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RESUMO 
 

 
Em um Brasil cuja parcela majoritária é de alfabetizados, porém não letrados, 

percebe-se claramente a dificuldade em fazer-se compreender por meio de textos no 

dia a dia, por mais simples que sejam, visto que o ler e contextualizar é o que traz 

sentido às mais variadas rotinas de um indivíduo. Nessa perspectiva, a escola tem 

um papel importante na inserção do aluno em práticas de letramento, com textos 

que façam parte de seu contexto social. Partindo desta contextualização, a questão 

norteadora do presente estudo foi: até que ponto os textos produzidos em sala de 

aula estão relacionados às necessidades de utilização nas práticas sociais? Em 

consonância com este questionamento, o objetivo geral foi: analisar a relação entre 

os textos produzidos em sala de aula, no 1º ano do Ensino Fundamental, e os textos 

utilizados nas práticas sociais. A presente pesquisa é do tipo exploratório-descritiva, 

de abordagem qualitativa e foi realizada no período de 2017 a 2018. O levantamento 

dos dados foi feito por meio de questionário e entrevista, que contou com a 

participação de oito professoras alfabetizadoras, do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, de quatro escolas da rede municipal de ensino de Porto Velho – RO. 

Os resultados da investigação permitiram inferir que, uma grande parcela dos alunos 

do primeiro ano do Ensino Fundamental ainda não produz textos em sala de aula. 

Suas produções consistem em formação de palavras, famílias silábicas, frases e 

desenhos. Diante disso, conclui-se que entre o real e o necessário, há uma grande 

distância a ser percorrida em relação às produções de textos desenvolvidas em sala 

de aula. 
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ABSTRACT 
 

In a Brazil whose majority share is literate but not a deep-read, can be seen clearly 

the difficulty in being understood through texts in daily life, however simple they may 

be, since reading and contextualizing is what brings meaning to the most varied 

routines of an individual. In this perspective, the school has an important role in the 

insertion of the student in literacy practices, with texts that are part of their social 

context. By this scenario, the guiding question of the present study was: to what 

extent are the texts produced in the classroom related to the needs of use in social 

practices? In line with this questioning, the general objective was: to analyze the 

relationship between texts produced in the classroom, in the first year of elementary 

school, and texts used in social practices. The present research is an exploratory-

descriptive type, with a qualitative approach and was carried out from 2017 to 2018. 

Data were collected through a questionnaire and interview, with the participation of 

eight literacy teachers from the first year of the Elementary School, by four schools in 

the municipal school network of Porto Velho - RO. The results of the investigation 

allowed to infer that a large part of the students of the first year of Elementary School 

still do not produce texts in the classroom. His productions consist of word formation, 

syllabic families, phrases and drawings. In view of this, it is concluded that between 

the real and the necessary, there is a great distance to be traveled in relation to the 

productions of texts developed in the classroom. 

 

 

Keywords: Alphabetization. Literacy. Text Production. Social Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, o Brasil enfrentou um grande problema com relação ao 

analfabetismo. Atualmente, já tem maior parte de sua população alfabetizada e, ao 

mesmo tempo em que avança nesse número, surge um novo problema: grande 

parte dessas pessoas não fazem uso social da escrita.  

Em uma sociedade letrada não basta estar alfabetizado, é necessário fazer o uso da 

leitura e da escrita para responder às exigências do mundo atual e para que o 

indivíduo possa exercer a sua cidadania.  

     Em 2013, foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que faz parte 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Através do último relatório 

publicado, que corresponde à avaliação realizada em novembro de 2016 do 

(SAEB/ANA), é possível verificar a situação atual do país em relação aos níveis de 

alfabetização e letramento dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas de todo Brasil. (BRASIL, 2018). 

Em relação aos níveis de proficiência em escrita em âmbito nacional, verificou-se 

que: 

 

[...] a maior concentração de estudantes brasileiros está no Nível 4 da 
escala de Escrita (58%). Neste nível, os estudantes provavelmente 
escrevem as palavras apresentadas corretamente, independente de sua 
complexidade, e atendem à proposta de construir uma narrativa, embora 
ainda possam incorrer em desvios que comprometem parcialmente o 
sentido desta. Esse cenário é replicado em todas as regiões (44% no Norte; 
46% no Nordeste; 62% no Centro-Oeste; 66% no Sudeste e 68% no Sul). É 
preciso atenção ao fato de que, nas regiões Norte e Nordeste, apesar da 
maior representatividade do Nível 4, 50% ou mais dos estudantes estão 
concentrados nos Níveis 1, 2 e 3, que compreendem desde aqueles que 
ainda não escrevem palavras ou as escrevem de forma incompreensível até 
os estudantes que produzem textos com desvios que comprometem sua 
compreensão. Dentre as UF destas regiões, apenas Acre, Rondônia, 
Tocantins, Ceará e Rio Grande Norte não replicam este cenário. (BRASIL, 
2018) 

 

Os resultados da avaliação dos níveis de proficiência em escrita, especificamente no 

estado de Rondônia apontam que: 
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56,7% dos estudantes estão no Nível 4. [...] É preciso atenção ao fato de 
que 38,5% dos estudantes estão concentrados nos níveis 1, 2 e 3, que 
compreendem desde aqueles que ainda não escrevem palavras ou as 
escrevem de forma incompreensível até os estudantes que produzem textos 
com desvios que comprometem sua compreensão. [...] Verifica-se que a 
proficiência média do estado encontra-se abaixo das proficiências médias, 
regional e nacional da avaliação de escrita. (BRASIL, 2018) 

 

Os resultados do (SAEB/ANA, 2016), demonstram que o desafio de 

alfabetização e letramento no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, 

ainda é grande.  

   Mediante os dados da avaliação, nosso interesse está atrelado às práticas de 

leitura e escrita dos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, as quais foram 

estudadas no curso de pedagogia, durante o qual tivemos acesso a uma literatura 

relacionada a tais práticas, de modo que nos motivou a aprofundar os estudos dessa 

temática.  

     Diante da temática em pauta, a questão norteadora do presente estudo foi: até 

que ponto os textos produzidos em sala de aula estão relacionados às necessidades 

de utilização nas práticas sociais? Em consonância com este questionamento, 

buscamos analisar a relação entre os textos produzidos em sala de aula, no 1º ano 

do Ensino Fundamental, e os textos utilizados nas práticas sociais.  

Para a efetivação desse estudo, realizamos uma pesquisa do tipo 

exploratório-descritiva (GIL, 2002), de abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN 

1994), desenvolvida em duas fases: bibliográfica e empírica. Foram sujeitos desse 

estudo oito professoras, de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto 

Velho-RO, que atuam no primeiro ano do Ensino Fundamental.  

A pesquisa em questão está estruturada em cinco seções. Na primeira, 

apresentamos uma breve introdução; na segunda, apresentamos o quadro teórico, 

onde definimos alfabetização e letramento e sua relação com a produção de textos; 

na terceira, abordamos sobre os aspectos metodológicos da pesquisa e seus 

desdobramentos; na quarta, analisamos os dados coletados durante a pesquisa e 

fizemos uma tessitura com a teoria apresentada; e, por fim, apresentamos as 

conclusões sobre o estudo. 

Diante disso, abordaremos na sequência a exposição do quadro teórico deste 

trabalho, que se propõe apresentar teorias relacionadas à temática levantada. 
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

2.1 O que é alfabetizar e o que é letrar. 

 

Alfabetizar e letrar são dois conceitos distintos. O fato de uma pessoa ser 

alfabetizada não significa dizer que a mesma é letrada. 

O termo alfabetização corresponde ao ensino e aprendizagem de uma 

tecnologia de representação da linguagem, denominada escrita alfabético-

ortográfica. Para que haja domínio dessa tecnologia, é necessário obter 

conhecimentos relacionados às capacidades motoras (habilidade para manusear um 

lápis ou uma caneta, escrever na direção correta, dentre outras habilidades) e 

cognitivas, como relacionar o escrito com aquilo que ele representa. Quando um 

indivíduo é alfabetizado, ele aprende a representação de sua linguagem; 

primeiramente, os sons da fala e, posteriormente, a ortografia, para anular as 

variações linguísticas (SOARES; BATISTA, 2005). 

Etimologicamente, a alfabetização pode ser definida como “levar à aquisição 

do alfabeto”, o que compreende ensinar o código da língua escrita e ensinar as 

habilidades de ler e escrever (SOARES, 2005). 

Essas definições parecem de certo modo completas, mas não delimitam de 

fato o que é a alfabetização. Pedagogicamente, a alfabetização tem um sentindo 

muito mais amplo, que Soares (2005, p.15) especifica como “processo de aquisição 

do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. Isso significa que a 

alfabetização vai além de relacionar e dominar o som das letras e ter uma boa 

coordenação motora para reproduzi-las no papel. Essas habilidades são sim 

importantes, mas não são pré-requisito para iniciar o processo de alfabetização. 

Outro ponto citado por Soares (2005), diz respeito à alfabetização em seu 

aspecto social. Em cada cultura, há uma necessidade diferente quanto à 

alfabetização. Algumas sociedades iniciam o processo de alfabetização mais cedo, 

enquanto outras, mais tardiamente. Dessa forma, não podemos reconhecer um 

conceito único de alfabetização para todas. 

Pode-se dizer que a alfabetização vai além de uma simples habilidade. É um 

processo complexo, que envolve diversas habilidades e áreas do conhecimento e 

está fortemente ligada à cultura de cada sociedade e suas necessidades.  
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A alfabetização no Brasil, até os anos 50, baseava-se em cartilhas que 

enfatizavam a leitura e o abecedário, os quais se davam através de cópias. Porém, 

essas experiências foram “desastrosas”, elevando o número de reprovação e 

levando muitos ao abandono da escola. (CAGLIARI,1998). 

Preocupados com a evasão e reprovação desses alunos, buscou-se ajuda 

nas universidades, mais especificamente no curso de Psicologia que fazia sucesso 

na época. Pesquisadores concluíram que era preciso criar um período preparatório 

antecessor à alfabetização. Nesse período as crianças seriam preparadas através 

de exercícios de prontidão que envolvia traçados para cobrir, completar figuras, 

fazer bolinhas, dentre outros exercícios. Porém, não se atingiu o objetivo esperado, 

continuando assim o índice de repetência na escola (CAGLIARI,1998). 

 A preocupação voltou-se, então, para os métodos de alfabetização. Durante 

décadas, a preocupação foi sobre qual método seria mais eficiente. Dentre eles 

destacam-se: o método sintético, que parte de unidades menores, a relação entre 

letra e som, até chegar à palavra e depois nas frases; e o analítico, também 

conhecido como global, que parte do texto para as palavras, para depois chegar ao 

estudo das sílabas. 

Numa tentativa de evoluir, começaram a serem utilizados os métodos 

ecléticos ou mistos, também conhecidos com analítico-sintéticos, que combinavam 

os métodos analíticos com os sintéticos, com algumas características do método 

fônico (relações entre letras e sons). 

Mais adiante, foram criados vários métodos tradicionais que foram utilizados 

em diferentes contextos. Alguns desses métodos podem ter funcionado para 

algumas crianças, mas não com todas. (CARVALHO, 2015). 

Por volta dos anos 80 surgiram no Brasil novas perspectivas teóricas, que 

entraram em confronto com os métodos tradicionais já conhecidos. Tratava-se da 

Teoria da Psicogênese da Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que se 

basearam nos estudos de Piaget e buscaram explicar a gênese dos conhecimentos, 

como acontece cada etapa da alfabetização. Entenderam que o conhecimento do 

sistema alfabético não começa a partir de informações transmitidas do exterior, no 

caso o professor e escola, mas acontece pela transformação do próprio aprendiz, 

através de seus conhecimentos prévios (MORAIS, 2012). 
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Diferente dos métodos tradicionais, que se preocupavam apenas em como 

ensinar as crianças, as autoras começaram a pensar também em como as crianças 

aprendem, tirando o foco do professor e trazendo para o aluno.  

Antes de chegar à escola, a criança já formula hipóteses sobre a escrita. 

