

Neste sentido, o nivel de escrita predominante nos periodos em que foi

realizado o nto é o inicio do processo de aquisição da escrita

padrão, sendo este apresentado por 96.15% dos alunos no inicio do ano, l0O%

no final do l° Bimestre e 409% ao final do 2° Bimestre.

O número de alunos foi decrescendo no transcorrer dos periodos, iniciando

com 27, terminando o l° Bimestre com 25 e finalizando o 2° Bimestre com 22

alunos.

A professora responsável por esta turma fez o Curso de magistério e tem

menos de 3 anos de experiência como alfabetizadora.
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AND BIME§TRE B|MEsTRE
PERIODO

A alfabetizadora da referida turma tem como formação inicial o Curso

Hapront e mais de l0 anos de experiência nesta função.

Ao iniciar o ano sua turma tinha um total de 21 alunos, destes 4.55%

encontravam-se com um nivel de escrita correspondente a forma mais elementar,

e 95.45% iniciando o processo de aquisição da escrita padrão e nenhum aluno

apresentava em sua produção gráfica, a forma mais avançada da escrita padrão.

Ao término do 1° Bimestre, não havia mais alunos que estavam no nivel

elementar de escrita. Por outro lado, 20% dos alunos estavam iniciando o

processo de aquisição da escrita padrão e 80% já encontravam~se na forma mais

avançada da escrita padrão, ou seja, já estavam produzindo textos. O numero

total de alunos passou para 25.
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No final do 2° Bimestre, 13.04% permaneceram no inicio do processo de

aquisição da escrita padrão e 86.96% passaram para a forma mais avançada da

escrita padrão. O número de alunos neste último bimestre diminuiu para um total

de 23.

TURMA12
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Osdados apresentadosporestaturma,noqueserefereasuaprodução

gráfica, nos revelam a existência de alunos apresentando a forma mais elementar

de escrita nos três periodos analisados. Todavia, o indice de alunos que

encontravam-se neste nivel diminuiu gradativamente, assim: iniciou o ano com

29. 17%, terminou o 1° Bimestre com 16.67% e o 2° Bimestre com 5.88%.

Já ao que se refere ao 2° nivel de produção gráfica (inicio do processo e

aquisição da escrita padrão) a turma começou com 70.83% dos alunos neste
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nivel, 77.78% terminaram o 1° Bimestre e 58.82% dos alunos finalizaram o 2°

Bimestre.

A forma mais avançada da escrita padrão só aparece na turma a partir do

2° periodo analisado (final do 1° Bimestre), com um percentual de 5.56% e ao

frndar o 2° Bimestre a turma apresentava 35.30% de seus alunos neste nível de

produção gráfica.

A docente da turma tem pouca experiência (menos de 3 anos) como

alfabetizadora e o Curso de Magistério como formação inicial. Ao começar o

ano letivo, sua turma era composta por 24 alunos, dimirruindo para 18 ao

terminar o 1° Bimestre e para 17 ao acabar o 2° Bimestre.
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Ao iniciar o ano esta turma era formada por um total de 25 alunos,

destes 20% encontravam-se produzindo grafismos sem sentido ou desenhando

objetos de forma elementar. Neste periodo também 80% dos alunos iniciavam o

processo de aquisição da escrita padrão.

Ao final do 1° Bimestre, os dados apresentados pelo gráfico nos

revelam que os percentuais são exatamente os mesmos apresentados ao iniciar

o ano letivo.

Já ao final do 2° Bimestre, o número de alunos que encontravam~se no

nivel de escrita elementar diminuiu para 9.09%. Contudo, 40.9l% ainda

continuaram no início do processo de aquisição da escrita padrão e 50%
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passaram para a forma mais avançada da escrita padrão, produzindo desta

maneira textos. O número de alunos neste último bimestre permaneceu nos 27.

A alfabetizadora desta turma teve como formação inicial o Curso Hapront

e mais de l0 anos de experiência nesta função.
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A professora desta turma teve como fomiação inicial o Curso de

Magistério e atua a mais de l0 anos como alfabetizadora O número total de

alunos que iniciou o ano e que terminou o 1° Bimestre foi o mesmo (30), porém

diminuiu para 27 ao terminar o 2° Bimestre.

O mesmo fato ocorreu no que diz respeito ao inicio do processo de

aquisição da escrita padrão, ou seja, começou o ano e terminou o l° Bimestre
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com 66.67% dos alunos neste nível de produção gráfica. Porém, este percentual

diminuiu para 44.44% ao acabar o 2° Bimestre.

A fomia mais elementar de produção gráfica aparece no inicio do ano

com 33.33% dos alunos inseridos neste nivel e com l6.67% no fmal do l°

Bimestre. Já ao terminar o 2° Bimestre não havia mais alunos que

apresentassem este nível de escrita.

