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RESUMO 
 

O trabalho visou o entendimento do sucesso escolar, na área de 
alfabetização, pelas experiências docentes, investigando os saberes e as práticas 
relacionados à vida pessoal, escolar e profissional de quatro alfabetizadoras bem 
sucedidas, que exerceram a profissão nas décadas de 50 a 80, no Estado de São 
Paulo. Estudou-se o peso da reforma de 1971 e os determinantes advindos das 
diferentes políticas, anteriores e posteriores, e o provável período em que se 
iniciou a conformação profissional das educadoras pesquisadas. 

Pelo estudo de histórias de vida, a investigação caracterizou as 
diferentes experiências das alfabetizadoras, identificando os saberes e as práticas, 
que deram sustentação ao trabalho bem sucedido com a alfabetização, e os 
condicionantes que acompanharam a formação docente. 

A articulação dos saberes da infância pré-escolar, da vida escolar, da 
trajetória no curso de formação e da vida profissional com o estudo das 
características das práticas alfabetizadoras justificou o sucesso escolar. Pela 
análise dos resultados, concluiu-se que as várias facetas da história de vida das 
educadoras, com saberes e concepções de ensino, sustentaram o êxito na 
alfabetização. Apesar das situações bem heterogêneas, o sucesso escolar decorreu 
da autonomia no trabalho docente para a organização de práticas de ensino, que 
garantissem a aprendizagem bem sucedida da leitura e escrita, sempre 
considerando que toda criança apresentava capacidade para aprender, 
independentemente das condições socioeconômicas, culturais e de aprendizagem.  

O estudo da história de vida das alfabetizadoras bem sucedidas, 
envolvendo saberes e práticas importantes e diferentes para configurações de 
práticas de alfabetização, que garantiram o êxito de todos os alunos, não visou 
apenas a sistematização de situações pedagógicas que servissem somente como 
referenciais para organizar o processo de alfabetização de docentes da atualidade, 
mas também a problematização de aspectos inerentes às ações educativas, no 
ensino da leitura e escrita, e o resgate de alguns valores que, na época dessas 
professoras, eram considerados essenciais e que, atualmente, recebem críticas e 
depreciações. 

A análise das práticas educativas sinalizou uma diversificação de 
estratégias de ensino entre as professoras pesquisadas. Apesar dessa diferença, as 
docentes apresentaram objetivos semelhantes, visando a aprendizagem de todos e 
rejeitando qualquer forma de discriminação. Verificou-se ainda a criação de 
rotinas e rituais, durante o desenvolvimento dos conteúdos e das atividades, mas 
com práticas e aspectos diferenciados. Essa característica confirma a formação de 
uma ética de trabalho pedagógico. 

A presente pesquisa oferece, assim, informações para o estudo da 
alfabetização, enriquecendo a análise dos elementos do trabalho docente, para o 
êxito escolar, e dos novos dados que possibilitam investigações da temática, 
também em outras abordagens. 
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ABSTRACT 
 

This paper focused on the understanding of academic success in the 
alphabetizing area  by investigating the knowledge and practices related to the 
personal, academic and professional life of four successful alphabetizers who 
exercised their profession in the state of Sao Paulo throughout 1950 to 1980. The 
impact of the 1971 reform was duly studied and so were the direct consequences 
of the different previous and posterior policies and also the probable period 
during which started the professional making of the researched teachers. 

By studying the life histories, the investigation underlined the 
different experiences of the alphabetizers, identifying the various knowledge and 
practices which gave support to the successful alphabetizing work, and the 
decisive factors which accompanied the process of a teacher’s formation.  

The articulation of the pre-school childhood knowledge, academic 
life, personal performance, both scholar and professional, together with the study 
of the alphabetizing practices characteristics justified the academic success. The 
results analysis concluded that the various aspects of the teachers’ life history, 
together with their personal knowledge and teaching concepts, sustained the 
alphabetizing success obtained. In spite of quite heterogeneous scenarios, the 
academic success resulted from the autonomy in the work to organize teaching 
practices which would ensure a successful learning of writing and reading, 
always considering that every child presented capacity to learn independently of 
social/economic, cultural and learning conditions. 

The study of the life histories of the successful alphabetizer teachers, 
involving important and different knowledge and pratices to build up 
alphabetizing practices which guaranteed the success of every student, didn’t 
focus just the systematizing of pedagogic aspects which would serve solely as 
references to organize the alphabetizing process of today’s teachers, but also the 
intrincacies of those aspects inherent to educative actions, in teaching writing and 
reading techniques, and the rescue of a few values which were considered 
essential, back at the time when the researched teachers were active, and 
nowadays are criticized and depreciated. 

The analysis of educational practices pointed out a diversification of 
teaching strategies amongst the researched teachers. In spite of the differences, 
they presented similar purposes – everyone should learn and any form of 
discrimination was rejected. It was also verified the creation of routines and 
rituals while developing the contents and related activities, but with distinguished 
practices and aspects. This characteristic confirms the making of ethics applied to 
pedagogical work. 

So, the present research offers information for the study of 
alphabetizing while making richer the analysis of the elements pertaining to 
teaching work to achieve academic success, and of the new data which make 
possible the investigation of the matter also with other approaches. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se, por meio deste trabalho de pesquisa, a compreensão dos 

mecanismos da produção do sucesso escolar, com base nas experiências de 

quatro alfabetizadoras, que atuaram no Estado de São Paulo. Para a identificação 

das características referentes ao desempenho docente, o estudo tem o propósito 

de investigar situações relacionadas à história de vida pessoal, escolar e 

profissional, assim como as relacionadas às representações, aos saberes e às 

práticas das professoras, situações indispensáveis para o entendimento do fazer 

pedagógico, podendo-se, assim, conhecer o papel que as docentes 

desempenharam, o lugar que ocuparam e ainda ocupam na sociedade. Tal 

investigação permite detectar elementos, saberes e relações que estiveram 

presentes na formação e no cotidiano das educadoras, durante o exercício do 

magistério e na aposentadoria. 

O período escolhido como recorte ficou circunscrito entre 1950 e 

1980, em razão de englobar um período anterior e outro posterior à reforma da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 5.692/71, que trouxe profundas 

modificações, tanto para o sistema de ensino como para a vida e o trabalho das 

professoras. Admite-se que as docentes que trabalharam antes ou depois da 

implantação dessa reforma, que reorganiza o ensino de 1.º e 2.º graus (Brejon, 

1973), apresentem perfis diferentes e peculiares, de acordo com sua inserção na 

escola pública. 

Para a compreensão do peso da reforma, houve a necessidade de 

investigar o contexto, a partir da percepção das professoras. Com isso, a pesquisa 

permitiu identificar as influências que as alfabetizadoras receberam do contexto e 

o tipo de enriquecimento que tiveram, certamente diverso, como também 

identificar a natureza de apropriações dos discursos oficiais, contidos nos 

documentos normativos e em outros, que circularam, sem dúvida, na produção 

acadêmica, assim como dos demais materiais pedagógicos veiculados na época.  

A descrição dos valores veiculados no período de exercício da 

docência pode explicitar as razões que levaram as educadoras a se tornarem 
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profissionais bem sucedidas. Nessa perspectiva, a descrição e análise das práticas 

pedagógicas das alfabetizadoras confirmarão as características do trabalho 

docente que garantiram o sucesso escolar de todos os alunos, no ensino da leitura 

e escrita. 

O tema  sobre as práticas de ensino de professoras alfabetizadoras 

bem sucedidas vem despertando interesse cada vez mais freqüente, na pesquisa 

educacional. Alguns estudos têm contribuído para a investigação desse tema e do 

que, talvez, se possa chamar de “a outra face do fracasso escolar”. No entanto, a 

questão do sucesso tem sido ainda pouco contemplada. Por ocasião  da pesquisa 

de mestrado (Monteiro, 2002a), realizou-se um levantamento bibliográfico1, 

identificando-se estudos que buscam caracterizar situações desencadeadoras de 

sucesso, porém não vinculadas apenas ao processo da alfabetização. 

Encontraram-se trabalhos que abrangem aspectos diferentes do rendimento 

escolar, alguns direcionados ao professor, outros ao trabalho docente e outros 

ainda, ao cotidiano escolar, com foco nos alunos e nas famílias. 

Aproveitando-se os levantamentos acima mencionados, pode-se dizer 

que o tema sucesso escolar na alfabetização necessita ainda de outros estudos, 

para se obter um conhecimento maior das práticas que caracterizaram as 

experiências de alfabetizadoras em décadas passadas. Pelas informações obtidas 

na pesquisa de mestrado (Monteiro, 2002a), chegou-se à conclusão de que um 

fator decisivo para o rendimento escolar dos alunos decorre das práticas da 

alfabetizadora, as quais produzem sucesso ou fracasso, conforme as concepções 

que o(a) professor(a) tem, a respeito do(a) educador(a) de 1.ª série, do trabalho da 

educação pré-escolar, do ensino, da aprendizagem, do êxito e do fracasso e 

também da organização do ensino.  

Tais práticas realizadas favorecem, no entanto, a aprendizagem de 

algumas crianças, enquanto não a de outras. Na turma de alunos investigados, 

detectou-se a presença de diversos níveis de desenvolvimento cognitivo, 

                                              
1 No decorrer do levantamento bibliográfico, examinou-se um catálogo de base de dados sobre 
alfabetização, organizado por José Juvêncio Barbosa (1990), a propósito das produções brasileiras. Fato 
importante a ser ressaltado é que o descritor sucesso nem mesmo chegou a constar desse catálogo, o que 
evidencia a ausência de estudos que focalizam esse aspecto nas pesquisas levantadas pelo autor. 
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indicando que as crianças aprenderam de maneiras diferentes. Verificou-se que 

práticas homogêneas não contribuíram para o sucesso de todas as crianças. Ao 

contrário, em muitas das situações de ensino observadas, essas práticas 

homogêneas contribuíram mais para estimular a diferença e intensificar a 

discriminação e o fracasso. 

Recorrendo também aos resultados desse trabalho de mestrado, é 

importante mencionar que foram detectados indicadores que mostraram a 

presença de comportamentos, posturas e atividades diferenciadas, abrangendo 

aspectos criados e organizados pela alfabetizadora investigada. Essas 

experiências diferentes e criativas envolveram características pessoais e culturais 

da professora pesquisada e repercutiram positivamente no desenvolvimento dos 

alunos. Para facilitar a aprendizagem de todos os alunos, costumava utilizar 

exemplos, linguagens, atividades e explicações, partindo de suas experiências 

pessoais, culturais e sociais mais amplas. Ao cotejar essas diferentes experiências 

com sua história de vida, percebeu-se que tinha vivenciado outras situações que 

contribuíram para uma desenvoltura diferenciada, como a troca de experiências 

com professoras da família. 

Um outro  trabalho realizado sob a forma de pesquisa-ação, 

Desenvolvimento Profissional Docente e Transformações na Escola (Marin, 

2000), mostrou que entre as educadoras de 1.ª a 4.ª série havia profissionais que 

também se destacaram, por causa dos resultados positivos relacionados aos 

aspectos da vida pessoal e escolar. Nesse projeto, as análises indicaram, por 

exemplo, que a história de vida de uma professora de quarta série foi um fator 

marcante para a construção de seu trabalho profissional, pelo modo como 

organizava sua ação educativa, incluindo práticas diferentes de leitura e escrita. 

O exame e o confronto entre as várias histórias de vida permitiram perceber que 

as educadoras, cuja formação foi de algum modo diferenciada, conseguiram 

obter melhores resultados, em seu trabalho pedagógico. Por influência desse 

estudo, outras investigações afloraram, envolvendo principalmente a história de 

vida pessoal, escolar e profissional das professoras, o que veio a confirmar a 

interferência das características das docentes nas situações de ensino.  
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Dentre essas pesquisas, é importante também ressaltar a organizada 

por Luciana Giovanni et al. (2000), por ter permitido identificar outras 

informações relevantes para o perfil de professores, como histórias de 

empobrecimento econômico, fracassos escolares, concepções equivocadas da 

profissão, ausência de hábitos de leitura, além de outras. A partir do perfil 

caracterizado, as autoras puderam estabelecer algumas necessidades formativas 

para alfabetizadoras, como repensar o processo de formação inicial de 

professores. 

As investigações mencionadas permitem ainda ressaltar que o bom 

profissional não é necessariamente o oriundo de ambientes familiares mais ricos 

materialmente ou quanto à escolarização. O importante é que tenha vivenciado 

uma lógica de vida que contribua para a formação de um profissional capaz de 

organizar práticas diferenciadas e bem sucedidas. Muitas vezes, não é possível 

identificar os fatores que facilitam ou dificultam o desempenho do(a) 

professor(a), o que exige análises e estudos mais aprofundadas, incluindo outras 

dimensões de sua história de vida, além da profissional, uma vez que as 

desenvolturas pedagógicas orientam-se por diferentes parâmetros. 

O trabalho de Maria Regina Guarnieri (1990) indica ainda a 

necessidade de aprofundamento de estudos a respeito da produção de sucesso e 

fracasso escolar. Conforme sua pesquisa, não existem professores(as) com 

história de vida profissional constituída apenas por experiências bem sucedidas 

ou fracassadas. Um(a) professor(a) realiza práticas que desencadeiam em 

diferentes medidas o sucesso escolar em todos os alunos e também concretiza 

procedimentos que favorecem, muitas vezes, o aparecimento do fracasso. O que 

distingue um professor do outro é a qualidade do resultado e a maior ou menor 

freqüência do sucesso. 
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Diante dessas verificações, realizaram-se balanços para os fins da 

presente pesquisa de doutorado2, confirmando a relevância desse estudo que 

focaliza os saberes e as práticas de alfabetizadoras bem sucedidas. Tal 

investigação permitirá conhecer as razões desencadeadoras do êxito escolar e os 

percursos de vida de alfabetizadoras que se destacaram por sua atuação. 

Importante é considerar que o objetivo maior da pesquisa refere-se ao 

período e às condições em que se iniciou a conformação profissional das 

alfabetizadoras, à localização da origem dos elementos que as levaram ao êxito, à 

identificação de saberes sobre o processo de alfabetização que pudessem elucidar 

práticas desencadeadoras de sucesso escolar e à equacionação de práticas comuns 

entre as educadoras, que levaram os alunos a alcançarem resultados bem 

sucedidos. Não visou a identificação dos aspectos provocados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, não teve a intenção de 

sistematizar um novo método de alfabetização nem de encontrar o melhor 

método, a partir dos depoimentos das educadoras entrevistadas. 

A problemática do rendimento escolar foi sendo estudada por meio de 

perguntas, relacionadas ao trabalho das alfabetizadoras com experiências bem 

sucedidas e diferenciadas. A pesquisa teve o propósito de buscar respostas para 

as seguintes questões: Que tipo de saberes, práticas e representações as 

educadoras acumularam e quais orientaram a organização bem sucedida do 

trabalho docente, principalmente, na área de alfabetização? Em que medida a 

história de vida pessoal, escolar e profissional pesou na desenvoltura pedagógica 

do trabalho de alfabetização? É possível identificar características peculiares e 

diferentes entre as professoras que trabalharam antes da reforma 5.692/71 e entre 

as que trabalharam a partir de 1971? Em que consistiram tais diferenças e 

semelhanças? 