Desde o nascimento, a criança tem contato com o mundo que a cerca e se depara 

com material escrito naturalmente em seu cotidiano. Através das interações 

vivenciadas em casa e na escola, ela vai construindo hipóteses que as autoras 

dividem em diferentes níveis:  

 

 Primeiro nível: “Neste nível, escrever é reproduzir os traços da escrita que a 

criança identifica como a forma básica da mesma”. Essa escrita pode ser 

representada com letras de imprensa, grafismos separados, linhas curvas ou 

combinações desses. Porém, apenas a criança interpreta o que está escrito. 

Dificilmente outra pessoa será capaz de entender. 

 

 Segundo nível: pré-silábico. A hipótese central é que “para poder ler coisas 

diferentes, deve haver uma diferença objetiva nas escritas.” Outra hipótese desse 

nível é a quantidade mínima de grafismos para escrever algo. As letras são 

inidentificáveis, salvo exceções. É comum a criança utilizar letras que compõe o seu 

nome ou aleatórias.  

 

 Terceiro nível: silábico: “caraterizado pela tentativa de dar um valor sonoro a cada 

uma das letras que compõem uma escrita”. É o período que a criança dá um salto 

evolutivo. A partir desse período, cada letra começa a valer por cada sílaba. 

 

 Quarto nível: silábico-alfabético: “passagem da hipótese silábica para a alfabética”. 

Acontece um conflito entre as formas gráficas. A criança abandona a hipótese 

silábica e tem a necessidade de ir além, exigindo uma quantidade mínima de letras. 

  Quinto nível: alfabético. Corresponde ao final desta evolução. Ao chegar neste 

nível já franqueou a “barreira do código”. Já compreende o valor sonoro dos 

fonemas e da escrita. A partir dessa fase a criança defronta-se apenas com as 

dificuldades de ortografia, mas já está alfabetizada (FERREIRO; 

TEBEROSKY,1984). 
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 Através dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1984), ficou evidente que a 

criança, antes de entrar na escola, observa e interage com o mundo que a cerca e 

não chega à escola como um papel em branco a ser preenchido pelo professor. A 

criança, antes vista pelos professores como um ser passivo, passou a ser vista como 

um ser que, ao entrar na escola, já possui conhecimentos prévios e tem o direito de 

questionar e levantar hipóteses, construindo, assim, seu próprio conhecimento. 

 

Ao longo do século XX, o conceito de alfabetização precisou ser ampliado 

cada vez mais, à medida em que a sociedade brasileira foi evoluindo. O indivíduo 

que apenas dominava o básico do sistema de escrita e era considerado 

alfabetizado, agora necessita de algo a mais. Ele precisa exercer a leitura e a escrita 

em suas práticas sociais. (SOARES, 2006) 

Essa questão ficou clara ao analisar como os censos no Brasil mudaram a 

forma de entender se uma pessoa era considerada alfabetizada ou não ao longo do 

tempo. A pergunta dos censos no Brasil, durante muito tempo, foi se o indivíduo era 

capaz de escrever o próprio nome. Se a resposta fosse “sim”, o indivíduo era 

considerado alfabetizado. Com o passar do tempo, essa pergunta mudou. Agora a 

pergunta é se o indivíduo consegue ler e escrever um bilhete simples (SOARES, 

2006). 

Verifica-se agora não apenas a habilidade de decodificar o próprio nome, mas 

a capacidade de uma pessoa em usar a leitura e a escrita em diversas práticas 

sociais. Essa realidade social em nosso país é de certa forma recente – “daí o 

recente surgimento do termo letramento”. Para uma pessoa letrada, não basta 

apenas conhecer os fonemas e grafemas, é necessário fazer o uso, respondendo às 

exigências da sociedade. (SOARES, 2006).  

O termo letramento chegou para “compreender a presença da escrita no 

mundo social”. Originalmente, a palavra veio do inglês literacy, “o estado ou 

condição que assume aquele que aprende a ler e escrever” (SOARES, 2006) 

O letramento está ligado ao uso social da leitura e escrita. Quem é letrado, 

não necessariamente sabe ler e escrever, mas faz uso desses instrumentos nas 

diversas práticas sociais. Soares (2006, p.18) define letramento como “o resultado 

da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que 
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adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado 

da escrita.”  

 Tfouni (1997, p.20) assim diferencia alfabetização de letramento: enquanto a 

alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita em si, “o letramento focaliza os 

aspectos sócio históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”. 

Assim, “os estudos sobre letramento não se restringem somente àquelas pessoas 

que adquiriram a escrita, isto é, aos alfabetizados.” (TFOUNI, 1997, p. 21). 

 Para ela, “o termo „iletrado‟ não pode ser usado como antítese de „letrado‟, ou 

seja, não existe grau zero de letramento; porém, existem graus de letramento”. Já 

quanto à alfabetização, pode-se dizer que uma pessoa é alfabetizada ou não-

alfabetizada; existe o grau zero. Porém, há pessoas consideradas não-alfabetizadas 

com características de pessoas letradas. 

Segundo as pesquisas de Tfouni (1997, p. 26), “os não-alfabetizados têm 

capacidade para descentrar seu raciocínio e resolver conflitos e contradições que se 

estabelecem no plano da dialogia”. Entende-se, portanto, que o indivíduo não 

precisa ser alfabetizado para que raciocine ou interprete; todo indivíduo tem essa 

capacidade. Sob essa mesma perspectiva, Paulo Freire (1991, p. 20) complementa: 

 

Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 

leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta a que 

me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao 

mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do 

mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. 

 

O autor afirma que a interpretação, a leitura que o indivíduo faz do mundo, antecede 

ao aprendizado das letras, da alfabetização. Logo, uma pessoa que não sabe ler 

nem escrever, mas faz uso social da leitura e escrita, através de outra pessoa, pode 

ser considerada uma pessoa letrada. Soares (2006, p. 24) concorda quando diz que: 

 

[...] um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas 

ser, de certa forma, letrado [..]. Assim, um adulto pode ser analfabeto, 

porque marginalizado social e economicamente, mas, se vive em um meio 

em que a leitura e a escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a 

leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem 

para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva [...] esse 

analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se 
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em práticas sociais de leitura e de escrita. Da mesma forma, a criança, que 

ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de 

escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está rodeada de material escrito 

e percebe seu uso e função, essa criança é ainda “analfabeta”, porque não 

aprendeu a ler e a escrever, mas já penetrou no mundo do letramento, já é 

,de certa forma letrada.  

 

Sendo assim, dizer que é preciso aprender a ler e escrever primeiro para que 

se desenvolva um pensamento lógico é um mito. Pode-se considerar letrada tanto 

uma pessoa alfabetizada quanto um analfabeto. Tudo depende de seu envolvimento 

com os textos em práticas sociais. 

Cardoso (2004,p.17) complementa: “Possuir um comportamento letrado 

significa saber comparar, confrontar, ampliar, reduzir, rever e reformular”. 

Um comportamento letrado vai muito além de codificar e decodificar textos; 

envolve fazer uso desses textos inseridos na sociedade, interpretá-los e desenvolver 

um pensamento crítico. Assim, a alfabetização é diferente de letramento, porém, são 

duas práticas importantes que devem caminhar juntas. Como afirma Soares (2004, 

p.100): 

 

[...] alfabetização e letramento são, no estado atual do conhecimento sobre 

a aprendizagem inicial da língua escrita, indissociáveis, simultâneos e 

interdependentes: a criança alfabetiza-se, constrói seu conhecimento do 

sistema alfabético e o ortográfico da língua escrita, em situações de 

letramento, isto é, no contexto de e por meio de interação com material 

escrito real, e não artificialmente construído, e de sua participação em 

práticas sociais de leitura e de escrita; por outro lado, a criança desenvolve 

habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas 

práticas sociais que a envolvem no contexto do, por meio do e em 

dependência do processo de aquisição do sistema alfabético e ortográfico 

da escrita. 

 

Assim, o processo de alfabetização deve ocorrer junto ao letramento, ao 

mesmo tempo em que a criança se apropria do sistema alfabético. Isso deve 

acontecer por meio de textos que façam sentido como: livros, rótulos, jornais, 

revistas, bulas de remédios, etc. Na verdade, é o que deveria ocorrer para que, de 

fato, nas escolas, as crianças fossem alfabetizadas e letradas, mas de fato isso 

acontece nas escolas? 
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De acordo com Cagliari (1998), mesmo com os novos estudos sobre 

alfabetização, ainda há muitos professores que ainda fazem uso das cartilhas 

tradicionais. Mesmo quando dizem que não aderem às cartilhas, acabam copiando 

seus modelos. 

Todavia, há também aqueles que abandonaram as cartilhas e que acreditam 

na capacidade dos alunos para aprender a ler e escrever nos primeiros anos 

escolares, e no aperfeiçoamento que é necessário no decorrer dos anos 

consecutivos. Cagliari (1998), também ressalta a importância de não trabalhar com 

palavras isoladas e sim com textos espontâneos. Há diversas maneiras para a 

produção de textos, enquanto as cartilhas não propõem essa produção textual. 

Existe uma considerável gama de textos que podem substituir palavras soltas 

que não possuem significado algum para o aluno. Como dito anteriormente, a 

criança não é uma folha de papel em branco a ser preenchida pelo professor; ela 

chega à escola já dominando a linguagem oral, com diversos conhecimentos e 

vivências que podem ser usadas para produções de textos, que fazem parte de sua 

realidade social, como poderemos verificar nas referências teóricas, a seguir.  

2.2 Alfabetização e produção de textos 

Há duas abordagens didáticas sobre a produção de textos por parte da 

criança, segundo Bajard (2002, p.94): “Na primeira, a produção se dá antes do 

encontro do aprendiz com a literatura; através das limitações imediatas da criança, a 

produção de textos abre espaço para a invenção de soluções provisórias [...] Na 

segunda abordagem didática, a produção de textos é considerada como uma 

resposta ao encontro da criança com a cultura escrita”. 

Consoante à citação acima, nas palavras de Freire (1991): “A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra”. Antes mesmo de conhecer o código da escrita, 

a criança já tem a capacidade de fazer sua leitura do mundo, de tudo o que a cerca, 

e isso inclui a capacidade de produzir textos. Ainda que não saiba escrever, ela sabe 

produzir textos oralmente, através de suas experiências já vividas.  

Quando a criança chega à escola, por vezes, essa capacidade é ignorada, 

quando o professor acredita apenas na segunda abordagem. Acredita que a criança 

só é capaz de produzir um texto depois de aprender o código escrito e todas as suas 

regras. Sobre isso Cagliari (1998, p.19-20) diz: 
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A escola (mais especificamente nas aulas de linguagem) é o único lugar 

onde se ouve e também se fala de outra maneira. O professor desmonta e 

monta textos, frases, palavras e até sílabas para explicar os mecanismos da 

linguagem. Desse processo resultam segmentos que remetem ora para o 

significado, ora apenas para os sons da linguagem, e até mesmo para as 

letras. 

 

A escola ignora o conhecimento que a criança traz de casa, limitando-a a 

primeiro aprender as letras, sílabas e palavras que julga serem mais fáceis, para 

depois ir para o mais “difícil”, que seriam os textos. A verdade é que a criança, como 

um falante nativo, já sabe formar frases e textos naturalmente, e é capaz de 

entender textos, melhor do que palavras soltas e desconexas. 

 Cagliari (1998, p.19) ressalta que “o aluno fala sem se preocupar com juízos 

dessa natureza quando está no seu ambiente familiar, mas começa a se apavorar 

quando entra na escola”. Então, reduzir as experiências das crianças, sua 

criatividade a partículas de palavras e sílabas, acaba tornando o processo de 

alfabetização mais difícil para a criança, e para a escola também causando medo, 

afastando assim a criança do objetivo final.  

Dessa forma, é mais natural a alfabetização por meio de textos que fazem 

sentido para a criança do que com palavras ou letras isoladas. 

Fernandes e Andreu (2001, p.104) relatam que em muitos casos as crianças 

que estão na fase da alfabetização são “bombardeadas” por cópias, ditados, leitura 

e escrita de palavras já memorizadas. Em suas palavras: 

 

[...] Seguindo um ritual diário: primeiro copiam as sílabas, fazem leitura 

delas, depois copiam palavras, fazem leitura delas, tudo isso 

automaticamente... Somente após algum tempo de exercícios preparatórios 

é permitido à criança escrever de forma autônoma. 