Por fim, a forma mais avançada da escrita padrão é apresentada por

l6.67% dos alunos ao fmal do 1° Bimestre, aumentando este percentual para

44.44% ao final do 2° Bimestre.
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Ao inicia' o ano a turma tinha um total de 29 alunos, destes 20.69%

encontravam-se com um nível de escrita correspondente a forma mais elementar
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e 79.31% iniciando o processo de aquisição da escrita padrão. Ao final do l°

Bimestre, apenas 3.7% continuavam num nivel de escrita elementar e 963%

iniciando o processo de aquisição da escrita padrão. O número total de alunos

diminuiu para 27. Já no frnal do 2° Bimestre, não havia mais alunos que

apresentavam um nível de escrita elementar e 92.59% passaram para a forma

mais avançada da escrita padrão. O número de alunos neste último bimestre

permaneceu o mesmo.

A alfabetizadora responsável por esta turma atua menos de 3 anos nesta

função e tem o Curso de Magistério como formação inicial.

TURMA16

35; f:r_ ; _' ; *¬~ f ,-f_.q‹-on-: -f : ;;;:.;:.:;.-.-=-.;;.â=.=.›.-.:;;i1-+ ---qúú-_.--..vw-vfvnún... .---r-~= 1 '." J` ' -.' z' f › z*_ _¬
8 30 ç  ç  t 7  ¡_ IFORMA MAIS ELEMENTAR 9. -pg  z ¿ -.4_ ~  -  H . Iš 25 :  ' 921 ç D  7 I |N|c|o DÇ PROCESSO DEm 20  AQUISJÇAO DA ESCRITA çQ  ,. .~_| 7 PADRAO '
2 15 g DFORMA Nuus AVANÇADA ¿U, 10 DA ESCRITA PADRAOE
5 A ITOTAL DE ALUNOSD rf _- _______

INÍCIODO FlNALDO1° FINALDO2°
ANO BIME§TRE B|MEsTRE

PERIODO

Ao observar o gráfico constata-se que em nenhum periodo analisado a

turma apresentou alunos que encontravam-se na forma mais elementar da escrita.
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Por outro lado, ao iniciar o ano já havia alunos que produziam textos, mesmo

que pequenos e formados com palavras simples, sendo que l0% dos alunos

encontravam-se neste nível. No final do l° Bimestre este índice aumentou para

24. l4% e no término do 2° Bimestre para 65.66% dos alunos.

Quanto ao início do processo de aquisição da escrita padrão, o percentual

de alunos que iniciaram o ano neste nivel de produção gráfica e terminaram o 2°

Bimestre diminuiu na medida em que aumentou o percentual de alunos que

atingiram a forma mais avançada da escrita padrão. Desta forrna, a turrna iniciou

com 90% de seus alunos neste nivel, diminuindo para 78.86% ao final do l°

Bimestre e para 34.34% ao ténnino do 2° Bimestre.

O número de alunos que freqüentou esta turma teve pouca variação. Desta

forma, começou com 30 alunos, terminou o l° Birnestre com 29 alunos e o 2°

Birnestre com 32 alunos.

A forrnação inicial da docente desta turma foi o Curso de magistério e seu

tempo de experiência como alfabetizadora é mais de l0 anos.
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Segundo o gráfico acima, constata-se que esta turma é composta por

alunos que apresentam diferentes niveis de produção gráfica nos tnês periodos

em que ocorreram os acompanhamentos da mesma. Sendo assim, havia alunos

produzindo a escrita na sua forma mais elementar, outros iniciando o processo de

aquisição da escrita padrão e ainda outros produzindo textos, desde o inicio do

ano até o final do 2° Bimestre.

Neste sentido, a turma iniciou com um total de 30 alunos, destes 23.33%

encontravam-se com um nível de escrita correspondente a forma mais elementar,

53.34% iniciando o processo de aquisição da escrita padrão e 23.33% já estavam

na forma mais avançada da escrita padrão, produzindo desta maneira textos.

Ao fmal do 1° Bimestre, o número de alunos aumentou para 40, sendo que

15% dos alunos permaneceram no nivel mais elementar de escrita, 58% estavam
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iniciando o processo de aquisição da escrita padrão e 27% já encontravam-se na

forma mais avançada da escrita padrão.

Já no final do 2° Bimestre, 7.32% dos alunos ainda continuaram com a

escrita na sua forma mais elementar, 53.66% no inicio do processo de aquisição

da escrita padrão e 39.02% passaram para a forma mais avançada da escrita

padrão. O número de alunos neste último bimestre permaneceu o mesmo.