                                              
2 Foram realizadas consultas ao CD-ROM da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Gradução (ANPED) 
de 1981 a 1998, ao acervo de bibliotecas da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, Universidade Estadual de Campinas e Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, à Plataforma LATTES do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e à série estado do conhecimento sobre a alfabetização organizada por Magda Soares (2000), que 
enfocou a produção brasileira (1961-1989) sobre alfabetização. 
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Pelos estudos teóricos e pela análise dos resultados de trabalhos 

empíricos, esta pesquisa afirma que as características das várias facetas da 

história de vida das alfabetizadoras, com saberes e concepções de ensino, 

possibilitaram quase sempre a desenvoltura docente com êxito. Apesar de 

situações heterogêneas, entre as educadoras pesquisadas, o sucesso escolar dos 

alunos decorreu da autonomia no trabalho pedagógico para a organização das 

práticas de ensino, sempre considerando que toda criança apresentava capacidade 

para aprender, independentemente das condições socioeconômicas, culturais e de 

aprendizagem. 

Dando continuidade ao trabalho de mestrado (Monteiro, 2002a), esta 

pesquisa de doutorado coloca-se como relevante para os estudos na área da 

alfabetização e da história de vida de educadores(as). Resgata os saberes e as 

práticas das alfabetizadoras, justificando a criação das formas de intervenção 

pedagógica, explicitando como construíram seus saberes práticos, durante a vida 

pessoal, escolar, profissional e como chegaram às conclusões relacionadas ao 

trabalho docente, especialmente, às práticas alfabetizadoras bem sucedidas. 

Busca-se, assim, a visualização dos processos de transformações dos saberes em 

práticas pedagógicas com êxito. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, organizaram-se três capítulos. 

O primeiro, Opção metodológica: histórias de alfabetizadoras, retrata os 

critérios utilizados para a seleção das educadoras entrevistadas, assim como para 

o processo de localização. Organizou-se uma sistematização da história de vida 

de quatro professoras alfabetizadoras, descrevendo-se os dados  biográficos. A 

apresentação  permitiu  ainda  inseri-las  num tempo e espaço históricos, 

caracterizando a educação básica brasileira no período referente às décadas de 50 

a 80. 

Organizou-se o segundo capítulo, Saberes docentes das 

alfabetizadoras, para o estudo da multiplicidade de condicionantes de contexto 

das alfabetizadoras, com a fundamentação teórica, principalmente, de Bernard 

Lahire, Maurice Tardif e Pierre Bourdieu, destacando-se o aspecto plural e 

temporal do saber, estudando-se os saberes construídos, no decorrer dos vários 
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momentos da vida, e que contribuíram para orientar a organização do trabalho 

docente.  

Para mais discussões, a respeito das influências da produção do 

sucesso escolar, estabeleceram-se quatro eixos de análise para os saberes 

expressos na trajetória das histórias de vida das alfabetizadoras: saberes da 

infância pré-escolar, saberes da vida escolar, saberes da trajetória no curso de 

formação e saberes da vida profissional. Com a finalidade de explicar o êxito 

escolar, estabeleceu-se o item, Saberes e práticas peculiares das alfabetizadoras: 

o sucesso da alfabetização, articulando os modos de trabalhar com os saberes 

orientadores de suas ações. 

No terceiro capítulo, Métodos de alfabetização e cartilhas: usos e 

apropriações, problematizaram-se os métodos de alfabetização e as cartilhas, 

identificando-se suas principais características, com base na contribuição teórica, 

principalmente, de Berta Braslavsky, Luiz Carlos Cagliari, Magda Soares e 

Maria José M. Abud.  

Para a articulação dos saberes orientadores das práticas de ensino com 

certos aspectos inerentes ao trabalho docente bem sucedido, estabeleceram-se 

cinco itens: práticas iniciais do ano letivo, habilidades básicas para o ensino da 

leitura e escrita, procedimentos metodológicos do processo de alfabetização, 

práticas avaliativas e práticas incentivadoras, ressaltando-se o modo de perceber 

o trabalho educativo e os objetivos das práticas alfabetizadoras.  

O estudo, Representações de leitura e escrita: mestras 

alfabetizadoras, pertencente também a este capítulo, possibilitou o entendimento 

das representações das práticas de leitura e escrita e de suas contribuições para a 

formação dos alunos. 

Finalmente, elaboraram-se considerações, a respeito dos elementos 

relevantes que garantiram o sucesso escolar no trabalho das alfabetizadoras e o 

percurso comum de formação docente, permitindo uma melhor compreensão dos 

aspectos que contribuíram para a formação profissional na área da alfabetização. 
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CAPÍTULO 1 

 

OPÇÃO METODOLÓGICA: histórias de alfabetizadoras 

 

As práticas pedagógicas e sociais são decorrentes de modelos 

interpretativos utilizados por seus agentes, cujo sistema de operações engloba as 

representações, as hipóteses, as percepções e as noções, a respeito da realidade, 

da civilização, dos alunos, das mudanças na sociedade e da educação. Nesse 

sentido, o(a) professor(a) depara-se com situações não planejadas e dinâmicas, 

muitas vezes inesperadas, diante das quais precisa tomar decisões, pensar, 

analisar e atribuir valores, rapidamente. A ação docente, nessas circunstâncias, é 

conduzida sobretudo pelos saberes decorrentes de sua formação, história de vida 

pessoal, profissional e social, cujas experiências guiam consciente ou 

inconscientemente o comportamento.  

Para a compreensão dos saberes e das práticas determinantes da 

formação de professoras alfabetizadoras bem sucedidas, que exerceram, 

principalmente, a docência no período de 1950 a 1980, recorre-se ao recurso do 

método autobiográfico.  

Franco Ferrarotti (1988) pode ser considerado como um dos 

sociólogos que, atualmente, mais se preocupa com as questões epistemológicas e 

metodológicas ligadas ao método autobiográfico. Tem essa preocupação porque 

o método biográfico permite a mediação entre a história individual e a história 

social. Segundo o autor, nossas atitudes, nossos desejos e sonhos estão 

relacionados com o nosso contexto social. Por essa razão, o estudo envolvendo as 

influências dos espaços sociais sobre os indivíduos, a partir dessa perspectiva 

metodológica, permite o conhecimento de uma multiplicidade de relações, 

possibilitando assim desvendar o pensamento e a ação docente3. 

A análise do pensamento do indivíduo colhida por meio das histórias 

de vida colabora para a explicitação da idéia de que as práticas são subsidiadas 

                                              
3 Consultar Belmira Oliveira Bueno (1996, 2002, 2005) para outras minúcias sobre o método 
autobiográfico. 
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por representações e saberes. No caso do magistério, essas práticas não são 

apenas organizadas nos cursos de formação, mas recebem influências de todo o 

percurso de vida escolar e vida profissional dos(as) professores(as).  

A utilização das narrativas autobiográficas vai permitir a identificação 

de saberes e práticas que sustentaram o trabalho pedagógico bem sucedido de um 

determinado período. São acontecimentos que podem configurar como práticas 

de formação profissional desses cursos, justificando, assim, a colaboração das 

metodologias ligadas ao método autobiográfico, para serem atingidos os 

objetivos estabelecidos na pesquisa. 

Para Franco Ferrarotti (1988), ao interiorizar práticas e representações, 

o(a) professor(a) incorpora a objetividade de modo subjetivo, conseguindo dessa 

forma se apropriar e objetivar os costumes, os valores, bens simbólicos e as 

concepções de um determinado grupo. O importante, nesse processo de relações, 

é compreender as estruturas que produzem a cultura escolar e como esta se 

manifesta no indivíduo e no grupo. Portanto, os estudos que se utilizam das 

histórias de vida de professores conseguem captar muitas das representações que 

subsidiam as práticas docentes, permitindo identificar a lógica pedagógica e as 

influências que contribuem para a formação profissional. 

Outros autores, como Ivor Goodson (1992a, 1992b, 1994), também 

têm realizado estudos envolvendo os métodos autobiográficos, mostrando a 

importância da voz do professor. Em seus estudos, Goodson justifica a opção por 

essa perspectiva de pesquisa, se o falar sobre a vida profissional e pessoal 

possibilitar ao(à) professor(a) uma valorização significativa da subjetividade e da 

própria profissão. 

 

Os estudos referentes às vidas dos professores podem ajudar-nos a ver o 
indivíduo em relação com a história do seu tempo, permitindo-nos encarar a 
interseção da história de vida com a história da sociedade, esclarecendo, 
assim, as escolhas, contingências e opções que se deparam ao indivíduo. 
(Goodson, 1992a, p.75). 

 

A contribuição teórico-metodológica de Ivor Goodson reforça ainda 

que a investigação envolvendo as histórias de vida dos(as) professores(as) 
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“constitui uma nova maneira de encarar o desenvolvimento do professor” 

(Goodson, 1992a, p.75). Confirma-se também com o trabalho de Pierre 

Dominicé (1988) que, a partir da história de vida, a educação recebe outras 

análises, pois a trajetória de vida do indivíduo contribui para sua formação, ou 

seja, as experiências vivenciadas configuram a ação profissional. 

O exame de estudos envolvendo as histórias de vida permite notar que 

a pesquisa que investiga apenas a ação do(a) professor(a) na sala de aula não 

permite identificar aspectos e práticas que constroem a ação docente. 

Logicamente, a fundamentação teórica e as outras experiências recebem 

influências de várias relações. Como conseqüência, o(a) professor(a) organiza 

um esquema de trabalho influenciado por fatores subjetivos, ideológicos, 

culturais e históricos, interferindo na prática docente porque, se o(a) docente se 

considera o(a) responsável pelo êxito de seu aluno, procura configurar uma 

atuação compatível com o contexto escolar. Caso contrário, sua concepção de 

ensino não contribuirá para o sucesso dos alunos, porque não haverá a 

preocupação em se esforçar para mudar o fracasso existente na sala de aula. 

Ocorrem essas interferências, porque o(a) professor(a) age de acordo com aquilo 

que pensa, conhece, sabe, vivencia, sente e interpreta. 

Maria Teresa Freitas (1998), em seu trabalho, Por que contar histórias 

de professoras, mostra que é por meio da própria vivência da rede de contatos 

humanos que o homem sedimenta imagens e referências dentro de um contexto 

histórico-social. Em decorrência disso, pode-se dizer que o indivíduo não se 

forma no vazio. O lado profissional depende de um processo histórico, cujo 

momento recebe interferências sociais, políticas, econômicas e culturais de uma 

determinada sociedade. 

Ao refletir assim, a respeito das referências que buscam dar 

sustentação ao presente trabalho, ressalta-se a importância de estudar a história 

de vida do(a) professor(a), de modo a analisar melhor e compreender a herança 

cultural que favoreceu determinada configuração docente. Esta pesquisa se atém, 

portanto, ao estudo da história de vida para desmitificar opiniões nem sempre 

congruentes com o sucesso. Veiculam-se, por exemplo, nos cursos de formação, 



 16

idéias afirmando que “a professora bem sucedida profissionalmente sempre foi 

uma aluna com ótimos desempenhos escolares”. Essa afirmação não possui 

embasamento, porque se encontram também professoras bem sucedidas com 

história de vida escolar marcada por experiências fracassadas. Ocorrem situações 

com características discordantes, porque, dependendo do envolvimento, dos 

sonhos e das relações mantidas, a professora se esforça para atingir um patamar 

profissional que contribua para a aprendizagem.  

Em relação à abordagem utilizada, considera-se importante ressaltar 

que os estudos com histórias de vida vêm apontando facilidade para se 

conhecerem os aspectos da vida e das experiências dos(as) professores(as), até 

hoje muito pouco explorados. Esse tipo de procedimento permite cotejar 

presente/passado e perceber os relacionamentos entre formação e ação, tal como 

se realizaram no passado em sua relação com o presente. A recuperação do 

passado com os olhos do presente, com certeza, permitirá à pesquisadora e aos 

envolvidos na investigação o desvendamento e a interpretação de práticas e de 

experiências que contribuem para o sucesso escolar. Permitirá ainda reconstituir 

uma memória muito além dos discursos veiculados pela história oficial. Essa 

metodologia possibilita construir sua própria história.  

Para elucidar ainda mais a importância da opção metodológica, 

recorre-se novamente à contribuição teórica de Franco Ferrarotti (1988) com a 

seguinte pergunta: “quantas ‘histórias de vida’ são necessárias para atingirmos 

uma ‘verdade’ mais geral do fenômeno estudado?”. Essa problematização 

permite esclarecer que esta pesquisa, a respeito de alfabetizadoras bem sucedidas, 

não tem a pretensão de sistematizar dados para serem generalizados. Nesse 

sentido, conclui-se que, ao identificar-se nas histórias de vida das professoras um 

material com uma experiência coletiva, apenas foram sinalizados aspectos de 

uma época e de professoras bem sucedidas. 

Os caminhos metodológicos foram fortalecidos, visando-se a obtenção 

de dados significativos com um rigor teórico-metodológico, compreendendo e 

interpretando as diferentes vozes dessas alfabetizadoras. As histórias de vida 
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permitem a obtenção de um saber que contribui para o entendimento da 

construção das práticas e de sua reflexão.  

Pesquisas relacionadas às abordagens biográficas possibilitam a 

própria “transformação da profissão docente” (Nóvoa, 1992b), problematizando 

as várias instâncias promotoras de formação profissional. Estudos de Belmira 

Oliveira Bueno et al. (1997, 1998) elucidam que António Nóvoa (1988, 1992a) 

tem se preocupado também em ressaltar a importância dos estudos envolvendo as 

“biografias educativas”, cujas pesquisas podem desencadear um processo de 

reflexão crítica sobre as trajetórias de vida, contribuindo para a formação de 

professores(as) e para a identificação de acontecimentos que influenciaram a 

produção do sucesso escolar. 

O trabalho de Maria da Conceição Moita (1992), Percursos de 

formação e de trans-formação, mostra também a relevância dos estudos 

envolvendo as histórias de vida. 

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe em 
evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus 
valores, as suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo 
com os seus contextos. Numa história de vida podem identificar-se as 
continuidades e as rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as 
‘transferências’ de preocupações e de interesses, os quadros de referência 
presentes nos vários espaços do quotidiano. (Moita, 1992, p.116-117). 

 

As diversas pesquisas identificadas confirmam que a vida particular 

influencia o percurso profissional das professoras e sua atuação pedagógica. 

Considera-se que o estudo das relações entre saberes e práticas e histórias de 

alfabetizadoras bem sucedidas rompe com as características das metodologias 

tradicionais. 

O desenvolvimento dessa pesquisa depende dos objetivos de 

investigação, cujo trabalho não pretende “separar as emoções da razão, nem 

proclamar a primazia de uma sobre as outras” (Fontoura, 1992, p.195). As 

histórias de vida vão permitir estudar a atividade docente e sua construção de 

outra maneira. 
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Assim, as análises serão desenvolvidas com base nesse referencial, 

uma vez que o objetivo é uma apreensão sobre trajetórias mais longas, presentes 

na vida das alfabetizadoras como um todo, e não o estudo de aspectos parcelares 

de seu trabalho. Para isso, optou-se pelo relato oral das educadoras, visando-se a 

reconstrução das várias dimensões da trajetória de vida. Os documentos oficiais, 

livros didáticos, registros pessoais e materiais pedagógicos, utilizados pelas 

docentes, fizeram parte das análises para o entendimento de suas contribuições, 

no decorrer das narrativas orais. Pode-se concluir que, a partir da colaboração 

teórica de Belmira Oliveira Bueno (2005), esta pesquisa, mesmo considerando as 

histórias de vida como fonte de investigação, apresentou-se como um dispositivo 

valioso de formação profissional. 