 

Apesar de todo conhecimento adquirido sobre o letramento, parece que há 

uma resistência por parte dos professores, que ainda insistem em continuar com os 

antigos métodos que fracassaram. A forma que o aluno aprende na escola não se 

assemelha ao que o aluno vive no seu cotidiano. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s, em especial o de Língua 

Portuguesa (1997, p. 27), afirmam que “A compreensão atual da relação entre a 



24 

 

aquisição das capacidades de redigir e grafar rompe com a crença arraigada de que 

o domínio do bê-á-bá seja pré-requisito para o início do ensino de língua”. Então, se 

o objetivo final da alfabetização é de que o aluno aprenda a produzir e interpretar 

textos, deve-se proporcionar isso a ele desde o início da alfabetização, promovendo 

o contato com textos de diferentes gêneros que fazem parte do seu contexto social. 

A esse respeito, Cagliari (1998, p.202) afirma que “Uma criança deve levar 

sua habilidade de produzir textos orais para a sala de alfabetização e usar isso como 

ponte para aprender a produzir os textos escritos nos estilos esperados pela escola 

e pela cultura”.  

Se a escola aproveitar essa capacidade oral da criança para ensinar a 

escrever, isso irá ajudá-las a produzir textos ricos. Mas se a escola ignorar essa 

capacidade e reduzir todo potencial delas a meras palavras isoladas, os alunos 

perderão a capacidade de se expressarem e começarão a produzir textos como os 

das cartilhas, que não passam de um amontoado de palavras. Sobre isso, Cagliari 

(1998, p.205) diz: “A escola destrói algo que os alunos já tinham e depois irá cobrar 

pela incapacidade de certos alunos de produzirem textos aceitáveis, porque nesses 

textos faltam justamente os elementos que foram negligenciados”. A escola 

“desconstrói” o que a criança traz consigo de casa e que depois encontrará 

dificuldade em reconstruir. O aluno será culpado por sua incapacidade, enquanto a 

responsabilidade é da própria escola. 

Muitas vezes professores escolhem textos que seriam o pior exemplo, 

alegando que aqueles mais elaborados são muito difíceis ou inapropriados para a 

alfabetização de acordo com seus métodos. Escrever como os famosos autores 

realmente é difícil, mas é importante que as crianças tenham contato com esse tipo 

de leitura para reflexão e construção do conhecimento (CAGLIARI,1998). 

Um ensino baseado em textos pobres (que não apresentem significado para o 

aluno, não passando de um amontoado de palavras), ou baseado em apenas 

palavras soltas e sílabas pode se tornar enfadonho para a criança e ainda não 

permite a reflexão e construção de conhecimento, assim, nesse tipo de ensino não 

há prática de letramento. Lerner (2002, p. 41) diz que:  

 

Desde o princípio, a escola deve fazer as crianças participarem em 

situações de leitura e de escrita: é necessário pôr à sua disposição 

materiais escritos variados, é necessário ler para elas muitos e bons textos 
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para que tenham oportunidade de conhecer diversos gêneros e possam 

fazer antecipações fundadas nesse conhecimento [...] É necessário também 

lhes propor também situações de produção que lhes apresentarão o desafio 

de compor oralmente textos com destino escrito – para serem ditados ao 

professor. 

 

Além de aproveitar toda a experiência da criança o professor deve “abrir 

novos horizontes”, levando novos tipos de textos de diversos gêneros para que a 

criança possa familiarizar-se e ampliar seus conhecimentos, e desafiá-la a escrever, 

conforme lhes são dadas as necessárias condições para isso, mas também dando 

liberdade de expressar suas experiências, de maneira que a escrita não se torne um 

fardo, mas algo prazeroso. 

Carvalho (2015) reitera que, para aprender a ler e escrever, é necessário sim 

conhecer as letras e seus devidos sons, mas é de suma importância também 

compreender o que está escrito, e que o texto faça sentido para a criança. Para isso, 

é importante trabalhar com textos desde o início da alfabetização, pois eles enfocam 

duas facetas da aprendizagem, que são a alfabetização e o letramento. 

Somente textos, ou somente palavras ou silabas não são suficientes para que 

haja de fato uma alfabetização satisfatória. É necessário o equilíbrio. Alfabetização e 

letramento devem andar juntos. 

  Carvalho (2015,p.49) compreende texto como:  

 

[...] um tecido feito com palavras, assim como o pano é tecido de fios. Fios 

soltos não formam um tecido, palavras soltas, desconexas, sem sentido que 

as aproxime, não formam um texto. Um texto é uma unidade significativa, 

uma passagem que faz sentido. Pode ser curto ou longo: uma frase ou uma 

oração que expressa um significado completo podem ser um texto. Um 

texto é mais do que palavras e frases: assim, uma lista de frases 

estereotipadas das cartilhas do tipo “O boi baba”, “A babá bebe”, “O ovo é 

da ave”, etc. Estão longe de constituir um texto. 

 

Há professores que acreditam que a criança nos primeiros anos da 

alfabetização não tem a capacidade de produzir textos. Mas há um equívoco, pois 

elas produzem textos oralmente, quando conversam e contam suas novidades, por 

exemplo. Cabe ao professor saber usar essa competência da criança. Segundo 

Carvalho (2015, p.69): 
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Para alfabetizar, letrando, deve haver um trabalho intencional de 

sensibilização, por meio de atividades específicas de comunicação, por 

exemplo: escrever para alguém que não está presente (bilhetes, 

correspondência escolar), contar uma história por escrito, produzir um jornal 

escolar, um cartaz, etc. Assim a escrita passa a ter uma função social. 

 

Alfabetizar letrando não é tão simples quanto seguir métodos já prontos. Por 

isso, o professor deve empenhar-se e pesquisar textos diversos, além de 

desenvolver atividades diferenciadas. Ele pode aperfeiçoar essa capacidade de 

produzir textos através de exercícios e atividades orais e escritas como, por 

exemplo, a transcrição dos textos que as crianças produzem oralmente e propor as 

devidas melhorias. 

Mais do que oferecer desenhos prontos para colorir, o professor deve ter 

sempre à mão livros, revistas e jornais, enfim, diversos materiais escritos para que a 

criança tenha contato. Dessa maneira, elas observam as gravuras, alimentam a 

imaginação, criam suas histórias. As crianças que costumam ouvir histórias também 

aprendem sobre a organização das frases, concordância e demais regras 

gramaticais que vão se aperfeiçoando no decorrer dos anos. 

Para se trabalhar o som das letras, Carvalho (2015) indica exercícios de 

listas, palavras cruzadas, caça-palavras, etc.  

Para melhorar a competência textual e expressão oral, a autora sugere: 

paráfrases, resumo, produção de texto a partir de um título dado, classificação dos 

tipos de textos, brincadeiras com palavras e reprodução de histórias. 

A autora também sugere tipos de textos que são usados no dia a dia e que 

devem ser trabalhados ao longo do Ensino Fundamental, que são: narrativas, listas, 

poemas, receitas, quadrinhos, bilhetes, convites, cartazes, agendas e diários, textos 

didáticos, reportagens, relatórios, documentos da vida cotidiana, bulas, normas e 

instruções. 

Para Carvalho (2015), qualquer criança de qualquer condição social tem a 

capacidade de ler, escrever, desenhar, dramatizar, etc. A grande dificuldade está na 

escola, em não proporcionar condições sociais e materiais para desenvolver essas 

capacidades. 
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Na perspectiva de verificar o que ocorre nas escolas, em se tratando da 

produção de textos, apresentamos a seguir o desenho metodológico que 

construímos para a realização do presente estudo.  
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3 A PESQUISA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Nesta seção abordaremos o desenho metodológico adotado para o desenvolvimento 

do presente estudo. 

3.1 Motivação para a realização do estudo 

Essa pesquisa justifica-se por sua relevância acadêmico-profissional, teórica 

e social. No que diz respeito aos aspectos acadêmico-profissionais, está atrelada ao 

nosso interesse com relação às práticas de leitura e escrita dos alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvidas no curso de Pedagogia, durante o 

qual tivemos acesso a uma literatura relacionada a tais práticas, de modo que nos 

motivou a aprofundar os estudos dessa temática. 

3.2  Questão Norteadora da Pesquisa 

A questão que orienta esse estudo parte da seguinte indagação: até que 

ponto os textos produzidos em sala de aula estão relacionados às necessidades de 

utilização nas práticas sociais?  

Correlata a essa indagação, outras se desdobram, a saber:  

 - Quais os tipo de textos produzidos em sala de aula, no 1º ano do Ensino 

Fundamental, nas turmas pesquisadas nesse estudo?  

- Quais os critérios adotados pelos professores das turmas investigadas, para 

a produção de textos em sala de aula? 

- Os textos produzidos em sala de aula têm relação com os que são utilizados 

nas diversas práticas sociais? 

 

3.3  Objetivo Geral  

Para responder ao questionamento que norteia o presente estudo, 

elaboramos o seguinte objetivo geral: analisar a relação entre os textos produzidos 

em sala de aula, no 1º ano do Ensino Fundamental e os textos utilizados nas 

práticas sociais. 
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3.4 Objetivos Específicos 

Para o desdobramento do objetivo geral, elaboramos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

- Identificar os tipos de textos produzidos em sala de aula, no 1º do Ensino 

Fundamental, nas turmas pesquisadas nesse estudo. 

- Relacionar os critérios adotados pelos professores das turmas investigadas, 

para a produção de textos em sala de aula. 

- Averiguar se os textos produzidos em sala de aula têm relação com os que 

são utilizados nas diversas práticas sociais. 

3.5 Tipo de abordagem  

Para a efetivação desse estudo, foi realizada uma pesquisa do tipo 

exploratório-descritiva, que possibilita a consideração dos mais variados aspectos 

relativa ao fato estudado (GIL, 2002), de abordagem qualitativa que tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento (BOGDAN ; BIKLEN, 1994), a qual foi desenvolvida em duas fases: a 

bibliográfica e a empírica. 

3.6 Instrumentos para obtenção dos dados 

Para o levantamento de dados da pesquisa foi utilizado um questionário para 

traçar o perfil dos professores e uma entrevista semiestruturada e gravada. Os 

dados obtidos foram organizados a priori em três categorias, de acordo com as 

perguntas realizadas na entrevista. A posteriori, foram criadas subcategorias a partir 

da similaridade das respostas dos sujeitos do estudo. 

 

3.7 Procedimentos Metodológicos 

 Leitura de referenciais teóricos para aprofundamento da temática a ser 

investigada.  

 Produção do quadro teórico da Monografia.  

 Elaboração do questionário para os professores 
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 Elaboração do roteiro de entrevista para a pesquisa empírica.  

 Convite aos sujeitos desse estudo, buscando o aceite quanto à 

participação no mesmo.  

 Realização da entrevista.  

 Organização dos dados da pesquisa.  

 Análise dos dados obtidos por meio das entrevistas.  

 Produção do texto da Monografia.  

 

3.8 Tratamento dos dados  

Quanto a analise dos dados adquiridos durante a pesquisa, buscamos nos 

alinhar às colocações de Bardin (2002, p.117): 

 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente 
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 
de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres 
comuns destes elementos.  

 

Neste sentindo, os dados coletados durante a pesquisa nos possibilitou  criar 

três categorias a priori, das quais foram baseadas nas perguntas realizadas durante 

a entrevista. A posteriori, foram criadas subcategorias as quais foram baseadas nas 

aproximações das falas dos sujeitos no ambiente pesquisado. 

3.9 Sujeitos do Estudo. 

Foram sujeitos desse estudo oito professores, de quatro escolas, da Rede 

Municipal de Ensino, que atuam no 1º ano do Ensino Fundamental na cidade de 

Porto Velho – RO. 

Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos participantes do estudo, 

identificamo-los como: (P.A.), (P.B.), (P.C.), (P.D.), (P.E.), (P.F.), (P.G.) e (P.H.). 

Com base no questionário individual aplicado durante a pesquisa, foi possível 

traçar o perfil de formação profissional e vínculo empregatício dos servidores 

participantes dessa investigação, conforme as tabelas seguintes. 

 



31 

 

Tabela 1 - Dados sobre a graduação dos participantes da pesquisa. 