A docente da turma tem entre 4 e IO anos de experiência como

alfabetizadora e cursou o Magistério, sendo este curso a sua formação inicial.

TURMA18
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A alfabetizadora desta turma teve como formação inicial o Curso Hapront,

tendo mais de l0 anos de experiência nesta função. Ao iniciar o ano sua turma
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tinha um total de 32 alunos, diminuindo para 31 ao final do 1° Bimestre e para 27

ao término do 2° Bimestre.

O gráfico da produção escrita da turma nos revela que em nenhum dos

periodos analisados apareceu à forma mais avançada da escrita padrão nas

produções dos alunos. Em contrapartida, a forma mais elementar e o inicio do

processo de aquisição da escrita padrão estão presentes em todos os periodos

analisados.

A forma mais elementar de escrita diminui na medida em que os alunos

avançam para o próximo nivel, ou seja, iniciam o processo de aquisição da

escrita padrão. Sendo assim, no começo do ano 15.63% encontravam-se na

forma mais elementar, diminuindo para 9.68% ao fmal do 1° Bimestre e para

3.7% ao final do 2° Bimestre.

Por fim, ao iniciar o ano 84.37% dos alunos estão no inicio do processo de

aquisição da escrita padrão, passando para 90.32% ao terminar o 1° Bimestre e

para 96.3% ao finalizar o 2° Bimestre.
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TURMA19
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DO total de 27 alunos que iniciaram O ano letivo, 33.33% apresentavam

um nível de escrita correspondente a forma mais elementar e 66.67% iniciavam

o processo de aquisição da escrita padrão. Já ao final do 1° Birnestre, 100% dos

alunos estavam iniciando o processo de aquisição da escrita padrão, ou seja, não

havia mais alunos que estavam produzindo apenas a escrita na sua forma mais

elementar. O número total de alunos passou para 32.

No fmal do 2° Birnestre, aumentou mais um aluno, passando a fazer um

total de 33, sendo que todos continuaram no início de aquisição da escrita padrão

e ,portanto esta turma chegou ao final deste bimestre sem que nenhum aluno

tivesse atingido o nivel mais avançado da escrita padrão.
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A professora da turma teve O Magistério como o curso de formação inicial

e como alfabetizadora tem menos de 3 anos de experiência.

TURMA2040
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A docente da tunna tem entre 4 e IO anos de experiência como

alfabetizadora, tendo cursado o Magistério. No inicio do ano sua turma era

composta por 29 alunos, destes 34.48% encontravam-se com um nivel de escrita

correspondente a forma mais elementar e 65.52% iniciando o processo de

aquisição da escrita padrão.

Ao final do 1° Bimestre, 12% continuaram no nível mais elementar de

escrita e 88% estavam iniciando o processo de aquisição da escrita padrão. O

número total de alunos diminuiu para 25.
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No final do 2° Bimestre, a turma estava formada por 34 alunos, sendo que

todos encontravam-se no início de aquisição da escrita e, portanto ao terminar o

2° Bimestre nenhum aluno produzia textos, não tendo passado para o nível de

escrita padrão mais avançado.
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2.10-GRÁFICOS OEMOSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DO n 'VEL

PRODUÇÃO GRÁFICA TODOS ALUN

PESQUISADOS

ORMA MAIS ELEMENTAR
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No inicio do ano letivo, e vam-se no nivel de escrita mais elementar

22.95% de todos os s pesquisados que fieqüentavam a la  Já no final

doprimeiro bimestre este' ` dim' ` 7.l7%dototalde alunosque

" amalasérieneste ' enofinaldofbimestreaporcentagem

dos alunos que ainda estavam neste nivel de escrita era de apenas 3. l l%.
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INÍCIO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA
ESCRITA

en
Oz3 i ;Q' |N|c|o oo Anoua @a2 IFINAL DO 1°Ê B|MEsTRE
-3 1ooz El FINAL oo 2°

BIMESTRE 5

Peníooo

Ao iniciar o ano letivo, encontravam-se no início do processo de escrita

7.17% de todos os alunos pesquisados que freqüentavam a I”  Já no final

do primeiro bimestre este indice diminuiu para 73% do total de alunos que

fieqüentavam a 1° série neste periodo e no final do 2° bimestre a porcentagem

dos alunos que ainda estavarn neste nível de escrita era de 5 l .62%.
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FORMA MAIS AVANÇADA DA ESCRITA PADRÃO
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Ao iniciar o ano letivo, encontravam-se na forma mais avançada da escrita

padrão 3.61% de todos os alunos pesquisados que freqüentavam a la série. Já

no final do primeiro bimestre este indice aumentou para 20.33% do total de

alunos que freqüentavam a la série neste periodo e no final do 2° bimestre a

porcentagem dos alunos que passararn para este nível de escrita aumentou para

45.13%
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho intitulado “A relação entre a formação dos professores

que atuam como alfabetizadores, o seu tempo de experiência e o nível de

aprendizagem de seus alunos”, possibilitou traçar um perfil dos professores

entrevistados.