Buscam-se, então, por meio desta proposta de estudo, dados que 

possam elucidar circunstâncias, ainda pouco compreendidas, relacionadas ao 

desempenho docente. Com essa abordagem de pesquisa, parte-se do pressuposto 

de que as professoras são as principais responsáveis pelo processo de formação e 

este depende de suas experiências vivenciadas ao longo de uma vida. São agentes 

também de seu processo de desenvolvimento profissional, pois, ao recuperarem 

seu passado, realizam uma reflexão que as leva à identificação das características 

importantes de sua prática pedagógica e das principais lacunas de formação. A 

trajetória descrita indica, portanto, que o entendimento da formação docente na 

área de alfabetização requer um estudo que envolva não apenas a consideração 

dos cursos freqüentados por elas, mas todo seu percurso de vida, desde sua 

infância. 
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1.1 – Percurso da pesquisa : seleção de alfabetizadoras 

 

A realização desta pesquisa sobre saberes e práticas alfabetizadoras 

consideradas bem sucedidas, por meio do estudo das histórias de vida, dependeu 

de critérios que caracterizassem o significado de alfabetização com êxito. Sua 

análise está vinculada a posicionamento de autores que estudaram o sucesso e 

fracasso escolar relacionado direta ou indiretamente com as práticas de leitura e 

escrita. 

Os estudos de Brasil Bernstein (1979) mostram que as condições 

diferentes de entendimento e a origem socioeconômica e cultural não impedem a 

aprendizagem de qualquer criança. A diversificação de contextos também não 

impossibilita a realização de trabalho educativo bem sucedido, oferecendo 

oportunidades iguais de aprendizagem. Para Bernstein (1997), o sucesso da 

escolarização ocorre, quando o(a) docente se apresenta capaz de articular as 

“ordens simbólicas” da escola com as características de seus alunos. 

 

Ninguém, em sã consciência, planejaria um programa de ensino sem levar em 
conta a idade dos alunos, seu nível de maturidade intelectual e emocional, 
seus interesses e, evidentemente, seus antecedentes sociais. No entanto, à 
medida que estes fatores são considerados varia; além disso, é igualmente 
importante a maneira como os levamos em consideração. (Bernstein, 1997, 
p.145). 

 

A contribuição teórica desse estudo confirma a necessidade de 

articular de maneira sistemática as características dos alunos e suas experiências 

anteriores com as medidas educacionais que garantissem o sucesso de 

aprendizagem de todos. A organização do ensino do(a) educador(a) bem 

sucedido não se correlaciona com um padrão único de dificuldade dos alunos, ao 

enfrentarem a dinâmica das práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, também é 

necessário ampliar o vocabulário do aluno de ambientes lingüísticos bem 

diferentes do contexto escolar, estimulando a utilização de linguagem mais 

formal com significado verbal e a aplicação da leitura e escrita em situações 

abstratas, com o auxílio da gramática e sintaxe. 
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Essas pesquisas permitem definir que as alfabetizadoras4 de sucesso 

objetivam sempre o alcance da aprendizagem com êxito, aprimorando recursos 

intelectuais dos alunos, proporcionando-lhes novos desafios. Consideram sua 

prática pedagógica como um fator decisivo para a obtenção de bons 

desempenhos escolares. Assim, a alfabetizadora que organiza situações 

educativas bem sucedidas reconhece o aluno como o principal motivo do 

processo ensino-aprendizagem, respeita a origem de todas as crianças, atende 

suas características, condições e seus ritmos de entendimento, preocupando-se 

em manter uma relação com os educandos de maneira a aproveitar suas 

peculiaridades, experiências e formas de expressão, para a diversificação do 

desenvolvimento das práticas de leitura e escrita. 

Classificam-se práticas alfabetizadoras com êxito, também quando os 

alunos utilizam os saberes relacionados à leitura e escrita para interagirem na 

sociedade, para decodificarem as mensagens (Soares, 2004b) e para produzirem, 

através da escrita, materiais críticos e criativos, utilizando-os ainda como 

ferramentas para facilitarem a interação com as demais áreas de conhecimento. 

A seleção de professoras alfabetizadoras bem sucedidas dependeu, 

assim, da identificação dos aspectos de suas práticas alfabetizadoras. Direcionou-

se a descoberta de educadoras capazes de realizarem situações de ensino que 

tornassem os estudantes aptos a utilizarem, no seu cotidiano, os saberes 

adquiridos durante as aulas de alfabetização. 

As definições presentes nos objetivos desta pesquisa, na metodologia 

adotada e na apresentação do conceito sobre alfabetização bem sucedida 

encaminharam a seleção de educadoras condizentes com o percurso descrito. 

A multiplicidade de contatos com profissionais da área educacional de 

várias regiões do Estado de São Paulo trouxe uma variedade de reações. Alguns 

acolheram a pesquisa, tornando o contato prazeroso, enquanto outros provocaram 

constrangimentos, negando a indicação de docentes e até a concessão de contato. 

                                              
4 A partir desse momento da pesquisa, as palavras alfabetizador e professor foram colocadas no feminino, 
porque apenas mulheres fizeram parte das entrevistas. 
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Na tentativa de descobrir se as indicações de professoras condiziam 

com a representação de sucesso na área de alfabetização, tomaram-se algumas 

precauções. As lembranças das pessoas que apontaram as alfabetizadoras foram 

analisadas para a identificação da coerência, quanto aos objetivos orientadores da 

pesquisa. Houve cuidado em verificar se as referidas professoras tiveram um 

envolvimento diferenciado com a alfabetização. 

Analisou-se a indicação das alfabetizadoras, com o objetivo de 

identificar se as docentes haviam conseguido alfabetizar todos os alunos, de 

modo a desencadearem uma repercussão positiva do trabalho na escola, entre 

pais de alunos, autoridades educacionais, alunos próprios e os de outras 

professoras. A opção pelas turmas de primeira série precisaria ainda ter sido uma 

característica dessas educadoras, durante a trajetória profissional. 

As pessoas que fizeram a indicação das alfabetizadoras foram 

questionadas também, a respeito do porquê da escolha de determinadas 

professoras e não de outras. As explicações deveriam se relacionar com inovação 

do trabalho na área de alfabetização ou apenas presença de práticas obtidas com 

sucesso. Investigou-se ainda se as alfabetizadoras indicadas, na época do 

exercício da profissão, tinham sido referências pelo trabalho pedagógico, pela 

capacidade de administrar as dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita e 

de orientar professoras de séries seguintes, para resolverem situações 

problemáticas, envolvendo a alfabetização. 

No percurso da pesquisa, surgiram questões a respeito da quantidade 

de professoras alfabetizadoras necessária para a obtenção de dados significativos, 

que elucidassem aspectos de conformação profissional das docentes. Realizou-se 

uma investigação apenas com sete professoras, porque o material adquirido se 

apresentou como suficiente para concretizar os objetivos da pesquisa. 

A entrevistadora trabalhou com um roteiro (Anexo 1) para possibilitar 

o encaminhamento dos aspectos a serem explorados pelas alfabetizadoras, 

quando necessário. Não apresentaram dificuldades para a narrativa, pois 

explicitaram-se os objetivos da pesquisa, antes de se iniciar o trabalho sobre sua 

história de vida. Para algumas educadoras, o relembrar trouxe muito riso e para 
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outras, a emoção acompanhada até de lágrimas. No final do referido trabalho, 

encontra-se a transcrição de uma entrevista para oferecer uma idéia mais precisa 

(Anexo 2). 

Em seguida à transcrição das entrevistas, o material recebeu análises, 

subsidiadas pelos eixos referentes aos saberes da infância pré-escolar, saberes da 

vida escolar, saberes da trajetória no curso de formação e saberes da vida 

profissional. Ao mapear os dados obtidos na transcrição das fitas, a partir dos 

eixos de análise, identificaram-se as histórias de vida das alfabetizadoras que 

mais descreveram aspectos elucidativos para o tema da pesquisa. Foram 

informações relacionadas às articulações entre saberes e práticas, contribuindo 

para o reconhecimento de situações e mecanismos orientadores das práticas de 

ensino, que garantiram o êxito na área de alfabetização. 

O estudo das histórias de vida permitiu concluir que as docentes 

entrevistadas podem ser consideradas alfabetizadoras bem sucedidas. Porém, 

selecionaram-se apenas quatro para o quadro de análise da pesquisa. Optou-se 

por essa quantidade para realizar a triangulação dos aspectos decisivos do 

respectivo tema de trabalho e para facilitar o entendimento da conformação 

profissional docente. 

Antes de se analisar o estudo da trajetória das professoras, houve um 

compromisso de apresentá-las ao leitor, para que lhe fosse permitida uma 

visualização da pessoa, num tempo e espaço históricos. Fez-se a apresentação das 

alfabetizadoras por ordem da data de nascimento, utilizando-se o nome 

verdadeiro, o que foi permitido, embora apenas verbalizado. 

Em seguida, houve o propósito de caracterizar a educação básica 

brasileira, no contexto das alfabetizadoras. O quadro histórico resultante, a partir 

dos acontecimentos, englobou os períodos e locais-chave, que possibilitaram uma 

contextualização dos vários momentos, dando ênfase a estado civil, local e data 

do nascimento, tipo de curso de formação e data, início da carreira e principais 

localidades de exercício da docência, ano da aposentadoria, destaques de 

acontecimentos importantes nas trajetórias, envolvendo família, profissão e 

cursos realizados. Organizou-se o quadro para se analisar a época, sem perder de 
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vista, principalmente, o período de 1950 até a década de 80, período de interesse 

relevante da presente pesquisa. 

 

1.2 – Apresentação das alfabetizadoras entrevistadas 

 

Eugênia Moreira 

 

Esse jeito (...)  esse esforço (...) essa vocação de 
trabalhar com fracos (...)  médios e fortes (...) 
conforme  a  inteligência   das  crianças  é  a  

chave do sucesso  da  professora  e  da  
felicidade das crianças (...) ninguém  dá  o  que  

não  tem (...)  paciência com os fracos (...)  
esforço com os médios  e  aperfeiçoamento  dos  

fortes é  a  chave (...) o  único caminho da  
vitória (...)  do encantamento  do   professor de 

verdade (...) que ama sua profissão.  
(Eugênia, 16 de junho de 2004). 

 

Natural de Itapetininga, nasceu em 16 de julho de 1927. Os pais, 

Pedro e Marina, formaram os dez filhos na Escola Normal “Peixoto Gomide”, 

criada em 1894, tendo sido a primeira Escola Normal do interior. Eugênia 

formou-se em 1944. 

Existia entre as normalistas, durante o curso, uma dedicação 

expressiva, porque se aproveitava a nota, em Psicologia e Pedagogia, de dois 

anos da escolaridade, para escolher, logo após a formatura, uma sala de aula, 

como professora substituta. Tendo uma família numerosa, o senhor Pedro 

encaminhou os filhos para a profissão docente, pois iriam conseguir, com 

facilidade, um trabalho remunerado. Em Itapetininga, não havia nenhuma 

faculdade e o pai, funcionário público municipal, não poderia sustentar os filhos, 

em outras cidades. Procurou dar-lhes, então, o diploma de professor primário e 

dizia muito se orgulhar, comentando: “Meus filhos ganham a vida distribuindo o 

saber”. Os irmãos de Eugênia puderam continuar os estudos, com o salário do 

exercício da docência e com o auxílio financeiro do pai, na medida do possível. 

Fizeram faculdade na cidade em que lecionavam. Eugênia não cursou faculdade, 
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por opção, mas acompanhou também o estudo dos irmãos, no ensino superior, 

aproveitando as leituras realizadas, enriquecendo-lhe a formação profissional. 

Desde pequena, Eugênia já se identificara com o magistério nas séries 

iniciais. Por ser uma das primeiras filhas, ajudou a educar os irmãos, assumindo a 

orientação das tarefas escolares e dificuldades de entendimentos em aula. Sua 

“vocação”, como ela própria classificava, nasceu dessa convivência com os 

irmãos, enquanto pequena.  

Quando a direção da escola lhe oferecia oportunidade para escolher a 

série, optava sempre pela primeira série, pois a alfabetização desencadeava-lhe 

uma grande paixão. Seu trabalho pedagógico repercutia positivamente na escola 

e comunidade. Alunos seus, ao chegarem à quarta série do primário, eram 

identificados como crianças que haviam estudado com Eugênia, pelo 

desempenho escolar e o próprio traçado das letras. 

Iniciou a carreira com 19 anos no meio do sertão, em 1945, no bairro 

das Queimadas, Apiaí. A viagem era de jardineira, que sempre encalhava, devido 

à precariedade da estrada de terra. Andava depois mais seis quilômetros, pelo 

meio da mata, na garupa do cavalo de um aluno, de 11 anos, que a esperava no 

ponto da jardineira, para que pudesse chegar até a escola. Na escola, nem se 

sonhava com merenda escolar, todos os pais de alunos eram analfabetos e 

ninguém usava sapatos. Apiaí, por ser uma cidade muito pequena, o salário do 

professor vinha por correspondência, tendo assim mesmo que buscá-lo na 

agência do correio. Além das péssimas condições que enfrentava, sofria ainda a 

atitude da família. O pai, ao saber dessas situações, resolveu buscá-la. Eugênia, 

decidida a ficar, convenceu-o, justificando que havia feito uma opção certa e 

feliz. A segunda escola foi em Sete Barras (um ano); a terceira, em Itararé (dois 

anos) e durante 26 anos, no grupo escolar “Antônio Padilha”, em Sorocaba. 

Em todas as escolas, a realização do trabalho sempre deixava boas 

marcas, pois até os colegas disputavam o seu diário de aulas. No final de cada 

ano, era sorteado, porque a qualidade do registro das lições e das práticas 

pedagógicas desenvolvidas encantava a todos. 
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Nos 60 anos, como alfabetizadora, trabalhou com crianças do sertão, 

de favelas, de orfanatos, de família pobre e rica, família culta e importante na 

cidade, mas, em todas as camadas sociais e econômicas, tanto encontrou crianças 

que aprendiam com alegria, sem tropeços, como também crianças que 

apresentavam muita dificuldade. Sempre lecionou quatro horas no grupo escolar 

e dez horas para alunos particulares, de segunda a sábado. 

Em 14 de dezembro de 1979, último dia em Sorocaba, no 35.º ano de 

magistério, já aposentada, retornou definitivamente a Itapetininga, para cuidar da 

mãe, que, em 2001, faleceu aos 94 anos. A aposentadoria e os cuidados com a 

mãe jamais a afastaram do ensino, pois, no momento ainda, aos 77 anos, exerce a 

profissão docente, alfabetizando crianças que não conseguem se alfabetizar nas 

aulas regulares e as que apresentam determinados vícios de linguagem, 

impossibilitando-as de acompanhar o ritmo de aprendizagem. Pelo estudo da 

história de vida, concluiu-se que a Geninha, como todos a chamam, nasceu para 

o magistério e para se dedicar à família. 

A pesquisa com a Geninha realizou-se na residência, em cinco horas 

de entrevista, com muitas críticas ao atual sistema educacional. A professora 

ainda, através de três telefonemas, relatou outros acontecimentos, não lembrados 

no dia da entrevista, tendo enviado também quatro cartas, expondo detalhes e 

episódios relacionados à vida familiar e profissional. A localização da Eugênia 

aconteceu, durante um trabalho de Mestrado, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, quando foram apontadas professoras primárias da 

época, com marcantes características de uma alfabetizadora bem sucedida.  
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FIGURA 1 – Eugênia na escola primária – 1936 
 

 
 

FIGURA 2 – Eugênia com seus alunos na Festa do Livro – 1957 
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Maria da Conceição Cortese (Mara) 

 

O primário na vida do  
aluno é tudo (...) é  lá   que  ele 

  tem  que  adquirir  o gosto 
 pela escola e o amor pelo estudo. 

 (Mara, 22 de julho de 2003). 