Professor Sexo Graduação Ano Instituição 

P.A. F Pedagogia 2005 UNIR 

P.B. F Pedagogia 2010 Faculdade de Porto Velho 

P.C. F Pedagogia 2009 UNIR 

P.D. F Pedagogia 2012 FATEC-RO 

P.E. F Pedagogia 2008 FIP 

P.F. F Pedagogia 2012 FARO 

P.G. F Pedagogia 2001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

P.H. F Pedagogia 2009 ULBRA 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 
 

 

A leitura da Tabela 1 revela-nos que todas as profissionais são mulheres e 

possuem formação superior em Pedagogia. Verificamos que três estão formadas há 

mais de dez anos e as demais, 9 a 6 anos. 

 

Tabela 2 - Dados sobre a especialização dos participantes da pesquisa 

Professor Especialização Situação Instituição 

P.A. Psicopedagogia, Supervisão e 

administração escolar. 

Concluído UNOPAR 

P.B. Não possui X X 

P.C. Psicopedagogia Concluído IESB 

P.D. Gestão escolar Concluído FIP 

P.E. Não possui X X 

P.F. Psicopedagogia Em curso FAEL 

P.G. Psicopedagogia e Educação Infantil Concluído FIP e UFPB 

P.H. Gestão escolar Concluído Faculdade do Porto 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Analisando a Tabela 2, observamos que apenas duas das professoras não 

possuem especialização e uma delas está em processo de formação. 
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Tabela 3 - Vínculo empregatício e jornada de trabalho semanal dos participantes da pesquisa. 

Professora Experiência 

como 

docente 

Experiência como 

prof. de 

alfabetização 

Vinculo 

empregatício 

Jornada de trabalho 

(Horas semanais) 

P.A. 12 anos 12 anos Efetivo 25  

P.B. 27 anos 17 anos Efetivo 25 

P.C. 8 anos 8 anos Efetivo 50 

P.D. 6 anos 6 anos Efetivo 25 

P.E. 10 anos 2 anos Efetivo 50 

P.F. 6 anos 6 anos Efetivo 40 

P.G. 17 anos 8 anos Efetivo 25 

P.H. 15 anos  5 anos Efetivo 25 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

 

Analisando a Tabela 3, verificamos que a professora com mais anos de 

experiência é a (P.B.), com 27 anos de docência, sendo 17 deles como 

alfabetizadora, seguida pela professora (P.G.), com 17 anos de experiência, tendo 

cumprido 8 deles como alfabetizadora. 

As professoras com menor experiência são (P.D.) e (P.F.), com 6 anos de 

experiência como professoras e alfabetizadoras. As demais possuem entre 8 a 15 

anos de experiência. Todas elas são servidoras efetivas do Município de Porto Velho 

– RO. 

Notamos que 3 dessas professoras, (P.C.), (P.E.) e (P.F.), possuem dupla 

jornada de trabalho, com duas turmas. 

3.10 Lócus da investigação 

A investigação ocorreu em quatro escolas Municipais na cidade de Porto 

Velho, estado de Rondônia, das quais, duas localizadas no centro e as outras duas 

na periferia da cidade. O critério de escolha foi a localização, por anteder a públicos 

diferentes. Duas mais centrais, que atendem alunos com poder aquisitivo um pouco 

maior, e outras duas, escolas de periferia, que pode ter alunos mais pobres. 

A construção e a realização da pesquisa em pauta nos permitiram a obtenção 

de dados, os quais foram analisados, conforme exposição, na seção subsequente. 
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4 A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM SALA DE AULA: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS COM AS PRÁTICAS SOCIAIS – ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

Nessa seção serão apresentados os dados da pesquisa relacionados à 

temática sobre a produção de textos realizada nas escolas. 

Nessa investigação foram criadas a priori, três categorias de análise, das 

quais estão vinculadas às perguntas que foram realizadas durante as entrevistas 

com os professores. Essas categorias de análise foram:  

Categoria I: Tipos de textos produzidos pelos alunos; Categoria II: Critérios 

adotados para a produção de textos e Categoria III: Produção de textos relacionados 

às práticas sociais. 

A partir das perguntas levantadas e das falas dos sujeitos emergiram as 

subcategorias que foram criadas a posteriori. 

Trataremos a seguir da análise de cada categoria e subcategoria, por meio 

das respostas dos sujeitos participantes. 

 

4.1 Categoria I – Tipos de textos produzidos pelos alunos 

 

A partir das respostas dos sujeitos do estudo foi possível criarmos somente uma 

subcategoria de análise, a qual foi: 

 

4.1.1 Subcategoria A – Produção de textos desvinculados da realidade 

dos alunos. 

Na subcategoria A, os sujeitos deste estudo apresentaram as seguintes 

respostas: 

No decorrer do tempo eu vou trabalhando primeiro com frases né, primeiro 
bimestre e segundo bimestre muita frase e ditados de palavras. Agora já no 
finalzinho do terceiro bimestre e quarto bimestre, já estou começando a 
trabalhar com textos [...] eu coloco uma figura lá pra eles, uma imagem, aí 
eles falam, e falam daquela imagem que é uma beleza, mas na hora que eu 
falo: “Vamos escrever essa historinha!”. Aí eles sentem dificuldade, uns de 
como começar, às vezes eles colocam o final no inicio, eles ainda não 
conseguem ter uma sequencia da história, de inicio, meio e fim.  
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Então, que tipo de texto, que eles produzem... Eles produzem muitas frases. 
Se eu coloco uma figura para eles fazerem um texto, eles fazem frases da 
figura, e colocam umas seis frases só falando da figura, mas não 
conseguem produzir um texto em si. (P.A.) 

 
Eles produzem pequenas frases, palavras chaves, eles produzem também 
auto- ditado com palavras. Alguns três ou quatro produzem textos do tipo... 
Assim, do tipo que estiver sendo a aula. Alguns, mas não são todos não. 
(P.B.) 

 
Como eles ainda são primeiro ano, eles estão no inicio do processo de 
alfabetização, então eles ainda não têm autonomia pra produzir textos 
escritos. Mas eles produzem textos utilizando algumas palavras que eles já 
sabem. 
Como eles não tem aquela escrita autônoma de textos, eles produzem 
textos com poucas palavras, sem uma concordância lógica que eles ainda a 
estão no processo, e com desenhos, eles produzem muito com desenhos. 
(P.C.) 
 
Geralmente eu gosto de trabalhar muito com música, aí já coloco um 
pedaço da música no quadro e como eles estão nessa transformação de 
letra de imprensa para letra cursiva, eu trabalho muito isso, também já 
procuro um texto que tenha aquela família silábica que eu estou 
trabalhando, tipo a do “BA”, eu procuro um texto que tenha essa família pra 
gente já circular as famílias silábicas que tenham a letra “B”. É assim. (P.D.) 

 
Como eles são primeiro ano, no primeiro semestre a gente está trabalhando 
com a formação de palavras, aí agora a gente vai começar a trabalhar a 
formação de frases, mas eu uso vários textos, a gente usa parlendas, mas 
só para leitura. Mas a escrita... Eles ainda escrevem palavras. (P.F.) 
 
Texto ilustrativo. [...] Essa turma é de primeiro ano, então eles só 
desenham, não tem ainda aquela fase de escrever porque eles estão na 
fase de alfabetização e então eles reproduzem o texto, eles leem a história 
e desenham a história. A produção textual deles é através de ilustração. 
Eles escrevem silabas e palavras, mas a proposta pra essa fase é texto 
ilustrativo. Eles já juntam as sílabas, quando tem duvida, eles olham para o 
cartaz da família silábica. (P.G.) 

 

Analisando as respostas das professoras foi possível identificar muitas 

semelhanças em suas falas. Todas elas afirmaram que seus alunos ainda não 

produzem textos. A professora (P.A.) alega que os alunos sentem dificuldade em 

começar um texto e não conseguem ter uma sequência lógica de início, meio e fim. 

Contudo, a mesma inicia sua fala afirmando que trabalha muito com frases e ditados 

de palavras. Somente no final do terceiro bimestre estava iniciando a produção de 

textos. Os demais professores fazem de forma semelhante usando ditados, 

formação de frases e junção de sílabas como ferramentas. 

As professoras (P.D.) e (P.F.) deram uma resposta diferenciada, ao dizerem 

que usam textos como música e parlendas. Entretanto, esses textos são usados 

somente para leitura ou com o intento de introduzir uma determinada família silábica. 
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Percebemos que as professoras compartilham o mesmo pensamento com 

relação aos tipos de textos que devem ser usados no início do processo de 

alfabetização. Mesmo aquelas professoras que dizem usar textos de parlendas e 

músicas, que são textos que fazem parte da realidade sociocultural dos alunos, 

usam-nos apenas como um pretexto para introduzir uma palavra nova e ensinar uma 

família silábica. Dessa forma, todas elas demonstraram que alfabetizam de forma 

fragmentada: iniciando o processo através de palavras simples, família silábica, e só 

depois introduzem a produção de textos.  

Buscando fundamentação para nossa compreensão, fizemos uma 

interlocução com o pensamento de Cagliari (1998, p.202): 

 

Alguns professores consideram que as crianças que iniciam sua 
alfabetização não conseguem lidar bem com textos e, por isso, eles dão em 
sala de aula apenas palavras e frases isoladas. Acham que as crianças não 
são capazes de produzir textos literários, científicos ou mesmo de uso 
escolar mais comum [...] estão preocupados com os estilos culturalmente 
exigidos pela escola, e não com o fato de as crianças saberem ou não 
produzir textos, no seu sentido mais amplo.   

 

O fragmento apresentado pelo autor caracteriza bem o pensamento das 

professoras que não acreditam na capacidade dos alunos em produzir textos no 

início da alfabetização. 

As professoras que trabalham nessa perspectiva denotam a compreensão de 

que primeiramente os alunos deverão estar alfabetizados para depois produzirem 

textos. Sobre isso, Cagliari (1998, p. 205) diz que: 

 

Se a escola reduzir a linguagem a conjuntos de palavras isoladas, pedaços 
de palavras, esses elementos básicos do discurso linguístico desaparecem, 
e o aluno começa a produzir textos que não passam de amontoados de 
palavras e frases. A escola destrói algo que os alunos já tinham e depois irá 
cobrar caro pela incapacidade de certos alunos de produzirem textos 
aceitáveis, porque nesses textos faltam justamente os elementos que foram 
negligenciados. Uma metodologia inadequada pode fazer alguns alunos 
desmontarem a linguagem e não saberem remonta-la corretamente, como 
atividade escolar de produção de textos.  

 

Escrever um texto é mais que um amontoado de palavras seguidas umas das 

outras. O aluno como um falante nativo da língua portuguesa já forma textos 

oralmente de forma natural e a escola acaba desconstruindo essa capacidade que já 

vem com ele, ao reduzir a riqueza dos textos a partículas de palavras que não fazem 

sentindo para o aluno. 
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Continuando a análise desse pensamento, ainda na fala de Cagliari (1998, p. 213): 

 
Desde a alfabetização, o professor deve desenvolver atividades de 
produção de textos dentro de um contexto no qual o aluno tenha um 
interlocutor e um leitor real para o que produz, além de um professor que 
corrige. 
 

Dessa forma, o professor deve aproveitar os conhecimentos que o aluno traz 

consigo, sua capacidade de produzir textos orais, ainda que não seja no modelo que 

a escola deseja, na norma culta. Ele não deve desprezar seus conhecimentos 

prévios, mas deve fazer proveito desses e usá-los como ponte, para que depois o 

aluno possa aprender a escrever no padrão desejado pela escola e sociedade. 

Então, não é porque o aluno está iniciando no primeiro ano que o professor 

deve limitá-lo a escrever apenas fragmentos de palavras, pois o aluno tem 

capacidade de produzir textos e o professor deve promover atividades para que isso 

aconteça.  

Buscando ainda respaldo, compreendemos que Fernandes e Andreu (2001, 

p.102) oferecem sustentação quando traçam um paralelo comparando dois 

processos de aprendizagem para alfabetização. No primeiro processo, “com 

sílabas”, assemelha-se ao pensamento das professoras citadas acima: 

 
A aprendizagem se dá por associações entre o desenho das letras e os 
sons correspondentes. Usam-se basicamente cópias e ditados, para a 
fixação de palavras, começando com as unidades mais simples (sílabas) e 
posteriormente, seguindo em direção às estruturas mais complexas (palavra 
e frase). Os textos são produzidos após o domínio de todas as famílias 
silábicas e normalmente são desvinculados de atividades práticas ou 
situações do cotidiano. [...] Privilegia-se a memorização das estruturas 
gramaticais, deixando de lado a compreensão de mecanismos de escrita. A 
letra cursiva é treinada desde o início do processo.  