Desta maneira, os dados revelam que a maioria dos professores encontra

se na faixa etária de 26 ao 30 anos, trabalha nesta profissão entre 7 as 10 anos e

como alfabetizador entre l a 3 anos.

A maior parte dos professores sente-se preparada para exercer sua função

e tiveram como formação inicial o Curso de Magistério. Os mesmos atualmente

têm participado de cursos e/ou seminários referentes a sua área de atuação,

principalmente os ofertados pela Secretaria Municipal de Educação do

Município de Colombo.

Traçamos também um diagnóstico que evidencia o domínio do processo

de alfabetização pelos docentes entrevistados. Estes dados demonstram que os

professores consideram, como principal fator responsável pelos problemas

encontrados no processo de alfabetização, a desestruturação da família ligada aos

problemas sociais.

Quanto aos métodos de alfabetização, os mais conhecidos pelos

professores entrevistados são o “método tradicional” e o “método construtivista”.

Deve-se também considerar, que grande parte dos professores considera positivo
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o trabalho com os métodos tradicionais de alfabetização, desde que estes sejam

integrados a outros e aproveite-se somente aquilo que oferecem de bom. Por

outro lado, a maioria. dos professores também considera o trabalho na

alfabetização a partir do texto, como sendo ótimo, principalmente para o aluno.

Para as maior parte dos alfabetizadores, um sujeito alfabetizado é aquele

que sabe ler e escrever de maneira independente. Decodificando a escrita e

acima de tudo, interpretando-a, bem como, produzindo textos coerentes, com

idéias proprias e sendo capaz de interagir com a sociedade fazendo uso da leitura

e da escrita.

Quanto ao processo de avaliação na alfabetização, os professores colocam

que esta deva ser diagnóstica. e diaria, sendo considerado todo o progresso do

aluno, fazendo um acompanhamento constante do processo de aquisição da sua

escrita Como instrumento de avaliação utilizam a leitura diária e as atividades

realizadas no caderno do aluno. Após as avaliação, a maioria dos alfabetizadores

utiliza o resultado obtido pelo aluno como sendo um instrumento de avaliação do

seu próprio trabalho, at fun de procurar novas metodologias que venham sanar as

dificuldades apresentadas por seus alunos.

Fazendo um comparativo da formação inicial do professor, seu tempo de

experiência e o resultado da aprendizagem de seus alunos, conclui-se que a

diferença existente entre um professor que teve como formação inicial o Curso

de Magistério e aquele que teve o Hapront é consideravelmente pequena, no que
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diz respeito às produção gráfica de seus alunos. O mesmo acontece se

compararmos o tempo & experiência dos professores.

Neste sentido, as mrálise da. produção gráfica dos alunos durante os dois

primeiros brrnestres de aula nos revelou que, tanto nas turmas que tinham

professores formados no Curso de magistério, como nas turmas em que seus

docentes fizeram o Hapront como formação inicial, havia alunos que apresentava

os três niveis de escrita (forma mais elementar, inicio do processo de aquisição

da escrita padrão, forma mais avançada da escrita padrão), seja no início do ano,

como no fmal do l° Bimestre ou no frnal do 2° Bimestre.

No que se refere ao tempo de experiência dos alfabetizadores, também não

existem grandes diferenças no nível de aprendizagem dos alunos que tem run

professor com pouco tempo de atuação na area de alfabetização, ou aqueles que

tem um docente com muito tempo de experiência como alfabetizador. Para. tmrto,

é importante considerarmos que o acompanhamento da produção gráfica dos

alunos ®u-se apenas até o final do 2° bimestre. Sendo assim, poderiamos

encontra diferenças no resultado se o acompanhmnento acontecesse até o frnal

do mro letivo.

Por fim, sentimos como limite para o desenvolvimento do trabalho, não ter

perguntado aos professores se estes têm formação de 3° grau e especialização.

Tivemos também como limite, aa dificuldade em receber o retorno dos

questionários enviados aos professores. Sendo que, no primeiro momento foram
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distribuidos 150 questionários entre os professores de diferentes escolas do

município de Colombo, retomando apenas 50. No segundo momento, foram

enviados para estes 50 professores, o quadro da produção gráfica de seus alunos,

para que preenchessem os dados referentes ao 2° Bimestre, voltando para nos

somente 20 fichas, o que limitou as realização da análise da evolução gráfica dos

alfabetizandos.
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