 

Natural de Araraquara, solteira, nasceu em 08 de dezembro de 1929, 

mais conhecida como professora Mara. Filha de um marceneiro italiano e de uma 

dona de casa delicada, que viveu para Deus, para ir à igreja e para cuidar dos 

doze filhos. Seus pais valorizavam muito a escola, a qual nunca podia faltar, mas 

para eles era difícil manter os filhos estudando. Apesar da dificuldade, todos se 

formaram. Mara fez o Curso Normal, num colégio de orientação religiosa, 

“Colégio Progresso” de Araraquara. A tendência profissional de Mara já havia se 

manifestado bem antes da opção pelo curso. 

Por ter uma boa habilidade comunicativa, o pai a incentivava para 

fazer advocacia. Consciente dessa capacidade, Mara direcionou-a para a “arte de 

ensinar”, utilizando-a como uma ferramenta de trabalho. Recebeu na trajetória 

profissional influências de primas e colegas professoras universitárias para cursar 

uma faculdade. A opção clara pelo ensino primário levava-a a recusar o 

incentivo, preferindo especializar-se, por meio de leituras e cursos, direcionados 

ao tipo de trabalho escolhido. Por causa da inquietação, característica da própria 

personalidade, procurava cursos organizados pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo e investigava publicações novas de livros didáticos 

brasileiros e também estrangeiros, comprados por amigos, em viagens para 

Portugal e Itália. 

Trabalhou em escolas estaduais e particulares, mas se realizou de 

maneira diferente, lecionando numa escola rural, apesar do percurso de três 

quilômetros de charrete. Esse sentimento de realização profissional aparecia, 

porque Mara, como professora, era considerada uma deusa pelos alunos, que lhe 

davam mais valor do que aos próprios pais. O trabalho na escola rural 

apresentava-se com muita importância, porque, além de ensinar assuntos 
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relacionados à higiene, reivindicava ao fazendeiro melhores condições para a 

escola e para as famílias dos colonos. 

Começou a exercer a profissão em 1952, trabalhando 27 anos, dos 

quais, 23 dedicou à alfabetização. Trabalhou no magistério durante 40 anos, 

incluindo sua dedicação ao ensino particular, como dona de escola e 

coordenadora pedagógica. Um pouco antes da aposentadoria, fundou em 

Araraquara, em 1972, “Escola Diálogo”, com ensino básico. Essa iniciativa foi 

desencadeada, quando a Diretoria Regional de Ensino, na época, Delegacia de 

Ensino, proibiu-a de continuar lecionando em local improvisado, a garagem da 

casa de sua irmã. Havia já trabalhado nessas condições, durante sete anos. 

Ao fundar a referida escola, em sociedade com uma professora, 

dedicou-se, no início, apenas ao exercício da docência, mas, depois de alguns 

anos, permaneceu somente na orientação pedagógica dos professores, alunos e 

pais. A implantação dessa escola possibilitou-lhe a concretização de um sonho, 

pois colocou em prática as experiências idealistas como professora, armazenadas 

ao longo da trajetória de vida. Pôde, assim, transmitir aos professores uma teoria 

subsidiada pelo trabalho pedagógico bem sucedido, desenvolvido com os alunos. 

Infelizmente, o sonho foi interrompido por causa da incompatibilidade de ideais 

da sócia, que a incentivou a vender sua parte. 

A vontade de lutar pelo ensino de qualidade e sua democratização faz 

com que, aos 74 anos, continue sendo considerada, pela sociedade araraquarense, 

uma alfabetizadora bem sucedida, um modelo apontado na época. Ainda hoje, 

enquadra-se como uma referência importante na área da alfabetização, pois 

sempre está recebendo convites de diretores e coordenadores de escolas de 

Araraquara e da região para socializar suas práticas alfabetizadoras. A história de 

vida, além de dedicação expressiva ao ensino de qualidade, engloba relevante 

dedicação à família, tendo cuidado da mãe até os 96 anos, quando falecera, 

considerando-a como companheira e admiradora, pois dizia sempre acreditar em 

seu potencial docente. 

Percebe-se que a localização da professora Mara em Araraquara 

tornou-se fácil, pois alunos, colegas de trabalho e antigos membros do SEROP 
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(Setor Regional de Orientação Pedagógica) fizeram a indicação pelo trabalho 

pedagógico diferenciado em alfabetização, no período de 1950 a 1990, 

principalmente. Pelo fato da pesquisadora residir na cidade, o acesso às 

informações foi bem familiar. 

Ainda a respeito dessa alfabetizadora, salienta-se certa rebeldia, pois 

não se mostrava com entusiasmo para estudar, como aluna de 1.ª a 8.ª série, 

aqueles conteúdos desenvolvidos de modo repressor e sem diálogos. Existiram 

marcas que foram relembradas com tristeza e mágoa, criadas pelas atitudes de 

antigos professores. Foi apenas no Curso Normal que, realmente, encontrou-se, 

percebendo que era possível realizar práticas pedagógicas prazerosas, 

transformadoras, que formariam os alunos, proporcionando-lhes momentos 

felizes. No Curso Normal, as pessoas puderam conhecer uma Mara dedicada, 

idealista, que veio a tornar-se a professora bem sucedida, reconhecida e 

admirada. 

A entrevista englobou cinco horas, tendo havido um momento em que 

a educadora mostrou os materiais utilizados, na trajetória profissional. Ainda a 

entrevista teve mais um momento, também na residência, durante o qual, Mara 

falou de determinados livros e registros sobre a prática de ensino. 
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FIGURA 3 – Maria da Conceição no ginásio – 1948 
 

Maria da Conceição (Mara) – a quarta pessoa, da esquerda para direita, no alto da foto. 
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Oracy Marques da Rocha Tettamanti 

 

Sempre  procurei  multiplicar 
  o trabalho  que  conquistei (...)  sempre                
tive a  preocupação  de  semear  aquilo 

 que consegui amadurecer. 
 (Oracy, 07 de julho de 2004). 

 

Natural de Cafelândia, nasceu em 24 de abril de 1937, filha caçula de 

uma família de seis irmãos. Após o falecimento do pai, Euclides Rocha, 

proprietário de uma fazenda de café na região de Cafelândia, sua mãe, Tersila, 

preferiu deixar o campo e morar com uma filha casada, fora de Cafelândia. Sofre 

a perda do pai, aos dez anos de idade, indo morar em outras cidades, conforme 

pedido de um ou outro irmão, para cuidar de algum sobrinho pequeno. 

Cursou em Bauru a Escola Normal, “São José”, em 1955. Optou pela 

profissão docente, porque não tinha outra escolha, além do curso de 

Contabilidade. Decidiu-se pelo Normal, pois, na sua opinião, conseguiria 

trabalhar mais cedo para sua subsistência. Apenas no decorrer do exercício do 

magistério é que descobriu que havia feito uma opção feliz. Percebeu ainda que a 

história de vida pessoal, com realidade do convívio de sobrinhos, ganhara relevo 

com o desenvolvimento de habilidades para lidar com crianças. O magistério em 

sua vida permaneceu com muito vigor, pois, aos 67 anos, ainda o aponta como 

atividade apaixonante. 

Logo após a formatura, lecionou como professora substituta na zona 

rural, em várias escolas isoladas. Em 1957, assumiu uma sala de aula no grupo 

escolar de Tupã, em lugar de uma professora que havia perdido a audição. Essa 

vivência foi o primeiro grande desafio, pois teve que lidar com a própria falta de 

experiência e também com a indisciplina dos alunos, decorrente talvez da 

problemática da educadora anterior.  

Em 1958, na região de Araçatuba, em Valparaíso, escolheu 

Jacarecatinga, uma outra escola rural, da qual um de seus irmãos era contador, 

tendo aí permanecido até 1960. Nessa fazenda, havia oito escolas, tendo 

conseguido sempre uma sala de aula de primeira série, sua preferência. À noite, 
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continuava o trabalho com alfabetização de adultos, acumulando experiências 

alfabetizadoras. 

A partir de 1960, quando já efetiva no magistério público municipal, 

com uma significativa pontuação, começou a escolher as próprias escolas. De 

1960 a 1965, permaneceu como professora primária da rede municipal de ensino 

da cidade de Rubiácea. Nesse período, lecionou para a primeira série, no bairro 

Buriti, durante um ano e meio, numa escola rural japonesa, cuja prática a fez 

crescer profissionalmente. Os alunos não sabiam falar o português e os pais 

muito pouco, dificultando a organização do trabalho. Além dessa complexidade, 

teve que enfrentar sozinha as difíceis condições de moradia, em casa de madeira, 

com fendas acentuadas. 

Depois dessa experiência, lecionou numa escola isolada, tendo que 

morar com uma prima. Para fazer o trajeto, pegava o ônibus na rodovia e 

caminhava a cavalo mais três quilômetros para chegar à escola. Um aluno da 

quarta série esperava-a todo dia com dois cavalos e faziam o caminho juntos, 

cavalgando. Em 1964, resolveu fazer, à noite, um curso de dois anos de 

Administração Escolar de nível médio, no “Instituto de Educação Manoel Bento 

da Cruz”, em Araçatuba. 

Após o curso, transferiu-se para Presidente Prudente para ficar mais 

próxima da mãe, que residia com alguns filhos no Paraná. Por causa do calor da 

cidade e da natureza de estrutura física da escola, que era de madeira com teto de 

folha de zinco, ficou internada três vezes com intermação. Os problemas de 

saúde desencadeados fizeram com que escolhesse a cidade de São Paulo, 

lecionando de 1968 a 1983, na rede municipal e estadual de ensino. Muito de seu 

trabalho foi com crianças repetentes, algumas até mais de uma vez, e com sérias 

dificuldades. Em 1971, no “Instituto de Educação Caetano de Campos”, fez o 

curso de habilitação para ensino de excepcionais, na área de Deficiente Mental e 

Superdotados e, em 1976, concluiu a Licenciatura em Pedagogia na Faculdade 

“Campos Sales”. 

No período de 1976 a 1977, o Centro de Normas Pedagógicas 

(CENP), em São Paulo, escolheu, na rede estadual, professores que apresentaram 
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experiências diferenciadas na área de alfabetização e que haviam se inscrito para 

participar de um projeto relacionado a esse assunto. Oracy, pela repercussão 

positiva do trabalho nas escolas, foi selecionada para participar da elaboração do 

projeto de “Desenvolvimento de novas metodologias aplicáveis ao processo 

ensino-aprendizagem de primeiro grau, tendo como meta: Elevação do índice de 

rendimento do aluno de primeira série, através de experimentação de 

metodologias e técnicas especiais para o processo de alfabetização”. 

Além da profissão docente, exerceu também, de 1977 a 1983, a função 

de diretora de escola da rede estadual de ensino, na escola estadual de primeiro e 

segundo graus, “Professor Architiclino Santos”, num período e, no outro, a de 

professora, numa escola municipal. Enquanto diretora, ofereceu aos professores 

uma orientação mais sistematizada do trabalho de alfabetização, principalmente, 

construindo pequenos projetos pedagógicos coletivos de intervenção. 

Aos 39 anos se casa com Mário, italiano, que vivia no Brasil desde 

seus 27 anos. Aposentada, começou a viver sua primeira gravidez, sonho do 

casal, desde o momento da união. Mesmo nesse contexto, houve a continuidade 

da profissão, por meio de aulas particulares e, a partir do convívio com sua filha 

Júlia, pôde confrontar as experiências pedagógicas sistematizadas, no decorrer da 

trajetória profissional, com as experiências, agora, do ensino somente a ela. 

O confronto permitiu-lhe a confirmação de certas práticas 

alfabetizadoras e ainda a organização de outras, superando determinadas posturas 

educativas do passado. Ficou sete anos ensinando apenas a filha, que hoje estuda 

música na Universidade de São Paulo. Esse seu novo momento de vida permitiu-

lhe desfazer todas as dúvidas que possuía, a respeito de alfabetização. 

Para que Júlia pudesse ter uma infância mais tranqüila, longe da 

poluição e da violência de São Paulo, mudaram-se para Cerquilho. Quando já 

começou a freqüentar a primeira série, Oracy resolveu voltar a trabalhar, tendo 

conseguido permissão da diretora da escola, em que Júlia estudava, para 

administrar, juntamente com o marido, a biblioteca, orientando e selecionando 

leituras para os alunos. O retorno permitiu-lhe que percebesse a defasagem do 

ensino, pois alunos seus, na época em que lecionava, apresentavam mais 
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desenvoltura lingüística do que os alunos da oitava série da respectiva escola. 

Esse tipo de situação incentivou-a a investir novamente na escola pública. Com 

isso, desenvolveu um trabalho pela Secretaria Municipal de Educação, com as 

professoras de primeira série do ensino fundamental de Cerquilho. 

Nessa cidade, ainda colaborou voluntariamente na implantação de 

uma cooperativa para auxiliar o professor e aluno da escola pública. A 

organização visava a melhoria do nível das escolas, oferecendo para isso ajuda 

financeira ao professor e aulas particulares para os alunos, gratuitamente. O 

projeto não teve continuidade por falta de adesão, mas o idealismo e a vontade de 

lutar a favor da escola pública continuam presentes na vida de Oracy. 

Aos 27 anos de magistério, a experiência na vida pessoal e na 

profissão bem diversificada possibilitou-lhe a organização de um material 

expressivo, a respeito do processo de alfabetização. Ressaltou nesse trabalho os 

cuidados, os passos e as posturas didáticas para alfabetizar com sucesso. A 

sistematização de suas práticas, assim como a síntese teórica, a partir das 

experiências, repercutem até hoje, o que explica sua indicação como 

alfabetizadora bem sucedida a ser pesquisada. A entrevista, realizada na 

residência, teve a duração de cinco horas, com outros detalhes ainda, por um 

telefonema e por uma comunicação pela internet. 
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FIGURA 4 – Oracy na escola rural japonesa – início da década de 60 

 

 
FIGURA 5 – Oracy no início da década de 70 
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Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva 

 

Procurava fazer com que 
 a criança quisesse aprender (...) 

 porque ninguém aprende 
 sem a permissão. 

 (Rosa, 16 de março de 2004). 

 

Natural de Suzano, nasceu em 1948, neta de japoneses. Criada numa 

família tradicional japonesa e, por ter sido a primeira filha e também a primeira 

neta, por parte de mãe, recebeu educação muito rigorosa. Até o Curso Normal, 

podia apenas falar em japonês, em casa, sendo proibido o português. A educação 

foi difícil, inclusive para se alfabetizar, na escola brasileira. Aos cinco anos, a 

avó paterna alfabetizou-a, na língua japonesa, utilizando lições poéticas, poemas 

e contos folclóricos japoneses e histórias infantis. O amor pela alfabetização 

iniciou-se com esse tipo de experiência, que a direcionou para leituras prazerosas 

de revistas japonesas. 

Ao completar sete anos e meio, o pai encaminhou-a para a primeira 

série da escola brasileira, pois achava que com essa idade poderia ir sozinha ao 

grupo escolar, cuja vivência lhe proporcionou muita tristeza. As primeiras lições, 

principalmente, como Pata nada, não lhe pareciam com significado. A 

aprendizagem das palavras contidas na frase era confusa, pois achava muita letra 

para tão pouca palavra. No japonês, em cada abertura de boca, uma palavra, 

enquanto o português necessitava de várias letras, para um vocábulo. Além disso, 

a cartilha, comparada com livros japoneses, apresentava-se muito sem vida, sem 

colorido atraente. Já na cartilha japonesa, a folha brilhava e os desenhos eram 

bem torneados. O próprio relacionamento existente, na sala de aula, contribuía 

para a tristeza, a respeito da escola, tendo-lhe deixado marcas de muito 

sofrimento, desencadeadas também pelas punições acadêmicas. 

Rosa, sem muito entusiasmo, foi para a Escola Normal, porque o pai 

não permitiu que fizesse o Científico, pois dificultaria a volta para casa. Em 

Suzano, havia o Normal, no período diurno, o Clássico e Científico funcionavam 

à noite. Por falta de condição para estudar, no período noturno, optou pelo 
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Normal, sem plena adesão, a princípio. Apenas quando foi fazer o Curso Normal 

é que começou a entender um pouco mais sobre o ensino da língua portuguesa. 