 

Dessa forma entendemos que os textos usados pelas professoras 

entrevistadas estão desvinculados da realidade dos alunos, uma vez que privilegiam 

não a compreensão do texto em si, mas a memorização e a formação de palavras 

como pré-requisitos para produção de textos. 

 

O segundo processo citado por Fernandes e Andreu (2001,p.102) se dá por 

meio de textos: 

O processo pedagógico inicia-se com o contato, a leitura, a interpretação e 
a escrita espontânea de textos variados, presentes em situações reais de 
comunicação, que levam o educando a construir formas convencionais da 
linguagem. A compreensão dos significados dos textos é mais importante 
que a memorização, e a prioridade é a percepção complexa da língua. 
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Acredita-se que interagindo com textos reais, mesmo que não saiba ler 
convencionalmente, o aluno aprenderá com as características da 
linguagem. O valor sonoro é importante, mas é considerado um conteúdo 
dentre todos os outros que permitem a aprendizagem e do domínio da 
leitura e da escrita de textos. O planejamento deve ser feito em função de 
uma classe real e, portanto, deve ser revisto e analisado sempre.  
 
 

O aluno aprenderá a produzir textos produzindo-os. Para que isso aconteça é 

necessário que a escola promova contato com diversos materiais escritos e que 

também incentive a produção de textos espontâneos e não se limite a apenas 

ensinar palavras e sílabas de forma mecânica. 

 

Dentre as professoras que responderam a entrevista, apenas uma, a (P.E.) 

deu uma resposta diferenciada, apresentando entendimento de que a produção de 

texto deve ser vinculada a realidade dos alunos.   

 

Geralmente a gente trabalha com pequenos textos, nunca é texto enorme. 
São pequenos textos e geralmente, eles sempre têm que ter ou uma 
historinha que já conheçam, porque fica mais fácil para interpretar ou a 
música mesmo, rima também, as mais conhecidas. Agora na semana do 
folclore a gente trabalhou muito, rima, parlenda e música também. Em 
quadrinhos, eu uso pouco, mas eu já usei quadrinhos, mas eu acho que 
eles não gostam muito, então fica mais difícil de se trabalhar, mas já foi 
apresentado pra eles. (P.E.) 
 

 

A professora (P.E.) demonstrou ter um entendimento diferente referente ao 

processo de alfabetização. Diferentemente das demais, não citou em nenhum 

momento o começar a ensinar palavras e sílabas primeiro, para depois introduzir a 

produção de textos. Ela demonstrou utilizar desde o início do processo de 

alfabetização textos que fazem parte da realidade sociocultural dos alunos: músicas, 

parlendas, rimas e quadrinhos. Textos que são do interesse da criança e fazem 

parte de sua vivencia em suas brincadeiras. 

A fala da professora (P.E.) encontra respaldo em Lerner (2002, p.41) e Cardoso 

(2004, p.45) quando afirmam: 

 

Portanto, desde o princípio, a escola deve fazer as crianças participarem em 
situações de leitura e de escrita: é necessário pôr à sua disposição 
materiais escritos variados, é necessário ler para elas muitos e bons textos 
para que tenham oportunidade de conhecer diversos gêneros e possam 
fazer antecipações fundadas nesse conhecimento [...] É necessário também 
lhes propor situações de produção que lhes apresentarão o desafio de 
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compor oralmente textos com destino escrito – para serem ditados ao 
professor [..] (LERNER, 2002, p.41) 

 
 
A melhor maneira de transformar meninos e meninas em leitores e 
escritores é coloca-los em contato com materiais impressos dos mais 
diferentes tipos: livros, jornais, revistas, anúncios, cartazes. (CARDOSO, 
p.45) 

 

 

O professor tem um papel fundamental em proporcionar que os alunos 

tenham contato com os mais diversos textos, de diferentes gêneros, desde o início 

da alfabetização. É melhor usar textos a palavras soltas e vazias de significado. 

Além de proporcionar o contato com esses tipos de textos, o professor deve 

propor atividades que desafiem os alunos a escrever, pois eles têm capacidade para 

tal. Mas o professor antes de tudo precisa oferecer suporte, promovendo o contato 

com bons textos, e acreditar na capacidade do aluno de escrever, ainda que possua 

erros ortográficos, de caligrafia, dentre outros, ele pode produzir textos, pois é 

escrevendo que se aprende a escrever. 

 

4.2 Categoria II – Critérios adotados para a produção de textos. 

 A partir das respostas dos sujeitos do estudo foi possível criarmos duas 

subcategorias de análise, as quais foram: Subcategoria A – Hipótese que parte do 

mais simples para o mais complexo; Subcategoria B – Hipótese que compreende 

que o aluno escreve para aprender. 

 

4.2.1 Subcategoria A – Hipótese que parte do mais simples para o mais 

complexo. 

Na subcategoria A, os sujeitos deste estudo apresentaram as seguintes 

respostas: 

 
Eu trabalho muito as famílias silábicas com eles, para que eles possam 
desenvolver a leitura, então eu vou atrás do texto que tenha aquilo que eu 
estou trabalhando, pra focar mais naquelas famílias. (P.D.) 
 
Ditado falado e ditado mostrado, eu mostro um objeto, por exemplo: garrafa, 
aí eles escrevem garrafa, a caneta, aí eles escrevem, caneta, estojo, aí eles 
escrevem. Na verdade não é o ditado falado, a gente só mostra o objeto. A 
produção do texto em si eles não fazem. O que eles escrevem são palavras 
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simples, porque eles estão aprendendo ainda caligrafia, letra cursiva, 
passar da letra bastão para cursiva, eles estão nesse processo. Às vezes 
produzimos alguns textos coletivos, eu vou copiando no quadro e depois 
eles transcrevem para o caderno. (P.G.) 

 

Analisando as falas das professoras, foi possível observar que não usam 

nenhum critério relacionado à produção de textos que circulam na sociedade, e que 

tenham uma relação direta com o contexto sociocultural dos alunos. Os critérios 

apresentados foram, basicamente, aprender a traçar as letras, fazer a letra cursiva e 

escrever as palavras corretamente, trabalhar a família silábica e ditados. Não há 

uma preocupação com que os alunos produzam textos. A preocupação desses 

professores é que os alunos aprendam a codificar e decodificar as palavras para 

depois começarem a produzir textos. 

Para corroborar nossa compreensão nos ancoramos no pensamento de 

Fernandes e Andreu (2001, p. 104): 

 

Na alfabetização tradicional não existe a preocupação com o sujeito, e sim 
com o conteúdo, apresentando ações mecânicas, onde a principal 
preocupação é a técnica de escrever, mesmo que não faça o menor sentido 
para a criança.  
 
 

Nessa mesma perspectiva Lerner (2002, p.20) afirma: 

 

É inerente da escola distribuir os conteúdos ao longo dos anos, geralmente 
do mais fácil para o mais difícil. Dessa maneira fazendo com a leitura e a 
escrita. Primeiro a criança aprende a dominar o código e só a partir do 
segundo ano começa a compreender e produzir textos simples, aprende um 
gênero textual de cada vez. Causando assim uma contradição com as 
práticas sociais de leitura e escrita que são indissociáveis e resistem ao 
parcelamento e à sequenciação.  
 

Lamentavelmente, mesmo depois de tantos estudos sobre o letramento, ainda 

enfrentamos a realidade de um ensino tradicional, pois o ensino da grafia e das 

palavras assumem um lugar mais importante que o próprio aluno. Não há uma 

preocupação em formar um aluno capaz de ler, interpretar e escrever textos de 

forma crítica. A preocupação ainda tem sido ensinar técnicas para codificar e 

decodificar, mesmo que não façam sentido algum para o aluno. Dessa forma a 

escola se distancia das práticas sociais de leitura e escrita. Não se preocupando 

com a questão do letramento. 

Continuando a interpretação, Tfouni (1997, p. 18) diz: 
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[...] Ao invés de tratar a escrita como um processo que é tanto o meio como 
o produto da experiência de cada mundo, esta posição despe a escrita de 
suas dimensões críticas e normativas e a reduz à aprendizagem de 
habilidades que, ao nível mais restrito, enfatiza o domínio de regras 
gramaticais. 
 

A escola acaba reduzindo a dimensão crítica da escrita a um simples “domínio 

de regras gramaticais”. Dessa forma, quando a escola fragmenta textos com a 

intenção de simplificar, na verdade ela está tornando o processo de alfabetização e 

letramento algo mais difícil para o aluno. 

 

Podemos observar na fala de Fernandes e Andreu (2001, p. 106) que: 

 
 

É muito mais produtivo organizar atividades onde a criança necessite 
explicitar suas hipóteses, comparar com a do colega e fazer o contraste 
com a escrita convencional. Não podemos reduzir o ensino à codificação de 
sons e letra, ou à reprodução de frases ou palavras soltas sem nenhuma 
contextualização.  
 

 

Através das palavras do autor é possível perceber que há maneiras mais eficazes e 

produtivas para alfabetizar do que ficar preso a maneira convencional de trabalhar 

com palavras e sílabas, que para o professor pode parecer mais fácil, mas nem 

sempre é para o aluno. 

 

4.2.2 Subcategoria B – Hipótese que compreende que o aluno escreve 

para aprender. 

 

Na subcategoria B, os sujeitos deste estudo apresentaram as seguintes 

respostas: 

  

Bom, o que eu levo em consideração. Primeiro é... Eu trabalho muito com 

ditado, auto ditado, ditado recortado, então o critério que eu adoto tanto pra 

essas produções e texto é que não importa se as palavras não estão 

escritas corretamente ,o importante é eles produzirem e eu conseguir 

entender o que eles produziram [...] Então , meu critério adotado nessa 

produção de texto é que eles escrevam e se estando certo ou errado , isso 

não levo em consideração, o importante é que eles vão aprendendo e 

melhorando. (P.A.) 
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[...] os projetos a gente foca muito na produção de textos como de escrita 

como de leitura dentro daquela temática que tá sendo desenvolvida na 

escola. Por exemplo, nós tivemos ai o maio amarelo que era sobre transito 

né, então a gente fez muita produção a respeito dos cuidados o transito, foi 

pedido que eles produzissem esse texto do jeitinho deles né, com desenhos 

pra contar uma historinha de transito, algo que tenha acontecido no trânsito, 

algo que eles lembrassem , que eles viram, algo que chamasse atenção 

deles. Então assim, é dentro da temática que está se desenvolvendo na 

escola. (P.C.) 

  

Analisando a fala deste grupo de professoras percebe-se uma diferença do 

primeiro grupo. Apesar de a professora (P.A.) dizer que trabalha muito com ditado, 

ditado recortado, o que chamou a atenção foi que ela não leva em consideração os 

erros ortográficos. Para a professora é mais importante que os alunos produzam 

textos; mesmo que haja erros, ela leva em maior consideração o fato de entender o 

que foi produzido pelos alunos. Ela acredita que à medida que os alunos escrevem 

vão melhorando. 

A professora (P.C.) também revela uma posição diferente, ao focar o seu 

ensino na produção de textos e atrelar esses textos aos projetos que estão sendo 

desenvolvidos na escola. 

Essas professoras trabalham sob uma perspectiva diferente, pois não 

esperam que seus alunos fiquem alfabetizados para que comecem a produzir textos; 

já trabalham na perspectiva de que o aluno pode escrever para aprender a escrever. 

As falas das professoras encontram respaldo em Cardoso (2004, p. 45), que em sua 

obra cita o exemplo da professora Marinalva: 

 

 Em vez de começar pela diferença entre o “ba” e o “bo”, as crianças 
comparam a classificam material escrito. Com a ajuda de Marinalva, 
aprendem que “ isto são contos”, “isto são poemas”, “isso são anúncios”, 
“isto são bulas de remédio”. Aos poucos vão se familiarizando com 
diferentes tipos de possibilidades e manifestações da língua escrita. Em vez 
de trabalharem com fragmentos, isto é, com letras, sílabas ou palavras, as 
crianças, desde o início, relacionam-se com textos e com as possibilidades 
da língua escrita. Daí aprenderem a amá-la e a usá-la criativamente.  