Pela própria natureza da cultura oriental e também pela forte 

influência da educação dos pais e avós, assumiu o curso com muita dedicação, 

mas ainda sem muito entusiasmo. Como dizia o avô: “o gostar vem com o tempo 

e com a convivência (...) isso porque muita coisa de que a gente não gosta é por 

não conhecer e a gente só pode dizer se gosta ou não depois que conhece (...) 

depois que praticar”. O avô materno, engenheiro, vivia ainda lhe perguntando 

antes de decidir pela profissão docente: “como você pode dizer que não gosta de 

ser professora se você nunca foi professora e nunca experimentou?”. Mestre de 

sua vida, o avô sempre a fazia pensar e superar os desafios, tendo sido uma figura 

importante e decisiva para o crescimento profissional. 

Concluiu o curso em 1968, na Escola Estadual de Suzano, e a 

formação recebida a deixava infeliz e com muitos conflitos, pela diferença do 

ensino japonês. A discrepância existente entre os dois tipos de aprendizagem 

provoca-lhe um mal-estar, pois não percebia o significado do processo de 

alfabetização desenvolvido, durante o curso de formação. Esse mal-estar 

acompanhou-a, então, desde a primeira série do primário até o Curso Normal. Já 

no curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras Brás Cubas, em Mogi 

das Cruzes, iniciado em seguida, em 1969, recebeu uma formação um pouco 

mais crítica, possibilitando-a exercer a presidência do diretório acadêmico da 

Faculdade, reivindicando melhores condições aos estudantes. Na época de sua 

graduação, havia apenas três presidentes acadêmicos, no Brasil. 

Sua primeira escola foi na fazenda de uma colônia japonesa, onde 

ninguém falava português, ali permanecendo por quatro anos, sempre lecionando 

para primeira série. Ao assumir a escola, pediu para o diretor atribuir a pior 

turma de alunos, como desafio. Tomou essa atitude porque, se conseguisse obter 

sucesso, saberia que tinha feito, realmente, uma opção certa, a respeito da 

profissão. Concluiu que estava no caminho certo, quando, no segundo ano de 

exercício, percebeu que lutou contra a própria cultura japonesa, cuja educação 

era opressora, conseguindo transformar concepções das famílias e fazer os alunos 
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crescerem. A vitória com relação à aprendizagem dos alunos levava-a a se 

conscientizar de que a profissão docente a deixava feliz. 

As experiências confirmaram que tinha feito uma opção certa, pelo 

trabalho docente. O sucesso surgia, por causa da fibra e disciplina, sentimentos 

relacionados à obrigação de conquistar bons resultados, independentemente da 

situação. 

Por necessidade pessoal, em 1973, pede exoneração das aulas do 

Estado e da prefeitura, tendo ficado afastada por dez anos. De 1973 a 1976, 

trabalhou com o ensino de arte numa empresa, apresentando seu trabalho de 

pintura e artesanato para o programa da Ofélia, e com a educação infantil, numa 

escola particular. No mesmo período, teve algumas experiências no projeto 

Rondon, em 1973, as quais a levaram à reflexão sobre a necessidade de existir 

uma educação para atender os excluídos. 

Em 1977, casou-se com um descendente de português, contrariando a 

tradição japonesa. Assumiu apenas as tarefas domésticas, o que não a realizava. 

Nos dez anos de afastamento de salas de aula das séries iniciais, percebeu que o 

magistério lhe preenchia a vida. Aproveitou, assim, em 1982, o convite feito por 

uma coordenadora de escola da cidade de São Paulo, para retornar à função 

docente. Ao assumir uma primeira série, percebeu que a escola continuava a 

mesma, incomodando-a muito. A cartilha permanecia nas salas de aula, sendo 

utilizada pelas professoras, como um valioso recurso pedagógico. 

No ano de 1987, surgiram situações importantes que a fizeram crescer, 

como a adoção de duas meninas, cujo pai tinha sido morto, assim como a viagem 

de um mês, ao Japão, para conhecer uma escola de educação infantil, com o fim 

de aproveitar os ensinamentos e descobrir novos valores. Foram experiências que 

fizeram parte da história de vida, sendo também consideradas como momentos 

desafiadores. 

Continuou a trabalhar com a fibra e o entusiasmo de sempre, 

organizando práticas diferenciadas na área de alfabetização, principalmente. A 

boa repercussão do trabalho fazia com que as colegas realizassem sorteio de seu 

diário de classe, no final do ano letivo. Hoje, exerce a função de coordenadora 
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pedagógica de uma escola das séries iniciais do bairro Cambuci, em São Paulo. 

Assumiu o cargo, desde 1993, e continua transmitindo os ideais e a firmeza do 

ensino para as professoras da respectiva escola, as quais se enriqueceram com a 

natureza da personalidade e cultura oriental, em suas atitudes, orientando-as na 

organização do ambiente e ensino. 

Além da coordenação, orienta grupos de professoras do programa de 

formação de alfabetização, “Profa” (Letra e Vida), tendo-o assumido a partir de 

2003, como outro desafio da vida. Aderiu ao programa porque se identificara 

com os ideais propostos, conseguindo ainda sistematizar as conclusões obtidas na 

trajetória profissional. 

Aos 36 anos de magistério, sempre recebe convite para abandonar a 

escola e ir para a Diretoria Regional de Ensino. Rosa recusa esse tipo de função, 

pois prefere estar bem próxima dos alunos, orientando de perto as professoras e 

usufruindo do crescimento de todos. 

Com a aposentadoria, pretende dar continuidade ao sonho de 

sistematização de jogos e atividades, por ela organizados para desenvolver o 

raciocínio e a concentração do aluno, podendo oferecer outra contribuição para a 

educação brasileira.  

Rosa preencheu a vida com desafios, lutas de reivindicação e 

revolucionárias, incluindo mudanças de posturas e de outras pessoas, conquistas 

de melhores condições de trabalho e respeito. 

No propósito de entrevistar uma professora alfabetizadora, na cidade 

de São Paulo, procurou-se um membro do Conselho Estadual da Educação, 

solicitando-lhe uma indicação. Rosa foi a alfabetizadora indicada. 

A pesquisa abrangeu três momentos: uma entrevista de cinco horas, 

um encontro de uma hora para explorar alguns fatos, realizados na escola em que 

trabalha atualmente, e um telefonema. 
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FIGURA 6 – Rosa e o avô materno - 1967 
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FIGURA 7 – Rosa na Escola Normal - 1967 
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FIGURA 8 – Rosa na audiência com o Ministro da Educação  

Jarbas Passarinho - 1972 
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1.3 – Educação básica brasileira e período histórico das alfabetizadoras   

 

No capítulo, apresenta-se um simples quadro histórico, apenas para 

permitir uma visualização dos vários momentos da vida da alfabetizadora, 

destacando-se a cidade de origem, o período do nascimento, estado civil, a 

Escola Normal freqüentada, o início da profissão, as localidades de exercício da 

docência, os destaques de acontecimentos importantes nas trajetórias, a 

realização de cursos e o ano da aposentadoria. Organizou-se a apresentação das 

educadoras entrevistadas, no quadro histórico, por ordem de ano de nascimento. 

Além da preocupação em relacionar o aspecto cronológico com a educação 

básica brasileira correspondente à época em estudo, a pesquisa objetivou também 

cotejá-la com o contexto e as características das regiões onde viveram as 

educadoras. 

Uma análise mais detalhada, a respeito da trajetória de vida 

profissional das professoras, será desenvolvida no capítulo 2, sobre os saberes e 

práticas das alfabetizadoras, para o relacionamento da história de vida com os 

aspectos importantes da formação docente. Assim, os aspectos que não foram 

agora trabalhados receberão análises nos próximos capítulos. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no início desta pesquisa, será 

organizado ainda um capítulo para identificar as características das práticas 

alfabetizadoras e dos posicionamentos pedagógicos concretizados pelas 

educadoras no exercício da docência e, ainda, práticas realizadas após a 

aposentadoria. 
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Quadro 1 - Quadro histórico das alfabetizadoras 

 

Alfabetizadoras 
 

Eugênia Maria da Conceição 
(Mara) 

Oracy Rosa 

Histórico     

Natural Itapetininga Araraquara Cafelândia Suzano 

Data de nascimento 1927 1929 1937 1948 

Estado civil Solteira Solteira Casada Viúva 

Escola Normal Estadual  
Itapetininga 

Particular – base 
religiosa   

Araraquara 

Particular – freiras 
Bauru 

Estadual  
Suzano 

Início da carreira 1945 1952 1955 1968 

Localidades de 
exercício da 

docência 

Rural/urbano    
Apiaí, Sete Barras, 
Itararé, Sorocaba 

Rural/urbano 
Américo Brasiliense, 

Araraquara 

Rural/urbano     
Tupã, Valparaíso, 
Rubiácea, Pres. 

Prudente, São Paulo 

Rural/urbano  
Suzano, São Paulo 

Destaques de 
acontecimentos 
importantes nas 

trajetórias 

Contato com      
irmãos e 

 com suas 
faculdades; aulas 

particulares 

Dona de escola; 
coordenadora 
pedagógica  

Contato com 
sobrinhos; mudanças 
de cidade; professora 
de educação especial; 

projeto CENP; 
diretora de escola; 

nascimento da filha; 
coordenação de 

projetos educativos 

Projeto Rondon; 
professora  de 

educação infantil e 
de artes; viagem ao  
Japão; adoção de 

crianças;  
Projeto Profa;  

Falecimento do avô 

Realização de 
cursos 

 Universidade de São 
Paulo – Faculdade de 

Educação 

Administração 
Escolar – 1964 
(Araçatuba); 
Neurologia; 

Pedagogia – 1971 
(São Paulo) 

Pedagogia – 1969 
(S.Paulo); Congresso 

na Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

Ano da 
aposentadoria 

1975 1980 1983 Ativa 

 

Ao analisar o quadro histórico, observa-se que as educadoras 

nasceram, estudaram, formaram-se professoras e lecionaram, num contexto em 

que ocorreram significativas mudanças educacionais, políticas e sociais, que 

marcaram as trajetórias de vida, as expectativas de educação e de sociedade da 

época. Percebe-se, assim, uma complexidade cultural perpassando as trajetórias 

das respectivas alfabetizadoras. Como conseqüência, a presente pesquisa utiliza 

este momento do trabalho para a conceitualização das características da cultura 

escolar, visando mais entendimento, quanto ao desempenho da profissão docente. 

Com base nessas considerações, recorre-se ao estudo de Dominique 

Julia (2001) para se entender a cultura num universo mais restrito, pertencente ao 

ambiente escolar, e para se ressaltar a importância de se entender a cultura 

escolar como objeto histórico. 
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(...) cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 
conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com 
o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura 
política ou cultura popular. (Julia, 2001, p.10). 

 

Nessa perspectiva, os dispositivos pedagógicos utilizados para se 

facilitar a divulgação e a apropriação de determinadas normas e práticas 

dependem dessa multiplicidade de relações inerentes à cultura. Cabe, então, neste 

momento o estudo de Julia (2001, p.10) para “descrever a cultura escolar como 

um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 

inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”. 

Importante é considerar que essas normas e práticas organizadas para 

uma determinada finalidade podem assumir diferentes configurações de acordo 

com as épocas, adequando a objetivos religiosos, sociais, políticos, econômicos 

ou de socialização. Todavia, a apropriação dos modos de pensar e de agir, 

veiculados no interior da sociedade, apenas pode ser concretizada mediante a 

transformação dos conhecimentos e das habilidades em processos formais de 

escolarização (Julia, 2001). 

A problematização sobre cultura escolar permite a identificação dos 

saberes e das experiências que contribuíram para a organização de práticas 

pedagógicas diferenciadas das educadoras para o sucesso escolar dos alunos e 

para a criação de mecanismos para superarem as pressões sociais. 

Considerando-se a história de vida de alfabetizadoras de sucesso como 

objeto da pesquisa, as informações podem variar, segundo as épocas, os 

contextos e os bens culturais distribuídos na sociedade que favorecem o 

surgimento de práticas pedagógicas heterogêneas, manifestando-se nos locais de 

trabalho. 

Como evidencia Diana Gonçalves Vidal (2005) sobre culturas 

escolares, a reconstituição do cotidiano do trabalho das educadoras investigadas 

possibilita o encontro de subsídios para se estudar a escola como responsável 

pela formação de comportamentos sociais e práticas de leitura e escrita. Na 
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caracterização da especificidade de sua pesquisa, Vidal utiliza-se das 

contribuições teóricas de André Chervel e Dominique Julia: 

 

Atravessada pela cultura da sociedade e produtora de uma cultura original 
que se desfolha sobre o social, como o querem André Chervel e Dominique 
Julia, a escola, por ser freqüentada por um conjunto cada vez maior de 
pessoas, tem se tornado mais e mais invisível, o que a torna palco de 
interpretações que acentuam sua distância ou incongruência em relação aos 
saberes técnicos ou às leis e reformas educativas. Em lugar de julgar a 
instituição escolar e seus sujeitos, cumpre compreender seu funcionamento 
interno, a operacionalização das práticas escolares, no intercâmbio com a 
sociedade e a história e no entendimento de que os saberes técnicos e as 
reformas educativas são, eles também, constituídos no jogo das 
representações concorrentes sobre o que é a escola e como deve atuar. (Vidal, 
2005, p.63). 

 

Diante dessa conceitualização, o estudo da história de vida das 

educadoras, abrangendo a família, a vivência na escola, enquanto alunas do 

ensino fundamental e do curso de formação, e a trajetória profissional, 

proporciona o entendimento das apropriações efetuadas nos diversos espaços 

educativos. Permite a compreensão do modo como essas apropriações estiveram 

presentes nas situações de ensino e do papel que exerceram na vida das 

professoras. Oferece ainda indícios a respeito da maneira como as alfabetizadoras 

articularam as culturas escolares, as pressões da sociedade e os aspectos da 

formação docente, no momento da organização das práticas pedagógicas. Essa 

problematização vislumbra, assim, características do trabalho da docência e das 

condições para as (re)invenções de novas práticas alfabetizadoras. 

Essa reflexão em torno da cultura escolar evidencia a necessidade de 

se contextualizar a educação no período histórico das alfabetizadoras 

investigadas. Na análise do quadro histórico de duas educadoras, Eugênia (1927) 

e Maria da Conceição (1929), percebe-se que essas professoras nasceram, 

praticamente, na mesma época e que são fruto de um mesmo contexto histórico, 

apesar de terem nascido e se criado em locais distintos, Itapetininga (Eugênia) e 

Araraquara (Maria da Conceição). Nasceram no tempo em que ocorreram 

significativas mudanças, desencadeadas pela necessidade de se organizar um 

sistema nacional de ensino. Discussões e movimentos que problematizaram a 

educação e que estimularam a valorização do ensino ganharam força, por volta 
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do final da Primeira República. Nesse período, as novas idéias veiculadas nos 

Estados Unidos e na Europa influenciaram mudanças na organização escolar, 

contribuindo para a reflexão sobre a finalidade da educação. 

 

(...) os profissionais da educação divulgavam as idéias da escola renovada, 
contribuindo para a formação de uma nova consciência educacional, relativa 
ao papel do Estado na educação, à necessidade de expansão da escola 
pública, ao direito de todos à educação, à exigência de uma política 
‘nacional’ de educação, na qual a União exercesse o papel coordenador, 
orientador e supletivo no desenvolvimento do ensino em todo o País. (Haidar; 
Tanuri, 2001, p.85). 

 

Esse período foi constituído por mudanças relevantes, inclusive as 

mudanças com influências das Conferências Nacionais de Educação, a partir de 

1927, sob a organização da Associação Brasileira de Educação, fundada no Rio 

de Janeiro, em 1924. Ocorreram assim discussões envolvendo temas, como 

gratuidade, obrigatoriedade, co-educação, laicidade e Plano Nacional de 

Educação. Esse momento histórico, como se pode verificar, relaciona-se também 

com a época do nascimento das professoras, Eugênia e Maria da Conceição 

(Mara). 

As transformações políticas, econômicas e educacionais ocorreram a 

partir da Revolução de 1930, dando início a uma outra república, acompanhada 

por alterações sociais importantes. Essa revolução desencadeou o golpe de 

Getúlio Vargas, instalando em 1937 o Estado Novo. As alterações estimularam o 

surgimento de uma sociedade urbano-industrial e a diminuição de uma sociedade 

pré-capitalista, agrário-comercial e artesanal. 

Verifica-se ainda uma mudança no processo de organização do ensino 

em todo país, cujo governo central estrutura órgãos para se facilitar a relação 

entre o crescimento econômico e a expansão do ensino. Em 1930, cria, então, o 

Ministério de Educação e Saúde Pública e, em 1931, o Conselho Nacional de 

Educação (Haidar; Tanuri, 2001). Há a presença de influências de idéias 

provocadas pelo movimento caracterizado como o “entusiasmo pela educação” e 

o “otimismo pedagógico”, movimento que norteou as posturas dos educadores 

considerados atualizados. “Os preceitos liberais eram parâmetros dentro dos 
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quais se pensava a educação brasileira, embora, concomitantemente, houvesse 

grupos com características de pensamento antiliberais e que vão atuar durante o 

período do Estado Novo” (Nascimento, 1999, p.76). 

A década de 30, realmente, englobou mudanças educacionais 

expressivas, como a reforma de Francisco Campos, ministro do recém-criado 

Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual estabeleceu decretos em 1931 e 

1932. Foram os principais documentos legais que se comprometeram com a 

organização da estrutura do ensino, em nível nacional. Essa nova organização 

não incluiu o ensino primário, o ensino normal nem o ensino técnico (Pimenta; 

Gonçalves, 1990). Os decretos assumiram características que privilegiaram o 

sistema educacional das elites, realizando sistema de avaliação rígida e arcaica, 

principalmente, através dos exames de admissão ao ensino médio (Romanelli, 

1980). 

Outras mudanças ocorreram nesse período, como a reforma 

organizada por Lourenço Filho em 1931, pelo Decreto n.º 4.888 de 12 de 

fevereiro, modificando o currículo das Escolas Normais no Estado de São Paulo. 

“O currículo das normais voltou a ter quatro anos e as matérias específicas, 

baseadas no escolanovismo, resumiam-se em três: pedagogia e psicologia, 

organização escolar e didática e desenho pedagógico” (Nascimento, 1999, p.76). 

Essas alterações no Curso Normal se integram à Reforma de 1933 (Decreto 

estadual, n.º 5.846, de 21 de fevereiro), cuja mudança é incorporada ao Código 

de Educação do Estado de São Paulo. Esse conjunto de documentos configurou a 

Escola Normal eminentemente profissionalizante, comprometida com a formação 

específica do professor primário. 

A complexidade em que se encontrava o país levava a diversidade de 

grupos a manifestações de maneiras distintas para a reivindicação de 

posicionamentos do governo central, como a “Revolução Constitucionalista” de 

1932, o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932, cujo movimento 

era liderado por educadores que lutavam pela gratuidade do ensino, pelo ensino 

laico e pelo aumento de responsabilidade do poder político na educação. As 

idéias desse movimento, que se caracterizava como o movimento dos mais 
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“renovadores”, chocavam-se com as idéias do grupo dos mais “tradicionais”, 

liderado por educadores católicos, que se opunham, defendendo o ensino 

religioso, particular, aumentando a responsabilidade da família na educação. As 

idéias defendidas pela corrente dos “renovadores” e dos “tradicionais”, de certo 

modo, foram registradas na Constituição de 1934 (Pimenta; Gonçalves, 1990). 

As características dessa organização do ensino profissional 

apresentadas funcionaram com pequenas modificações, até 1951. Apenas em 25 

de maio de 1944, ocorreu uma mudança com o Decreto-lei n.º 14.002, que 

implantou o pré-normal de um ano, com uma educação geral. As matérias e a 

distribuição de aulas no curso de formação profissional do professor, a partir de 

1933, assumiram a configuração presente no Decreto estadual n.º 5.846, de 21 de 

fevereiro (Anexo 3), conforme os estudos de Terezinha Ap. Q. Ribeiro do 

Nascimento (1999, p.77). 

Ao cotejar o quadro histórico presente no início deste capítulo, 

verifica-se que as educadoras Eugênia e Maria da Conceição (Mara) 

freqüentaram uma escola dividida em ensino primário e ensino secundário, 

constituído por dois ciclos. O primeiro ciclo era o ginasial, com duração de 

quatro anos, e o segundo ciclo, o colegial, constituído pelo curso Clássico, com 

ênfase em humanidades, e pelo curso Científico, ambos com duração de três 

anos. Esses cursos direcionavam os alunos para determinadas carreiras de nível 

superior. Além dessas duas opções, o Curso Normal.  

Os depoimentos dessas duas educadoras, a respeito de seu curso de 

formação, sinalizaram a presença de um ensino menos propedêutico e sem muita 

preocupação em desenvolver assuntos relacionados à cultura erudita. 

Explicitaram ainda a presença de aulas mais dinâmicas e participativas, supondo-

se que esse ensino favoreceria a exercitação da docência. A configuração dos 

conteúdos se apresentava com um caráter mais crítico, estimulando a realização 

de processos envolvendo a avaliação e a reflexão. Além desse comprometimento 

com aulas mais práticas, havia um estudo aprofundado do conteúdo das diversas 

áreas do saber, o que exigia das normalistas uma profunda apropriação do 

conhecimento para o exercício do magistério com competência. 
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As entrevistas mostraram ainda que o currículo do Curso Normal 

abrangia ensinamentos voltados para os trabalhos manuais, preparando as futuras 

professoras também para assumirem uma casa. Nas aulas, desenvolviam artes, 

cujo ensino focalizava a música e a expressão plástica de modo a valorizá-las, 

considerando-as como conteúdos importantes para subsidiar a aprendizagem da 

leitura e escrita. 

Retomando o estudo do quadro histórico, verifica-se que as 

professoras Oracy (1937) e Rosa (1948) nasceram em décadas seguintes. Pela 

história da educação e pela comparação dos dados obtidos nas entrevistas, essas 

docentes não tiveram uma escolaridade com uma configuração subsidiada por 

mudanças educacionais radicais. 

No período de 1946, no qual a Constituição foi votada, desencadeou-

se o restabelecimento da democracia, estendendo-se até 1961. Nesse ano, fixa-se 

a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação. “A normalidade democrática, o 

nacionalismo e o populismo caracterizaram a vida política nesse período, 

enquanto prosseguia a implantação da indústria pesada e acentuava-se o 

crescimento da indústria leve” (Romanelli, 1980, p. 128). Ocorreram nesse 

momento “lutas ideológicas”, ressurgindo discussões entre conservadores e 

renovadores, em torno da educação. 

Assim, a análise do quadro histórico evidencia que a professora Rosa 

vivenciou, como aluna, a lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, durante 

sua trajetória no curso de formação, principalmente. Apesar da implantação da 

nova lei, observa-se, pelos decretos relacionados com o currículo do Curso 

Normal, que não ocorreram mudanças significativas. O currículo, que fez parte 

desse período, englobou o Decreto 34.547, de 20 de janeiro de 1959 (Viviani, 

2003), alterando um pouco a formação de Rosa, pois foi a única que teve, em seu 

curso, a disciplina Filosofia da Educação (Anexo 4). 

Pela trajetória escolar das outras três educadoras, identificou-se um 

ensino com uma estruturação bem semelhante. Concluiu-se, então, que as 

alfabetizadoras conviveram com políticas educacionais, praticamente, com 

características da mesma natureza. 
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A própria implantação da primeira lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, n.º 4.024, de 1961, a qual foi discutida pelo Congresso Nacional, não 

apresentou uma estruturação do ensino com medidas e propostas inovadoras, que 

permitissem a necessária democratização do ensino, conservando, assim, as 

características da organização anterior. A estrutura do ensino englobou o pré-

primário, o primário, com quatro anos de duração, ensino médio, com ciclo 

ginasial, com a duração de quatro anos, e o ciclo colegial, com três anos. O 

colegial correspondia ao ensino secundário e ao ensino técnico, que oferecia 

diversas opções de curso: industrial, agrícola, comercial e de formação de 

professores primários e pré-primários. 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 pode ser considerada 

uma 

 

(...) vitória dos educadores da década de 20 e início dos anos 30, fixando-se 
as diretrizes gerais e as grandes linhas de um sistema nacional de educação. 
A União passava a assumir a função que lhe cabia de coordenar a ação 
educativa em todo o País e os estados a tarefa de organizar os seus 
respectivos sistemas, incluindo todos os níveis e modalidades de ensino. 
(Haidar; Tanuri, 2001, p.97). 

 

Essa vitória, aos poucos, foi se diluindo com o regime militar 

instalado em 1964. Sua postura política fez com que ocorresse uma “progressiva 

centralização política e administrativa, evidenciando-se uma progressiva 

contramarcha no apenas iniciado processo de descentralização estabelecido pela 

LDB” (Haidar; Tanuri, 2001, p.97). 

Pelo estudo das autoras, observa-se que o sistema escolar não se 

expande para acompanhar o desenvolvimento, porque suas características não 

correspondem às necessidades do país. Sua efetiva expansão ocorre mediante a 

pressão social da demanda em crescimento. A procura pela escolarização agiliza 

o aumento de escolas, permanecendo, porém, com as mesmas estruturas do 

antigo regime. 

As relações existentes entre os acontecimentos econômicos e a 

evolução de procura pela escolarização mostram a necessidade de alterações no 

processo de planejamento da educação. Nesse sentido, fixa-se em 1971 a reforma 
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da lei de Diretrizes e Bases da Educação, n.º 5.692, assegurando a tendência 

centralista pelo governo federal, controlando o conteúdo e outros aspectos que 

eram de responsabilidade dos estados. 

A principal mudança introduzida pela lei refere-se à unificação do 

ensino primário com o primeiro ciclo do ensino médio, criando o primeiro grau 

com oito séries (1.ª a 8.ª série). Com o objetivo de acabar com o dualismo, 

escolas profissionalizantes e acadêmicas, organizaram-se os cursos colegiais, 

num ensino de segundo grau, comprometido com a orientação do alunado para 

uma habilitação profissional. A obrigatoriedade da profissionalização no ensino 

de segundo grau acabou não se concretizando por sua inviabilidade e 

inconveniência. 

A regulamentação ocorrida na lei n.º 5.692/71, a respeito da 

unificação do ensino, aumentou a extensão de obrigatoriedade escolar para oito 

anos, visando freqüência à escola para o maior número possível de crianças em 

idade de 7 a 14 anos, proporcionando, ainda, a extinção do exame de admissão 

existente entre a quarta série do ensino primário e a primeira série do ginásio 

(Brejon, 1973). 

No estudo de Dermeval Saviani (1992), a respeito da Pedagogia 

histórico-crítica e da educação escolar, identifica-se que a influência da 

pedagogia tecnicista ocorreu efetivamente no final dos anos 60. 

 

Na década de 60, a Escola Nova começa a apresentar sinais de crise, 
delineando-se uma outra tendência que eu chamo de Pedagogia Tecnicista. 
Esta pedagogia acaba se impondo, a partir de 1969 ─ depois da Lei 5.540 que 
reestruturou o ensino superior (...) Em 1971 vem a Lei 5.692, com a tentativa 
de profissionalização universal a nível de 2.º grau. A influência tecnicista, 
então, se impõe; é na década de 70 que o regime militar tenta implantar uma 
orientação pedagógica inspirada na acessoria americana, através dos acordos 
MEC-USAID, centrada nas idéias de racionalidade, eficiência e 
produtividade, que são as características básicas da chamada Pedagogia 
Tecnicista. (Saviani, p.92-93, 1992). 

 

A introdução das idéias tecnicistas, através da tecnologia educacional 

e da aplicação das metodologias tecnicistas, fez com que as escolas utilizassem 

recursos audiovisuais, livros didáticos, e realizassem planejamentos com 

objetivos delineados, instruções programadas, roteiros para verificação de 
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aprendizagem, seqüências fixas na unidade escolar, receitas prontas para serem 

aplicadas, perguntas e respostas pré-estabelecidas, procedimentos de avaliação e 

outras formas de controle do trabalho docente, com o auxílio da burocracia. 

Para Dermeval Saviani (1992), “ao mesmo tempo que, nessa década, a 

pedagogia assumida pelo governo busca imprimir esse caráter à Educação, 

desencadeia-se um processo de crítica à mesma” (p.93). Estudos sobre a 

pedagogia tecnicista no Brasil (Cunha, 1980; Santos, 2003; Saviani, 1992) 

revelam que as professoras não se apropriaram dessa pedagogia com muita 

intensidade, pelo menos “em termos de ideário”. Esses estudos mostram a 

presença apenas de determinados aspectos do ensino tecnicista no trabalho 

pedagógico das educadoras, não se podendo, assim, caracterizá-las como 

docentes com mentalidade tecnicista. 

Pelo desenvolvimento desse capítulo sobre a educação básica 

brasileira, no contexto das alfabetizadoras, buscou-se caracterizar a cultura 

escolar para elucidação dos aspectos que influenciaram o trabalho docente. Nessa 

perspectiva, ressaltou-se o contexto político, econômico e educacional das 

educadoras, visando-se o levantamento de situações que contribuíram para a 

formação profissional. Houve o objetivo da organização do trabalho que 

caracterizasse os fatos, sem perder de vista o período proposto pela respectiva 

pesquisa, que se refere às décadas de 50 a 80. Além disso, o presente trabalho 

procurou enfocar questões educacionais problematizadoras decorrentes da 

implantação da lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971. Esse objetivo 

possibilitou identificar alterações no trabalho docente que pudessem contribuir 

ou não para a alfabetização com sucesso e se foram importantes para a 

conformação profissional das alfabetizadoras bem sucedidas investigadas. 

Os capítulos seguintes, ao serem desenvolvidos a partir da 

reconstituição da trajetória das histórias de vida das alfabetizadoras, buscam 

apresentar uma lógica contextualizada pelo momento histórico, político e 

educacional das docentes. Essa contextualização permitirá que se realize uma 

análise das relações entre as práticas e os saberes das professoras e uma 
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visualização em um determinado momento educacional do país, sem ignorar 

aspectos inerentes à história de vida de cada alfabetizadora. 
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CAPÍTULO 2 

 

SABERES DOCENTES DAS ALFABETIZADORAS 

 

A respectiva pesquisa destaca o aspecto plural e temporal do saber das 

alfabetizadoras, configurando a prática docente. O aspecto plural engloba a 

diversidade de acontecimentos pertencentes à sua história de vida e o temporal 

está presente no saber por que o(a) professor(a) aprende a pensar, a agir e até a se 

relacionar com as pessoas inseridas no contexto em movimento de seu “dia-a-

dia”, durante a trajetória da formação de sua carreira de professor(a). O saber 

profissional a ser estudado, portanto, não se enquadra “numa categoria autônoma 

e separada das outras realidades sociais, organizacionais e humanas nas quais os 

professores se encontram mergulhados” (Tardif, 2003). 