 

A partir do pensamento da autora, fica clara a diferença que há quando o 

professor trabalha com textos desde o início da alfabetização em vez de fragmentos 

de palavras. Os alunos que possuem contato com os diversos tipos de textos e são 
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estimulados a produzir a escrita, aprendem a amar a leitura e a escrita e aprendem a 

usá-la de forma criativa. 

Nessa mesma perspectiva, Tfouni (1997, p. 19) complementa que: “[...] o que 

deve ser enfatizado, portanto, seriam os „aspectos construtivos‟ das produções 

infantis durante a alfabetização”. 

 A autora coaduna com o pensamento das professoras (P.A.) e (P.C.), que 

valorizam os aspectos construtivos. O professor alfabetizador não deve se 

preocupar em apontar os erros do aluno, ele deve valorizar o que o aluno produziu e 

permitir que ele compare com outros textos e melhore gradativamente. 

As falas das professoras ainda encontram respaldo em Fernandes e Andreu, 

(2001, p. 105): 

Aprendemos a escrever, só escrevendo. E para que isso aconteça, 
precisamos propiciar vivências variadas, apresentar ao aluno o mundo 
letrado, onde ter condição de experimentar e entender a função de cada tipo 
de texto na sua vida, mesmo não sabendo ainda grafar corretamente as 
palavras. É uma experiência muito rica para a criança que ainda não sabe 
escrever, pois obrigatoriamente, ela necessita de formular hipóteses sobre a 
escrita, confrontá-las, pensar na sua organização, o que representa e para 
que serve.  
 

Continuando a interpretação, Cagliari (1998, p. 203) afirma: 
 

Uma criança pode lidar bem com seus textos orais na alfabetização, quer 
falando, quer escrevendo. A partir deles, pode aprender como a linguagem 
funciona, comparar sua fala com outros tipos de textos, de estilos 
diferentes, e ir aprendendo a produção de textos orais e escritos dentro das 
expectativas da escola.  

 

A partir da fala dos autores, entendemos que o aluno só vai aprender a 

escrever escrevendo. Dessa forma, o professor precisa criar oportunidades para que 

isso aconteça, proporcionando contato com textos diversos, que sejam do interesse 

dos alunos, trazendo assim o gosto pela leitura e sempre desafiá-los a escrever, 

ainda que não escrevam corretamente; estão aprendendo, formulando hipóteses, 

confrontando e organizando suas ideias. 

É importante que os alunos produzam textos orais na alfabetização. O que 

eles falam, eles podem escrever e ir aprendendo o funcionamento da escrita, 

comparando com outros textos da norma culta, apenas para citar um exemplo dentre 

diversas outras possibilidades de se trabalhar com textos na alfabetização. 
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4.3 Categoria III – Produção de textos relacionados às práticas sociais. 

A partir das respostas dos sujeitos do estudo foi possível criarmos duas 

subcategorias de análise, as quais foram: Subcategoria A – Práticas de produção de 

textos vinculados às demandas da escola; Subcategoria B – Práticas de produção 

de textos adotados pelos professores. 

 

4.3.1 Subcategoria A – Práticas de produção de textos vinculados às 

demandas da escola. 

Na subcategoria A, os sujeitos deste estudo apresentaram as seguintes 

respostas: 

 
Com certeza. Porque os livros já trazem isso. Alguns livros. Os livros que a 
gente pega já tem uma sequência de conteúdos que já falam da realidade e 
as vezes até deles ou de outras crianças[...]. Então, eu acho que os textos 
também são bem diversificados, eles falam dessas etnias de branco, preto e 
amarelo, essas coisas assim, do índio, e é muito mesclado. Então os textos 
têm uma relação com o conteúdo que já vem no livro, eles não são soltos 
não. (P.A.) 

 

Tem, porque, eles têm que aprender no geral. A alfabetização de hoje é 
uma alfabetização que se chama letramento, então eles têm que ler pra 
entender o mundo. [...] Então a gente sempre faz dentro do contexto, mas 
como é alfabetização, eles são ainda muito pequenos, é melhor você ter 
palavras geradoras simples. (P.B.) 

 

No Cotidiano do dia a dia que você fala? Tem... Às vezes quando a gente 
tem algum projeto na escola, conforme a realidade deles a gente pesquisa e 
vai atrás de um texto que tenha a ver e trás da dentro de sala de aula pra 
ser trabalhado... (P.D.) 

 

Analisando a fala das professoras, foi possível verificar que todas elas acham 

que os textos trabalhados em sala de aula têm relação com os que são utilizados 

nas diversas práticas sociais. Outro fato comum é que os textos utilizados em aula 

não são escolhidos ou planejados por elas, mas apenas seguem o que vem 

oferecendo o livro didático, a ementa da escola ou o projeto que a mesma estiver 

realizando.  

A professora  (P.B.) contradiz-se em sua própria fala pois, ao mesmo tempo 

em que diz que os textos utilizados em sala de aula têm relação com os textos que 

circulam na sociedade e que as crianças devem ser letradas para entender o 
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mundo, diz no final de sua fala que é melhor trabalhar com palavras geradoras 

simples. 

Quanto à questão de palavras geradoras ou palavras - chave Cagliari 

(1998,p.2004) alerta que geralmente  “ ocorrem de maneira arbitrária e são pretextos 

com fundamento equivocado [...] A escolha da palavra-chave gera um esvaziamento 

semântico[...]”  

 Então, mesmo que a professora utilize textos que estejam relacionados às 

práticas sociais do aluno, quando ela escolhe apenas uma palavra geradora para se 

trabalhar ela perde toda essência do texto.  

Buscando ainda fundamentação para compreender a fala das professoras, 

encontramos nas palavras de Lerner (2002, p.34) uma possível justificativa: 

 

A pressão do tempo é um dos fenômenos que, na instituição escolar, marca 
de forma decisiva o tratamento dos conteúdos. O conhecimento vai se 
distribuindo através do tempo, e essa distribuição faz com que adquira 
características particulares, diferentes das do objeto original. A graduação 
do conhecimento leva ao parcelamento do objeto [...]  
 

De acordo com a autora o tempo parece ser um fator que muito interfere nas 

escolas com relação à prática do letramento. A escola estipula prazos, avaliações; o 

que parece intimidar os professores a trabalharem com mais autonomia, porque 

ficam muito presos aos livros didáticos, projetos, conteúdos que precisam ser 

trabalhados por bimestre. Isso leva o professor a parcelar os conhecimentos, e a 

fragmentá-los, a ponto de achar melhor trabalhar com palavras geradoras do que 

com textos que são mais completos, com receio do aluno chegar ao final do ano 

sem saber ler e escrever palavras simples. No entendimento dessas professoras, no 

primeiro ano da alfabetização o aluno deve ser capaz de formar palavras e frases e 

posteriormente será trabalhado a questão da produção de textos. 

Segundo Fernandes e Andreu (2001, p. 104): 

 

Existe um conflito entre a escola e o dia-a-dia do aluno, pois sua 
aprendizagem fora da escola acontece de uma forma muito diferente. No 
seu cotidiano é permitido experimentar, fazer, desfazer, errar, tentar 
novamente até acertar. Já na escola, ela deverá seguir o modelo e 
memorizar. 

 
 

O que acaba acontecendo, segundo o autor, é um conflito do que o aluno 

aprende na escola com o que ele vive fora dela. Não há uma preocupação por parte 



45 

 

das professoras em planejar aulas que vão de encontro à realidade de seus alunos, 

em trazer propostas diferentes que atraiam a atenção e que os desafiem a produzir 

textos. As professoras estão condicionadas a apenas passar o conteúdo que está 

presente nos livros didáticos e algumas delas o utilizam como único recurso didático. 

Algumas das professoras dizem aproveitar os projetos realizados pela escola, mas 

não parece haver uma preocupação em planejar algo além. 

Fora da escola o aluno experimenta, vivencia, erra, acerta. Dentro dela, é 

muitas vezes criticado pelo erro, o ensino é monótono, o aluno é condicionado a 

seguir um modelo e fazer cópias do quadro. Não há estímulo, o que lhe é dentro do 

contexto social real do aluno, o professor não aproveita de forma adequada. 

 

4.3.2 Subcategoria B – Práticas de produção de textos adotados pelos 

professores. 

Na subcategoria B, os sujeitos deste estudo apresentaram as seguintes 

respostas:   

 
Sim. Com certeza. Acredito que sim. Porque na verdade, o que a gente 
passa em sala de aula eles vão usar no dia a dia  lá  fora né, eles vão 
utilizar na vida , e isso é uma das coisas que a gente tem muito esse 
cuidado, até mesmo nesses projetos  que a gente desenvolve na escola , a 
gente tem esse cuidado se tem relação com a vida deles né, se aquele 
projeto vai estar trazendo algum benefício pra vida dele lá fora, por exemplo 
o maio amarelo, a relação com a família, né. Agora a gente vai ter um 
projeto que é a festa da primavera que vai acontecer agora em setembro e 
aí a gente enfoca a questão do meio ambiente, o cuidado com a natureza, 
essas coisas, coisas que vão estar servindo pra eles na vida, né, pras 
relações deles lá fora. (P.C.) 

 

Sim. Eles usam pra brincar, esse que eu vou trabalhar agora eles usam pra 
pular corda, aí as receitas, eu não sei se eles fazem isso em casa. A gente 
faz receita aqui: salada de frutas, já fiz essa receita em sala. Aí eu trabalhei 
com eles o texto né, introduzi. E quando a gente vai produzir esse texto eu 
faço junto com eles, eles vão me falando o que a gente tem que escrever, aí 
eu vou escrevendo a palavra que eles vão falando. Por exemplo: banana, 
como é que eu vou escrever banana? Aí eles vão falando: - Letra “b”, letra 
“a”, a gente produz o texto assim, um texto coletivo. (P.F.) 

 

Sim. Os quadrinhos, vídeos de literatura de conto de fadas e depois 
fazemos o texto coletivo e depois eles passam para o caderno. (P.G.) 

 

Ao analisar a fala das professoras, é perceptível uma preocupação maior com 

os tipos de textos que irão ser trabalhados na escola. Percebe-se que elas têm uma 
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intenção em trazer textos que pertencem ao cotidiano dos alunos, como músicas de 

brincadeiras que os alunos usam para pular corda, quadrinhos, contos de fadas, 

textos de receita para depois colocar em prática, textos sobre os projetos da escola 

e datas comemorativas. 

Tfouni, (1997, p. 20) traz uma pergunta que todo alfabetizador deveria se 

fazer: “[...] quais as práticas sociais que exigirão da criança o domínio da escrita, e 

em que medida, enquanto alfabetizador, eu estou preparado para elas?”. Nessa 

mesma perspectiva Lerner (2002, p. 33) traz outra questão: “Por que e para que 

ensinar algo tão diferente do que as crianças terão que usar depois, fora da 

escola?”. Essas perguntas deveriam servir como base para cada professor planejar 

a sua aula. 

De acordo com Carvalho (2017, p.55) “Se as leituras iniciais forem 

desinteressantes e cansativas, há o risco de as crianças acharem que a leitura não 

serve para nada”. 

Dessa forma, o professor deve escolher textos que façam parte do contexto 

sociocultural dos alunos para que eles encontrem utilidade em aprender e ler e 

escrever para usar em suas diversas práticas sociais. Quando o professor pensa por 

esse aspecto, ele está alfabetizando e letrando. 

Para Cardoso (2004, p.17): 

 

A finalidade do ensino da língua escrita não é apenas instrumental: presta-
se a ampliar as possibilidades cognitivas do sujeito. Possuir um 
comportamento letrado significa saber comparar, confrontar, ampliar, 
reduzir, rever e reformular. É isso que nos interessa desenvolver nos 
alunos. Eles devem se tornar indivíduos que considerem que toda resposta 
é potencialmente incompleta e passível de transformação. 
 