Diante da contribuição teórica de Maurice Tardif (2003), presente no 

seu livro, “Saberes docentes e formação profissional”, percebe-se a 

multiplicidade de condicionantes existentes no contexto do trabalho. No âmbito 

das profissões 

 

(...) o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito 
de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é um saber deles e está relacionado 
com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 
relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente. 
(Tardif, 2003, p.11). 

 

A prática pedagógica, conforme Tardif (2003), sintetiza a articulação 

entre o saber oriundo da “atividade cognitiva” do professor, que envolve as 

representações, a maneira de raciocinar, os esquemas de pensamento e o saber 

construído a partir de aspectos sociais, pois sua produção depende do contato 

com “situações coletivas”. Nessa perspectiva, o saber 

 

(...) também é social porque seus próprios objetos são objetos sociais, isto é, 
práticas sociais (...) o professor não trabalha apenas um ‘objeto’, ele trabalha 
com sujeitos e em função de um projeto: transformar os alunos, educá-los e 
instruí-los. Ensinar é agir com outros seres humanos; é saber agir com outros 
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seres humanos (...) o saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em 
si mesmo; ele se manifesta através de relações complexas entre o professor e 
seus alunos. (Tardif, 2003, p.13). 

 

Essas situações, além de englobar o relacionamento do(a) professor(a) 

com os seus pares da profissão, os alunos, a comunidade escolar, as autoridades 

educacionais e os programas oficiais, incluem as outras relações pertencentes à 

vida pessoal. Percebe-se, assim, que a prática pedagógica recebe interferência de 

saberes obtidos e produzidos em diversas nuances da vida e, conseqüentemente, 

depende de um momento dinâmico que acompanha as mudanças e 

transformações educacionais, políticas, sociais, econômicas e culturais do país e 

as referentes à vida pessoal. 

Ressalta-se que os esquemas de ação, a capacidade de classificar, 

generalizar, analisar, interpretar e outras características não são inatas. Dependem 

de um processo de socialização, subsidiado por interações diversificadas. Sua 

própria trajetória social e profissional proporciona ao(à) professor(a) 

conhecimento da realidade da educação, descoberta de outras práticas 

pedagógicas, relações e cursos de formação. A natureza de apropriação desses 

acontecimentos depende de seus “recursos sociais”, podendo aderi-las ou não. 

Esse processo “modela a identidade pessoal e profissional” (Tardif, 2003, p.107), 

justificando a organização de sua prática e a lógica de seu trabalho. 

Pode-se dizer que a configuração dos saberes, aos poucos, é 

“construída e experimentada e onde entram em jogo elementos emocionais, 

relacionais e simbólicos” (Tardif, 2003, p.108). Esse mecanismo permite ao(à) 

professor(a) que reveja alguns valores, posições teóricas e práticas para 

transformar e/ou reorganizar o ensino, vivendo e assumindo de modos diferentes 

a profissão, no decorrer de sua trajetória. O ensino é “uma atividade que se 

manifesta concretamente no âmbito de interações humanas que a constituem” 

(Tardif, 2003, p.118). Nesse sentido, o(a) professor(a), ao entrar na sala de aula e 

ao se relacionar com seus alunos e pares num determinado ano, por exemplo, tem 

seu trabalho determinado pela natureza do contexto. Conclui-se que em cada ano, 

dependendo das características do momento, o(a) docente modifica seu trabalho 

em algum aspecto. 



 57

O professor encontra-se vulnerável a essa mudança porque ocorrem na 

sala de aula situações que exigem a presença de uma disponibilidade para 

adaptação. Como conseqüência, a improvisação, escolha e decisão imediatas, ou 

seja, o agir sem ter sido previsto e planejado previamente é colocado em ação 

para alcançar seus objetivos e atender às solicitações surgidas, durante a aula. 

Muitas vezes, realiza estratégias de ação que não lhe garantem o controle da 

prática com toda a certeza. Dependendo da situação de ensino, organiza uma 

prática sem ter uma consciência clara da repercussão pedagógica de sua atitude. 

 

Ensinar é, portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com os 
alunos. Ora, essas escolhas dependem da experiência dos professores, de seus 
conhecimentos, convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem, 
de suas representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios 
alunos. (Tardif, 2003, p.132). 

 

Com base nessas considerações, a natureza de reação pedagógica 

diante dos novos acontecimentos não previstos depende também da 

personalidade do(a) educador(a), porque seu trabalho depende do que ele é como 

pessoa e do que viveu na sua história de vida. “Cada professor desenvolve com o 

tempo um determinado estilo de ensino”(Tardif, 2003, p.144), subsidiado pela 

sua maneira de encarar os fatos, pelas suas emoções, experiências, formações e 

representações. “Todo professor transpõe para a sua prática aquilo que é como 

pessoa” (Tardif, 2003, p.145). 

 Assim, a multiplicidade do trabalho docente é constituída por 

pluralismo de saber, pois quando o(a) professor(a) ensina utiliza um saber 

relacionado com as competências pedagógicas (saber-fazer), com as experiências 

pessoais, com as abordagens de ensino, com uma cultura geral e do trabalho 

docente, com um habitus profissional e com outras dimensões da vida. Nessa 

perspectiva, o(a) docente desenvolve um habitus. 

 

Os habitus podem se transformar num estilo de ensino, em ‘truques do ramo’ 
ou mesmo em traços da ‘personalidade profissional’: eles se expressam, 
então, através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais 
validados pelo trabalho cotidiano. Nesse sentido, a prática é como um 
processo de aprendizagem através do qual os professores e professoras 
retraduzem sua formação anterior e a adaptam à profissão, eliminando o que 
lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e 
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conservando o que pode servir-lhes, de uma maneira ou de outra, para 
resolver os problemas da prática educativa. (Tardif, 2003, p.181). 

 

Identifica-se assim, diante da postura teórica de Tardif, que tanto os 

programas, as disciplinas escolares e as práticas pedagógicas, como também o 

que “os professores ensinam (os ‘saberes a serem ensinados’) e sua maneira de 

ensinar (o ‘saber-ensinar’) evoluem com o tempo e as mudanças sociais” (p.13). 

As evoluções ocorrem na interação do professor com as outras pessoas e os 

acontecimentos, repercutindo nas representações mentais e nas práticas 

pedagógicas. O ato de interagir com uma multiplicidade de situações permite ao 

professor inseri-lo no seu agir docente e se transformar. 

 

(...) o saber dos professores depende, por um lado, das condições concretas 
nas quais o trabalho deles se realiza e, por outro, da personalidade e da 
experiência profissional dos próprios professores. Nessa perspectiva, o saber 
dos professores parece estar assentado em transações constantes entre o que 
eles são (incluindo as emoções, a cognição, as expectativas, a história pessoal 
deles, etc.) e o que fazem. (Tardif, 2003, p.16). 

 

Nesse sentido, evidencia-se que o professor tem sua manifestação 

subsidiada por aquilo que ele é como pessoa e por aquilo que faz e sabe, quando 

ensina, pois esses aspectos se interagem e só podem ser analisados se estiverem 

articulados. O saber docente situa-se “na interface entre o individual e o social, 

entre o autor e o sistema, a fim de captar a sua natureza social e individual como 

um todo” (Tardif, 2003, p.16). A relação entre o saber e o professor acontece no 

decorrer de seus processos mentais, no contato com experiências profissionais 

mediatizadas pelo ofício docente e pela vivência com situações pessoais 

relacionadas ou não com seu trabalho na escola, com a turma de alunos. Seu 

trabalho carrega marcas registradas pelo que já fez e quer fazer, pela identidade 

pessoal e como professor foi transformado através da vida. “O saber dos 

professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve, no próprio 

exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente” (Tardif, 

2003, p.18). 
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Com base nessas considerações para desenvolver esta pesquisa, 

confirma-se a preocupação de realizar análises que considerem a natureza social 

dos saberes das professoras e um saber intricamente relacionado com a maneira 

de pensar, sentir e se apropriar. Ocorre esse desencadeamento para que possa 

sistematizar a própria prática profissional, incorporando um saber decorrente da 

reflexão, da interação material e humana no contexto vivenciado. 

A prática docente incorpora saberes sociais ligados às abordagens e 

doutrinas de ensino, classificados por Tardif (2003) de saberes pedagógicos, 

articulados pelas ciências da educação. Além desses saberes para o autor, existem 

os saberes disciplinares, os curriculares e os experienciais, os quais são também 

incorporados no exercício de sua profissão. Os saberes disciplinares pertencem às 

áreas de conhecimentos, organizadas em campos específicos do saber, integrados 

no interior dos cursos de formação. Os programas de ensino, envolvendo 

conteúdo, método, objetivo, fazem parte dos saberes curriculares. 

Já os saberes experienciais decorrem do próprio trabalho docente e da 

exploração do cotidiano escolar. “Esses saberes brotam da experiência e são por 

ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma 

de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (Tardif, 2003, p.39). 

Conclui-se assim que o panorama de formação profissional nasce de 

uma multiplicidade de saberes, oriundos de diversas fontes, mas que a sua 

incorporação nas práticas depende dos processos mentais utilizados. Desse modo, 

cada professor(a) produz saberes mediatizados por articulações variadas de saber, 

podendo ou não distanciar dos moldes transmitidos nos saberes pedagógicos, 

disciplinares e curriculares, durante sua formação profissional. “É ainda a partir 

dos saberes experienciais que os professores concebem os modelos de excelência 

profissional dentro de sua profissão” (Tardif, 2003, p.48). Continuando com as 

idéias de Tardif, “o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar 

não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo 

mesmo” (p.56). Em decorrência disto, a presente pesquisa sinaliza mais uma vez 

a importância do estudo analítico das histórias de alfabetizadoras bem sucedidas. 
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Pela necessidade, então, de buscar respostas para o entendimento da 

formação profissional de determinadas alfabetizadoras, recorre-se a 

conceitualização teórica de Maurice Tardif a respeito dos saberes dos 

professores. As categorias organizadas pelo autor receberam adaptações para 

melhor concretizar os objetivos definidos no início deste trabalho. Assim, foram 

propostos quatro eixos de análise para circunscrever os saberes expressos nas 

histórias de vida das professoras alfabetizadoras investigadas a partir do roteiro 

de entrevista (Anexo 1), o qual foi utilizado como apoio para a pesquisadora, pois 

as educadoras lembraram de acontecimentos singulares, correspondendo ou não 

aos aspectos presentes no roteiro5, dependendo do momento histórico. As 

categorias organizadas foram: saberes da infância pré-escolar, saberes da vida 

escolar, saberes da trajetória no curso de formação e saberes da vida profissional. 

O saber, então, nesse presente trabalho, a partir da contribuição teórica 

de Tardif, refere-se aos pensamentos, às idéias, aos juízos, aos discursos, aos 

argumentos, “que obedeçam a certas exigências de racionalidade” (Tardif, 2003, 

p.199). A condição do(a) professor(a) de explicar seus próprios pensamentos, 

suas atitudes pedagógicas, hipóteses, conclusões, críticas, interpretações e seus 

julgamentos com argumentações fundamentadas e precisas, convincentes e 

lógicos explicita os saberes que subsidiam essas reações lingüísticas ou 

comportamentais. Dessa maneira, pode-se caracterizar os saberes que “subsidiam 

a consciência profissional do professor”. Muitas vezes, observa-se que o(a) 

professor(a) apresenta dificuldade de verbalizar os saberes, organizando práticas 

sem condições de explicar com segurança o porquê de determinadas 

configurações pedagógicas. 

Os saberes e a formação profissional de professora das entrevistadas 

relacionam-se com a história de vida. Nesse sentido, a pesquisa recupera fatos 

significativos para entender como se tornaram professoras, consideradas 

alfabetizadoras de sucesso. Recupera-se também a trajetória de formação dos 

saberes que subsidiaram e que estão ainda influenciando a maneira de pensar e, 

                                              
5 No anexo 2, encontra-se uma entrevista transcrita para melhor caracterizar e exemplificar o 
procedimento adotado, durante as entrevistas realizadas com as professoras alfabetizadoras. 
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conseqüentemente, as atitudes. Para realizar uma outra análise das informações 

obtidas nas entrevistas com as educadoras, recorre-se aos estudos desenvolvidos 

por Pierre Bourdieu (1983, 2000, 2003a, 2003b, 2004). A contribuição do autor 

direciona a pesquisa para decodificar os diferentes universos dos “sistemas 

simbólicos”, como estruturas estruturantes. Consideram-se assim “mito, língua, 

arte, ciência, como instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos 

objetos, como formas simbólicas” (Bourdieu, 2003b, p.08), visando uma análise 

estrutural que seja capaz de isolar a estrutura inerente às produções simbólicas. 

As manifestações dos sujeitos tornam-se mais compreensíveis, 

conforme Pierre Bourdieu (2004), quando há o conhecimento de tudo o que diz 

respeito ao simbólico, capital simbólico. 

 

Chamo de capital simbólico qualquer tipo de capital (econômico, cultural, 
escolar ou social) percebido de acordo com as categorias de percepção, os 
princípios de visão e de divisão, os sistemas de classificação, os esquemas 
classificatórios, os esquemas cognitivos, que são, em parte, produto da 
incorporação das estruturas objetivas do campo considerado, isto é, da 
estrutura de distribuição do capital no campo considerado. (Bourdieu, 2004, 
p.149). 

 

O capital simbólico permite, assim, às pessoas se diferenciarem, 

apoiando-se em atos simbólicos que sempre “supõem atos de conhecimento e de 

reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que são seus destinatários” 

(Bourdieu, 2004, p.168). Essa relação se concretiza, quando as categorias de 

percepção sejam idênticas entre os sujeitos. 

Bourdieu (2003b) define, no seu trabalho a respeito do poder 

simbólico e suas implicações para as práticas, que “os ‘sistemas simbólicos’, 

como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um 

poder estruturante porque são estruturados” (p.09). Nesse sentido, as pessoas, ao 

participarem de um sistema simbólico, são conduzidas a determinadas funções 

sociais pelas designações explícitas. Para Bourdieu (2003b, p.11) 

 

É enquanto  instrumentos  estruturados  e  estruturantes  de  comunicação e 
de conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 
contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência 
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simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as 
fundamentam (...). 

 

Pode-se perceber, pelo posicionamento teórico de Bourdieu (2003b), 

que as alfabetizadoras investigadas, provavelmente, viveram e ainda vivem uma 

luta simbólica, cuja força impõe práticas, interesses e regras pedagógicas 

condizentes a uma ideologia específica. Esta desencadeia, ao ser implantada no 

campo das posições sociais, conflitos simbólicos, permitindo a apropriação ou a 

refutação dos conhecimentos e das representações que representam o poder 

simbólico.  

 

O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o 
exerce, um crédito com que ele o credita (...) que ele lhe confia pondo nele a 
sua confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê 
que ele existe. (Bourdieu, 2003b, p.188). 

 

Este se apresenta capaz de mudar a visão de mundo, fazendo com que 

acredite em determinados acontecimentos. Sua refutação ocorre quando a 

imposição, o desconhecido se tornam conhecidos, reconhecendo as implicações. 

Conforme Bourdieu (2003b, p.22), os “modos de pensamento e de ação – e 

muitas vezes os mais vitais – transmitem-se de prática a prática, por modos de 

transmissão totais e práticos, firmados no contato direto e duradouro entre aquele 

que ensina e aquele que aprende”. Pode-se concluir, por meio da contribuição 

teórica do respectivo autor, que, dependendo da natureza das relações e das 

práticas, as educadoras entrevistadas usufruíram de um poder simbólico que 

contribuiu ou não para a aprendizagem bem sucedida dos alunos. 