Ainda na sequência, a autora diz:  

 

O professor contribui muito ativamente. Em primeiro lugar, selecionando o 
material escrito que será utilizado em sala de aula. Em segundo lugar, 
graças aos tipos de situações que vai organizar, com vistas a promover o 
desenvolvimento de seus alunos. (CARDOSO,2004, p.52) 
 
 

Entendemos, portanto, que a finalidade da língua escrita vai além do uso 

instrumental. Ela abre caminhos, proporciona novos conhecimentos e uma infinidade 

de coisas. Uma pessoa que apenas aprendeu a decifrar o código da língua escrita, 

não é capaz de usufruir todos os seus benefícios. Somente uma pessoa letrada 
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consegue fazer uso da escrita em suas diversas possibilidades. Diante disso, o 

professor deve promover situações para desenvolver em seus alunos um 

comportamento letrado.  

Nessa mesma linha de pensamento Lerner (2002, p.27) e Cagliari (1998, 
p.214) coadunam-se ao dizerem: 
 

[...] o desafio é formar praticantes de leitura e escrita e não apenas sujeitos 
que possam “decifrar” o sistema de escrita. (LERNER, 2002, p.27) 

 

 [...] a escola deve imitar a vida, e o professor lança mão de inúmeras 
manifestações que requerem a produção de textos, as quais propiciam uma 
prática mais significativa e interessante para os alunos. (CAGLIARI, 1998, 
p.214) 
 
 

Há um grande desafio para professor alfabetizador em formar alunos letrados, 

que sejam capazes de fazer uso da língua escrita nas diversas práticas sociais. 

Muitas vezes o professor culpa o aluno pelas dificuldades de aprendizagem, mas 

quem acaba sendo o principal responsável por essas dificuldades é o próprio 

professor, por não proporcionar ao aluno oportunidades de letramento em sala de 

aula. 

 Nas palavras de Cagliari (1998) “A escola deve imitar a vida”. São diversas 

as possibilidades de textos usadas no dia a dia do aluno, textos usados na vida real; 

mas são poucos os professores que pensam nesse aspecto. As professoras citadas 

nesta subcategoria apresentaram um pensamento de um professor conscientizado, 

que pensa não apenas em alfabetizar, mas alfabetizar letrando. 

Um comportamento letrado vai muito além de codificar e decodificar textos, 

comportamento letrado envolve, fazer uso desses textos inseridos na sociedade, 

interpretá-los e desenvolver um pensamento crítico. Assim, a alfabetização é 

diferente de letramento, porém, são duas práticas importantes que devem caminhar 

juntas. 

A partir da análise da pesquisa, discorremos a seguir, uma reflexão sobre os 

resultados obtidos e sua relevância acadêmica sobre o estudo em questão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vivemos em uma sociedade global, interconectada, extremamente ágil e onde 

as informações circulam, por vezes, de forma bombardeada e desconexa. É exigido 

do indivíduo que este tenha a habilidade de interpretar, relacionar e acrescentar, de 

forma a progredir cognitivamente nas diversas etapas de sua vida pessoal e 

profissional. Deve ir além de poder codificar e decodificar textos, para a completude 

e o bom exercício de suas diversas práticas sociais.  

Nesse sentido, a partir dos estudos teóricos, compreendemos que as práticas 

de alfabetização e letramento devem caminhar juntas, indissociáveis. A escola deve 

analisar a qualidade de seu trabalho, rever suas teorias e métodos, a fim de melhor 

cumprir seu papel nesse cenário complexo. 

Quanto ao estudo empírico, retomamos os objetivos que nos propusemos a 

alcançar, os quais foram: identificar os tipos de textos produzidos em sala de aula, 

no 1º ano do Ensino Fundamental, nas turmas pesquisadas nesse estudo; relacionar 

os critérios adotados pelos professores das turmas investigadas, para a produção de 

textos em sala de aula; averiguar se os textos produzidos em sala de aula têm 

relação com os que são utilizados nas diversas práticas sociais. A partir disso 

tecemos as considerações a seguir. 

No tocante aos tipos de textos produzidos em sala de aula, foi possível 

verificar que, no universo investigado, a maior parte das professoras entrevistadas 

afirmou ainda não produzir textos com seus alunos. As produções dos seus alunos 

em sala consistem em palavras, famílias silábicas, frases e desenhos. Apenas uma 

das professoras falou sobre trabalhar com pequenos textos diversificados. 

Quanto aos critérios adotados pelas professoras das turmas investigadas, 

para a produção de textos em sala de aula, identificamos a existência de dois 

grupos: o que acredita que deve iniciar as produções do mais simples para o mais 

complexo, e o que compreende que o aluno deve escrever para aprender. 

Sobre a produção de textos relacionados às práticas sociais, foi possível 

verificar que todas as professoras entrevistadas acreditam que os textos produzidos 

em sala de aula têm relação com os que são usados nas diversas práticas sociais. 

Porém, parte dessas professoras relata fazer uso apenas dos textos contidos nos 

livros didáticos ou relacionados a algum projeto da escola em questão. As demais 
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demonstraram uma maior preocupação em escolher textos que fazem parte do 

cotidiano dos alunos, além daqueles oferecidos pelos livros didáticos. 

Em resposta ao objetivo geral desta pesquisa, de analisar a relação entre os 

textos produzidos em sala de aula, no 1º ano do Ensino Fundamental e os textos 

utilizados nas práticas sociais, podemos inferir que a maior parte das professoras 

entrevistadas não produz textos que se relacionam com os textos utilizados nas 

práticas sociais. Em sua grande maioria, demonstrou utilizar esse tipo de texto 

apenas como leitura, mas não desafiam seus alunos a produzirem tais textos, 

partindo do pressuposto de que seus alunos devem primeiro aprender a formar 

palavras e frases para posteriormente produzirem textos. 

Na fala das professoras é possível perceber que as mesmas entendem sobre 

a importância de utilizar textos relacionados às práticas sociais e sua importância 

durante o processo de alfabetização, o que nos leva a inferir que estudaram sobre o 

assunto durante a formação ou posteriormente. Porém, quando essas professoras 

relatam como utilizam tais textos na prática da alfabetização, não condiz com o que 

elas dizem acreditar. Elas se contradizem em suas falas.  

Desta forma, entre o real e o necessário, há uma grande distância a ser 

percorrida em relação às produções de textos desenvolvidas em sala de aula. Como 

instrumento de mudança, a política educacional, em suas diversas esferas, deve 

atentar-se para essa questão, realizando pesquisas e promovendo discussões que 

melhor orientem a gestão da atividade de alfabetização, além de prover meios para 

a atualização, reflexão e aprofundamento de conhecimentos dos profissionais que, 

por vezes, já estão tão acostumados a determinadas práticas, ou que aprenderam 

de forma equivocada, que não conseguem identificar a forma mais adequada ao 

desenvolvimento da alfabetização com letramento. Para a mudança do quadro atual, 

em que grande parte dos alunos não alcança o nível de letramento desejado até o 

terceiro ano do Ensino Fundamental e, por vezes, carregam essa dificuldade até o 

Ensino Superior, é preciso agir onde tudo começa, desde os primeiros anos. 

Em se tratando das contribuições teóricas essa investigação possui 

relevância ao que possibilitou trazer novos conhecimentos que irão se agregar a 

outros já existentes nessa área e poderá contribuir também para futuros estudos. 

Quanto à relevância social, este estudo poderá apresentar indicadores para a 

melhoria das práticas de Produção de Textos nas escolas, vinculadas às práticas 

sociais. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 

 

2. Nível de Escolaridade 

- Curso de Graduação 

Nome do curso: ______________________________________________________ 

(   ) concluído  (   ) não-concluído  (   ) em curso 

Ano de conclusão: ________ Instituição: __________________________________ 

 

- Curso de Especialização 

(   ) concluído                    (   ) em curso              (   ) não possui 

 

Área: ________________________ Instituição: _____________________________ 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: _____________________ anos. 

Experiência como professora na educação infantil __________________ anos. 

Vínculo empregatício: (   ) efetivo  (   ) emergencial 

 

4. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 25 horas semanais 

(   ) 40 horas semanai 

(   ) 60 horas semanais 

Número de turmas: ________ Número de alunos por turma: ___________ 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Prezado respondente desse estudo, 

  Este instrumento de coleta de informações é referente a uma pesquisa de 

Conclusão de curso, intitulada:  A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM SALA DE AULA: 

O REAL E O NECESSÁRIO PARA AS PRÁTICAS SOCIAS, que tem por objetivo 

analisar partindo do olhar dos professores, os textos produzidos em sala de aula. 

Diante do exposto, contamos com a sua colaboração, no sentido de 

responder essa entrevista.  

  Aos respondentes deste questionário é assegurada a confidencialidade de 

suas informações.  

 

ENTREVISTA APLICADA AOS PROFESSORES 

 

1. Professor (a), quais os  tipos de textos  que seus alunos produzem  ? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Quais os critérios adotados para a produção desses textos? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Na sua opinião, os textos produzidos em sala de aula têm relação com os que 

são utilizados nas diversas práticas sociais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

APÊNDICE B – ENTREVISTA APLICADA AOS PROFESSORES 
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DADOS COLETADOS POR MEIO DAS ENTREVISTAS APLICADAS ÀS 

PROFESSORAS 

 

PERGUNTA 1: Professor (a), quais os  tipos de textos  que seus alunos 

produzem  ? 

 

Prof.ª RESPOSTA 

A No primeiro ano, assim, eu trabalho, desde quando... eu sempre fui 

alfabetizadora, então o primeiro ano , eles já chegam com o que? A 

maioria, de 100, 70% já tem uma base, tipo: o alfabeto, as vogais e 

as consoantes. Os outros né correm atrás.  

No decorrer do tempo eu vou trabalhando primeiro com frases né, 

primeiro bimestre e segundo bimestre muita frase e ditados de 

palavras. Agora já no finalzinho do terceiro bimestre e quarto 

bimestre, já estou começando a trabalhar com textos.  Só que eles 

produzem muito pouco. Não é nem por falta de palavras, de 

linguagem, vamos dizer. Porque na hora de falar eles falam muito, 

mas na hora de colocar no papel ,a dificuldade eles tem, entendeu? 

 Assim, eu coloco uma figura lá pra eles, uma imagem, aí eles falam, 

e falam daquela imagem que é uma beleza, mas na hora que eu 

falo: “Vamos escrever essa historinha!”. Aí eles sentem dificuldade, 

uns de como começar, às vezes eles colocam o final no inicio, eles 

ainda não conseguem ter uma sequencia da história, de inicio, meio 

e fim. Então, que tipo de texto, que eles produzem... Eles produzem 

muitas frases. Se eu coloco uma figura para eles fazerem um texto, 

eles fazem frases da figura , e colocam umas seis frases só falando  

da figura, mas não conseguem produzir um texto em si. Mas eu 

acredito que para o nível deles, essas frases que eles produzem 

está ótimo. Porque tem muitos alunos de outras turmas, outros 

segundos anos, que eu vejo, que os meus tem mais leitura que eles.                              

APÊNDICE C – RESPOSTAS DAS PROFESSORAS DO 1º ANO 
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B Eles produzem pequenas frases, palavras chaves, eles produzem 

também auto ditado com palavras. Alguns três ou quatro produzem 

textos do tipo... Assim, do tipo que estiver sendo a aula. Alguns, mas 

não são todos não. 

C Como eles ainda são primeiro ano, eles estão no inicio do processo 

de alfabetização, então eles ainda não tem autonomia pra produzir 

textos escritos. Mas eles produzem textos utilizando algumas 

palavras que eles já sabem. 

Como eles não tem aquela escrita autônoma de textos, eles 

produzem textos com poucas palavras, sem uma concordância 

lógica que eles ainda a estão no processo, e com desenhos, eles 

produzem muito com desenhos. 

D Geralmente eu gosto de trabalhar muito com música, aí já coloco um 

pedaço da música no quadro e como eles estão nessa 

transformação de letra de imprensa para letra cursiva, eu trabalho 

muito isso, também já procuro um texto que tenha aquela família 

silábica que eu estou trabalhando, tipo a do “BA”, eu procuro um 

texto que tenha essa família pra gente já circular as famílias 

silábicas que tenham a letra “B”, é assim. 

E Geralmente a gente trabalha com pequenos textos, nunca é texto 

enorme. São pequenos textos e geralmente, eles sempre tem que 

ter ou uma historinha  que já conheçam, porque fica mais fácil para 

interpretar ou a música mesmo , rima também, as mais conhecidas. 

Agora na semana do folclore a gente trabalhou muito, rima, parlenda  

e música também. Em quadrinhos, eu uso pouco, mas eu já usei 

quadrinhos, mas eu acho que eles não gostam muito, então fica 

mais difícil de trabalhar, mas já foi apresentado pra eles. 

F Como eles são primeiro ano, no primeiro semestre a gente está 

trabalhando com a formação de palavras, aí agora a gente vai 

começar a trabalhar a formação de frases, mas eu uso vários textos, 

a gente usa parlendas, mas só para leitura. Mas a escrita... Eles 

ainda escrevem palavras. Mas pra leitura a gente usa parlendas , 

cantigas de roda , receita , a gente trabalha com vários textos. 
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G Texto ilustrativo. Os de primeiro ano, o segundo ano já produz texto 

com imagem e com escrita. Essa turma é de primeiro ano, então 

eles só desenham, não tem ainda aquela fase de escrever porque 

eles estão na fase de alfabetização e então eles reproduzem o texto, 

eles leem a história e desenham a história. A produção textual deles 

é através de ilustração. Eles escrevem silabas e palavras mas a 

proposta pra essa fase é texto ilustrativo. Eles já juntam as silabas, 

quando tem duvida, eles olham para o cartaz da família silábica. 

H Parlendas, poemas e cantigas de roda. 

 

 

 

PERGUNTA 2: Quais os critérios adotados para a produção desses textos? 

 

 

Prof.ª RESPOSTA 

A Bom, o que eu levo em consideração. Primeiro é... Eu trabalho muito 

com ditado, ditado, auto ditado, ditado recortado, então o critério que 

eu adoto tanto pra essas produções e texto é que não importa se as 

palavras não estão escritas corretamente ,o importante é eles 

produzirem e eu conseguir entender o que eles produziram, 

entendeu?  É, tipo assim, eles escrevem muito e às vezes eles não 

colocam o “n”, vamos dizer assim, das palavras com dificuldade de 

traço, não tem ,é... Penso, eles colocam assim... As dificuldades eu 

não levo em consideração, então eu... O que eles produzem eu levo 

tudo o que eles escrevem e eu considero, vamos dizer: certo, 

entendeu? Mas eu não coloco uma regra pra eles: - Tem que 

escrever corretamente. 

Então, meu critério adotado nessa produção de texto é que eles 

escrevam e se estando certo ou errado , isso não levo em 

consideração, o importante é que eles vão aprendendo e 

melhorando. 
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B Para a produção desses textos... Palavras, desenhos e, como eles 

tem 5 e 6 anos, então, eles são novos demais pra coisas 

diferenciadas demais. Então na sala de aula a gente conversa, mas 

não da pra produzir, a gente não pode pedir nada sobre politica, a 

gente não pode pedir nada sobre violência... Então tem que ser mais 

o contexto de palavras simples. 

 

C Os critérios que a gente utiliza geralmente é baseado naquilo que 

está se falando. Por exemplo, quando a gente esta desenvolvendo 

os projetos a gente foca muito na produção de textos como de 

escrita como de leitura dentro  daquela temática que esta sendo  

desenvolvida na escola. Por exemplo, nós tivemos ai o maio 

amarelo que era sobre transito né, então a gente fez muita produção 

a respeito dos cuidados o transito, foi pedido que eles produzissem 

esse texto do jeitinho deles ne,  com desenhos pra contar um 

historinha de transito, algo que  tenha acontecido no transito, algo 

que eles lembrassem , que eles viram, algo que chamasse atenção  

deles. Então assim, é dentro da temática que esta se desenvolvendo 

na escola. Alguns na sala já estão meio que alfabetizados, já fazem 

leitura de palavras, mas não tem aquela noção de paragrafo, 

pontuação, acentuação, coisa que realmente ainda não tá... 

Nós tivemos, por exemplo, agora o dia dos pais, ai foi pedido que 

eles fizessem uma cartinha para os pais, eu solicitei que eles 

fizessem uma cartinha, porque nada melhor que receber algo que a 

criança criou né, então eles escreveram assim: Papai , amo, e pra 

eles , estavam expressando sentimento ali: “ Papai amo”, “papai 

bonito”, sabe assim, não é  a frase inteira dentro daquele contexto , 

mas é palavras que eles já conseguem de uma certa forma utilizar  

pra se expressar. 

D Eu trabalho muito as famílias silábicas com eles, para que eles 

possam desenvolver a leitura, então eu vou atrás do texto que tenha 

aquilo que eu estou trabalhando, pra focar mais naquelas famílias. 

E Geralmente é a ementa, a gente faz geralmente em cima da 
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ementa, a gente procura a produção desses textos, em cima do 

plano de aula, do planejamento, tudo é em cima do planejamento da 

escola, do currículo. Tudo é em cima disso. 

F Porque, assim, a gente tem uma ementa, e cada bimestre tem os 

textos que a gente precisa trabalhar, e os livros também já trazem 

esses tipos de texto. São textos que eles conhecem que eles usam 

pra brincar, então fica mais, é mais lúdico e eles se interessam mais. 

G Ditado falado e ditado mostrado, eu mostro um objeto, por exemplo: 

garrafa, aí eles escrevem garrafa, a caneta, aí eles escrevem, 

caneta, estojo, aí eles escrevem. Na verdade não é o ditado falado, 

a gente só mostra o objeto. A produção do texto em si eles não 

fazem. O que eles escrevem são palavras simples, porque eles 

estão aprendendo ainda caligrafia, letra cursiva, passar da letra 

bastão para cursiva, eles estão nesse processo. 

Às vezes produzimos alguns textos coletivos, eu vou copiando no 

quadro e depois eles transcrevem para o caderno. 

H Interpretação e ilustração 

 

 

PERGUNTA 3: Na sua opinião, os textos produzidos em sala de aula têm relação 

com os que são utilizados nas diversas práticas sociais? 

 

Prof.ª RESPOSTA 

A Com certeza. Porque os livros já trazem isso. Alguns livros. Os livros 

que a gente pega já tem uma sequencia de conteúdos  que já falam 

da realidade  e as vezes até deles ou de outras crianças ...porque, a 

falar pelo ambiente, aqui na escola, tem crianças... A minha turma, o 

poder aquisitivo deles é muito bom, entendeu. Se eu tenho um ou 

outro que vem de bicicleta pra escola, o restante tem tudo tem carro, 

tem uma condução melhor, carro, moto, tem de van, então assim, os 

livros , eles trazem um pouco de cada realidade social né, e tudo o 

que a gente vê no livro , não é novidade pra eles . Então eu acho 

que os textos também são bem diversificados, eles falam dessas 
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etnias de branco, preto e amarelo , essas coisas assim , do índio , e 

é muito mesclado. Então os textos tem uma relação com o conteúdo 

que já vem  no livro, eles não são soltos não. 

 

B Tem, porque, eles têm que aprender no geral. A alfabetização de 

hoje é uma alfabetização que se chama letramento, então eles tem 

que ler pra entender o mundo. Então se ele lê uma palavra ele sabe 

se é um nome de rua que ele passa. Então geralmente a gente... 

Mas também a gente vai fazer produção de texto, porque esses dias 

a gente quase não tem trabalhado, na semana passada nós fizemos 

a provinha “Avalia mais Brasil” e foi uma maravilha, eu não tenho 

porque...foi entregue na secretaria. Mas eles fizeram textos assim... 

Maravilhosos, os que fizeram, entendeu? Então a gente sempre faz 

dentro do contexto, mas como é alfabetização eles são ainda muito 

pequenos  é melhor você ter palavras geradoras simples.  

C Sim. Com certeza. Acredito que sim. Porque na verdade, o que a 

gente passa em sala de aula eles vão usar no dia a dia lá fora né, 

eles vão utilizar na vida , e isso é uma das coisas que a gente tem 

muito esse cuidado, até mesmo nesses projetos  que a gente 

desenvolve na escola , a gente tem esse cuidado se tem relação 

com a vida deles né, se aquele projeto vai estar trazendo algum 

beneficio pra vida dele lá fora, por exemplo o maio amarelo, a 

relação com a família, né. Agora a gente vai ter um projeto que é a 

festa da primavera que vai acontecer agora em setembro e aí a 

gente enfoca a questão do meio ambiente, o cuidado com a 

natureza, essas coisas, coisas que vão estar servindo pra eles na 

vida né, pras relações deles lá fora. 

D No Cotidiano do dia a dia que você fala? Tem... Às vezes quando a 

gente tem algum projeto na escola, conforme a realidade deles a 

gente pesquisa e vai atrás de um texto que tenha a ver e traz pra 

dentro de sala de aula pra ser trabalhado... 

E Acredito que sim, porque o mundinho deles é esse, então a gente... 

Tem sim. 
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F Sim. Pelo que eu entendi da pergunta, é se os textos fazem parte do 

dia a dia deles né? Sim. 

Eles usam pra brincar, esse que eu vou trabalhar agora eles usam 

pra pular corda, ai as receitas, eu não sei se eles fazem isso em 

casa. A gente faz receita aqui: salada de frutas, já fiz essa receita 

em sala. Aí eu trabalhei com eles o texto né, introduzi. E quando a 

gente vai produzir esse texto eu faço junto com eles, eles vão me 

falando o que a gente tem que escrever ai eu vou escrevendo a 

palavra que eles vão falando. Por exemplo: banana, como é que eu 

vou escrever banana, aí eles vão falando: _ Letra “b”, letra “a”, a 

gente produz o texto assim, um texto coletivo. 

G Sim. Os quadrinhos, vídeos de literatura de conto de fadas e depois 

fazemos o texto coletivo e depois eles passam para o caderno. 

H Sim. Se não fosse assim não teria sentido, pois a criança deve ser 

estimulada a entender o meio social que vive. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Of. Cirucular nº 17/2018/DED 

Porto Velho, 28 de junho de 2018 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Apresentamos a acadêmica: Sudália Fontenele Cardoso Franco, 
matriculada no Curso de Pedagogia da Universidade Federal  de Rondônia (UNIR) , 
para qual solicitamos o acolhimento e a autorização  para realização de pesquisa de 
Conclusão de Curso intitulada: A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM SALA DE AULA: O 
REAL E O NECESSÁRIO PARA AS PRÁTICAS SOCIAIS, que tem como objetivo 
analisar partindo do olhar dos professores, os textos produzidos em sala de aula. 

Solicitamos que seja devolvido o protocolo de aceite, em anexo, e , desde já 
agradecemos e nos colocamos à disposição para possíveis esclarecimentos. 

 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
Profª Drª Marcia Machado de Lima 

Chefe de Departamento 
Portaria 892/21-09-2016/GR/U 

 

 

ANEXO A – TERMO DE APRESENTAÇÃO 
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Ilmo. (a) Sr. (a)Diretor(a) da Escola_______________Porto Velho/RO. 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

Prezado(a) Professor(a),___________________________________________ 

Sou graduanda do 7º período de Pedagogia, na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) e pretendo desenvolver uma pesquisa  para meu  

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ,denominada: A PRODUÇÃO DE TEXTOS 

EM SALA DE AULA: O REAL E O NECESSÁRIO PARA AS PRÁTICAS SOCAIS     

, com a qual se pretende analisar, a partir do olhar dos  professores, os tipos de 

textos produzidos em sala de aula. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utilizará o 

questionário e a entrevista como instrumentos de coleta de dados.  

Informo que o conteúdo registrado nos instrumentos será mantido sob sigilo, 

sendo resguardada a sua identidade, não reveladas em nenhum momento, inclusive, 

nos documentos de divulgação dos resultados da pesquisa. Ressaltamos, também, 

que sua participação não envolverá qualquer tipo de despesa e que os dados 

coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta pesquisa. 

Em qualquer momento poderá entrar em contato comigo ou com minha 

orientadora, para novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos endereços 

de e-mail e telefones que se encontram a seguir.  

Na perspectiva de contar com seu consentimento para participação nesta 

pesquisa, agradeço antecipadamente. 

 

  

 

 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO DESTINADO ÀS PROFESSORAS 

 Sudália Fontenele Cardoso Franco 
Acadêmica de Pedagogia   

sudalia@hotmail.com 
(69) 99339-1000 

 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima C. França 
Orientadora 

6rosangela@gmail.com 
(69) 8111-2841 
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 ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 