As alfabetizadoras, ao construírem seu quadro de referência a respeito 

de seu “entendimento professoral”, acabam provavelmente rompendo com 

determinados modos de pensamento e de ação e construindo outros. Como 

conseqüência, as práticas e os saberes que conviveram no decorrer da trajetória 

de vida receberam processos de transformação. Estes dependem das condições 

sociais, da “adequação das estruturas sociais e das estruturas mentais, das 

estruturas objetivas do mundo e das estruturas cognitivas por meio das quais ele é 
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aprendido” (Bourdieu, 2003b, p.43-44). Essas situações, assim, influenciam a 

formação e o desempenho profissional. 

Para compreender o universo e os determinantes da prática docente, 

esta pesquisa visa identificar as características e propriedades dos diversos 

campos de que as educadoras usufruíram. Entende-se por campo uma estrutura 

de relações, subsidiada por aspectos inerentes a uma área específica. A 

configuração didática das aulas e dos saberes das alfabetizadoras pode ter sido 

influenciada pelo campo religioso, pelo campo da filosofia, das artes, da política, 

da profissão docente e por outros. Nesses campos, constituídos por valores e uma 

multiplicidade de relações, ocorrem lutas simbólicas, que impõem saberes, 

modos de pensar e comportamentos inerentes a uma determinada representação 

de mundo. A presença, então, de uma diversidade de contextos permite o 

surgimento de ação educativa diferenciada. A diversidade ainda possibilita a 

pluralidade das visões sobre o trabalho docente. 

Para oferecer um outro tipo de contribuição a respeito do conceito de 

habitus, já abordado por Maurice Tardif (2003), recorre-se à conceitualização 

também de Pierre Bourdieu (2004), para elucidar esse aspecto da multiplicidade 

de situações. 

 

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas – o que 
o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica e 
sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-
las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes 
do empresário industrial; mas são também esquemas classificatórios, 
princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e gostos 
diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que é bom e mau, entre o 
bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar etc., mas elas não são as 
mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem 
pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar 
para um terceiro. (Bourdieu, 2004, p.22). 

 

Esses aspectos tornam-se práticas subsidiadas por diferenças 

simbólicas. Assim, ao analisar as alfabetizadoras em estudo, o gosto por algum 

tipo de estilo de ensino permite estabelecer diferenças entre as professoras. A 

opção por determinadas práticas alfabetizadoras e por certas relações 

pedagógicas elucida a incorporação de “categorias de percepção, de esquemas 
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classificatórios, de um gosto, que lhe permite estabelecer diferenças, discernir, 

distinguir” (Bourdieu, 2004, p.23). Por influência de uma trajetória de vida, o 

professor forma categorias de percepção e de apreciação, inscritas em seu 

habitus. Nesse sentido, organizam-se as práticas num espaço social invisível 

mediado pelos estilos de vida, contribuindo para a formação do capital cultural. 

Para compreender as características do espaço social, recorre-se ainda 

ao trabalho de Bourdieu (2004), no qual descreve o espaço social 

 

(...) como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças, 
cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e 
como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com 
meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de 
forças, contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua 
estrutura. (p.50). 

 

As professoras investigadas, provavelmente, tiveram seu capital 

cultural da profissão docente influenciado pela “reprodução da estrutura de 

distribuição do capital cultural” (Bourdieu, 2004, p.35), organizada por meio da 

“relação entre as estratégias das famílias e a lógica específica da instituição 

escolar” (Bourdieu, 2004, p.35). As escolhas didáticas, por exemplo, podem ter 

ocorrido por meio da presença das estruturas estruturantes, que são estruturas 

estruturadas, desenvolvidas, durante a infância. 

A multiplicidade de estratégias oriunda de espaços sociais díspares 

ocasiona a construção de estratégias educativas. Esse processo permite o 

aparecimento de esquemas de ação, conduzindo o sujeito para uma determinada 

prática. Nessa perspectiva, contribui para a formação de um habitus que, 

conforme Bourdieu (2004), é uma “espécie de senso prático do que se deve fazer 

em dada situação – o que chamamos, no esporte, o senso do jogo, arte de 

antecipar o futuro do jogo inscrito, em esboço, no estado atual do jogo” (p.42). 

O professor, de acordo com o estudo de Tardif (2003) e Bourdieu 

(2004), ao construir o habitus, organiza uma estrutura mental que apresenta ao 

mesmo tempo inculcações derivadas a partir das reflexões individuais, das 

relações coletivas, das estruturas objetivadas do espaço social que emite um tipo 

de capital simbólico, subsidiado por sistemas de classificações, esquemas 
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classificatórios e esquemas cognitivos. Isso não quer dizer que as professoras 

saberão sempre identificar o que orientou sua prática pedagógica, porque essas 

situações são, às vezes, apropriadas de modo desapercebido. 

No processo de relações vivenciadas no espaço social, existe ainda o 

campo de poder. Para Bourdieu (2004, p.52) 

 

(...) ele é o espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, 
mais precisamente, entre os agentes suficientemente providos de um dos 
diferentes tipos de capital para poderem dominar o campo correspondente e 
cujas lutas se intensificam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de 
capital é posto em questão (...). 

 

O estudo desse espaço, que na presente pesquisa se refere também ao 

espaço das escolas, o qual é composto por relações entre o capital cultural e o 

campo de poder, subsidiado por lutas e conflitos, permite compreender as 

mudanças nas relações entre as educadoras, a natureza de produção, de prática e 

de distribuição do capital específico. Para complementar a análise desse estudo, 

cabe ainda identificar os principais poderes do Estado, cujo órgão regula as 

diretrizes educacionais. O Estado exerce a função “de reproduzir e impor 

(especialmente por meio da escola) as categorias de pensamento que utilizamos 

espontaneamente a todas as coisas do mundo, e ao próprio Estado” (Bourdieu, 

2004, p.91). Percebe-se pela trajetória de vida que as alfabetizadoras investigadas 

usufruíram de vários tipos de imposição e de “produto de uma intervenção 

arbitrária do Estado” (p.94), envolvendo a educação de 1.ª a 8.ª série, no curso de 

formação inicial e continuada, no exercício da docência e nas situações 

diversificadas relacionadas com a área educacional. Conforme Bourdieu (2004, 

p.105), “o Estado molda as estruturas mentais e impõe princípios de visão e de 

divisão comuns, formas de pensar que estão para o pensamento culto (...)”. 

A trajetória de vida de qualquer docente, com certeza, engloba uma 

variedade de natureza de dominação simbólica, relacionadas a campos 

diversificados, como o campo religioso, educacional, filosófico, político e outros. 

A formação profissional recebe influência de diversos espaços sociais, como 

espaço de escola e familiar. Como conseqüência, usufrui de uma multiplicidade 
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de dominação simbólica. O processo de interação com a dominação simbólica 

ocorre quando existe uma relação de troca entre os envolvidos, classificados 

como “atos simbólicos”. 

 

Os atos simbólicos sempre supõem atos de conhecimento e de 
reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que são seus 
destinatários. Para que uma troca simbólica funcione, é preciso que ambas as 
partes tenham categorias de percepção e de avaliação idênticas (...) para que 
tal forma de dominação se instaure, é preciso que o dominado aplique aos 
atos do dominante (e a todo seu ser) estruturas de percepção que sejam as 
mesmas que as que o dominante utiliza para produzir tais atos. (Bourdieu, 
2004, p.168). 

 

Importante é considerar que o capital simbólico veiculado não apenas 

apresenta aspectos negativos ou positivos. As professoras pesquisadas podem ter 

também recebido, em vários momentos da vida, diversos tipos de violência 

simbólica. Foram situações em que, muitas vezes, não conseguiram perceber o 

aspecto que as alienava e as oprimia, inculcando esquemas de pensamento e de 

ação pedagógica. 

Conclui-se que, conforme pesquisas, a variedade de intervenção 

principalmente do Estado se apresenta como um elemento importante para a 

organização de uma identidade nacional e de cursos de formação de educadores, 

visando a construção de uma determinada identidade profissional (Lawn, 2000; 

Nóvoa, 1998; Pollak, 1989). Apesar das respectivas características, percebe-se, 

pelas naturezas das relações pedagógicas existentes nas escolas, a presença de 

práticas diferenciadas. Essas sinalizam a construção singular de estratégias e 

mecanismos pelas professoras para controlar a intervenção do Estado por meio 

de propostas e mudanças pedagógicas, ao organizarem a configuração da 

dinâmica das aulas. 

 

2. 1 - Saberes da infância pré-escolar 

 

O estudo das histórias de vida de alfabetizadoras bem sucedidas é 

iniciado pelo eixo, saberes da infância pré-escolar, para resgatar as 

experiências das professoras antes de sua entrada na escola. Engloba questões 
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que reconstituem sua história nesse período, possibilitando a explicitação de 

acontecimentos importantes para a formação profissional. 

Os resultados dos estudos de Bernard Lahire (1997, 2002, 2004) 

corroboram para ressaltar a importância da investigação da infância pré-escolar 

das alfabetizadoras, pois os comportamentos, as reações e a própria 

personalidade da criança tornam-se compreensíveis, a partir da análise das 

primeiras relações sociais, que se encontram na família. A criança  

 

(...) não ‘reproduz’, necessariamente e de maneira direta, as formas de agir de 
sua família, mas encontra sua própria modalidade de comportamento em 
função da configuração das relações de interdependência no seio da qual está 
inserida. Suas ações são reações que ‘se apóiam’ relacionalmente nas ações 
dos adultos que, sem sabê-lo, desenham, traçam espaços de comportamentos 
e de representações possíveis para ela. (Lahire, 1997, p.17). 

 

Esse posicionamento teórico permite concluir que o sujeito é 

entendido, por meio da reconstituição das “imbricações sociais com os outros”. 

Percebe-se que essas imbricações, subsidiadas por orientações cognitivas, 

disposições culturais, pela preferência, pelas práticas socializadoras, são 

abstraídas de maneiras singulares e particulares, fazendo com que a criança 

construa, a partir de sua vivência, o modo próprio de se relacionar com o mundo 

e de interpretá-lo.  

O mapeamento desse momento histórico se origina também pela 

necessidade de explorar com detalhes a infância das professoras e, para melhor 

elucidá-la, caracteriza-se o movimento dinâmico entre a particularidade e as 

influências das integrações sociais realizadas. Sob a contribuição proporcionada 

pelo processo de transformação do indivíduo, mediatizado pelas características 

das relações vividas no decorrer do percurso social das alfabetizadoras, 

estabelecem-se questões envolvendo suas características do nascimento (onde e 

quando nasceu?, em que situação?), os aspectos físicos, a personalidade, a 

escolarização, o interesse, a profissão, a origem socioeconômica e cultural dos 

pais, os objetivos, sonhos e as expectativas dos pais com relação aos filhos, o 

período de convivência com pais e irmãos, englobando a trajetória familiar. Há 

uma necessidade significativa em identificar a natureza de experiência 
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relacionada às práticas de leitura e escrita vivida pelas alfabetizadoras para 

analisar a possível repercussão ao processo de desenvolvimento profissional. 

As relações afetivas, sociais e culturais com pais, irmãos, primos, tios 

e avós, o tipo de organização familiar, socialização, dinâmica, costume, norma, 

ética, orientação, rotina diária, recreações, envolvendo descanso, passeio, música, 

livro, visita e viagem, as funções e obrigações na infância, como limpeza e 

arrumação de casa, a aprendizagem das atividades mais triviais, comer, tomar 

banho, pentear o cabelo, preparar a alimentação e rezar contribuem para o 

entendimento da formação da identidade da criança, podendo influenciar seu lado 

profissional. 

A diversidade das formas de relações comunicativas e sociais, 

presentes numa determinada família, permite a apropriação de características, 

valores, necessidades, interesses, objetivos e curiosidades singulares, que 

orientam as práticas dos indivíduos, realizando assim um movimento único e 

particular. Nesse sentido, investigam-se as formas de exercício da autoridade 

familiar das educadoras, sua aceitação, enquanto criança, as modalidades da 

ordem verbal e a sensibilidade pelas mensagens veiculadas (limites 

incorporados), a receptividade às palavras emitidas pelos adultos, sobre o nível 

de compreensão, de aceitação e de reação, a repercussão de olhar disciplinador 

nas atividades, as modalidades de socialização e a natureza de comportamento 

dos pais, a respeito da educação relacionada com o rigor e o objetivo explícito. 

Em continuação ao estudo da vida na infância pré-escolar, precisam 

ser explorados outros aspectos que especifiquem dimensões diferentes das 

alfabetizadoras, como os talentos manifestados na infância, as experiências 

significativas, os momentos marcantes na vida, a saudade, as pessoas que 

marcaram a infância, com boa ou má referência, os lugares e experiências 

relevantes, os sentimentos presentes na memória, envolvendo a repressão, 

tristeza, alegria, conquista, frustração, o sucesso e fracasso, os recursos utilizados 

para lidar com essas emoções, as formas de pensamento, de reação e de 

comportamento. 
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Na tentativa de conhecer um pouco mais as relações vivenciadas, os 

saberes e as representações, relacionados direta e indiretamente com o âmbito 

escolar, a pesquisa abarca situações que exploram outros aspectos da vivência na 

infância, como brincadeira, jogo, fantasia, amizade, músicas e canções. Busca 

ainda a pesquisa a comparação da criança da época com a de hoje, coerência da 

educação oferecida pelos pais com a da escola, preparação da criança para sua 

entrada na escola e formação das expectativas com relação ao universo escolar. 

Para enriquecer o entendimento do contexto pertencente à família das 

alfabetizadoras, busca a pesquisa também a reconstituição do tipo de comunidade 

da época, o estudo da pluralidade das formas de vida social, das características do 

princípio marcante de uma nova etapa da vida e da chegada do momento da 

escolarização. A própria análise da veiculação de uma imagem positiva dos pais 

sobre a profissão docente e a escola oferece informações relevantes, pois as 

orientações podem ter desenvolvido na filha a capacidade de obediência às 

futuras autoridades escolares e de vivência ajustada no meio escolar. Cabe 

estudar ainda questões relacionadas com cuidados de educação familiar, a 

pluralidade de formas para sucesso e fracasso, que possibilitem a formação de 

estudantes autônomos e de docentes comprometidas com o desempenho escolar 

de seus alunos. 

O próprio conhecimento da intimidade da família através de objetos e 

fotografias que retratam situações marcantes da vida recebe também atenção 

especial. Para Sonia Kramer (1999), esses elementos constituem a “imagem da 

memória” dos entrevistados, considerando-a como “objeto da cultura”6. Assim, a 

penetração da pesquisadora nos diversos campos do cotidiano da infância pré-

escolar permite o interagir singular da família das referidas professoras, 

auxiliando a investigação de outras facetas das histórias de vida. 

Aproveitaram-se também para o estudo acontecimentos que não foram 

considerados pelas professoras como fatores significativos para sua formação 

docente. Ocorreu, às vezes, a ausência de percepção e de reconhecimento do 

                                              
6 A investigação de objetos e fotografias apareceu também nos outros momentos das histórias de vida das 
alfabetizadoras. 
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valor de alguns fatos, classificando-os como muito simples, sem impacto para 

sua profissão. Tal atitude pode ser considerada como uma manifestação humilde 

de sua personalidade. 

As informações seguintes referem-se ao contexto das quatro 

professoras selecionadas. O período de nascimento das alfabetizadoras foi o 

critério para organizar a ordem da análise das entrevistas. O estudo adotado na 

pesquisa utilizou o mesmo processo de análise nos outros eixos, enfocando os 

saberes construídos nas várias etapas da história de vida das alfabetizadoras. Para 

melhor caracterização, anexou-se a transcrição literal da entrevista da professora 

Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva (Anexo 2), exemplificando melhor a trajetória 

desse trabalho.  

 

Eugênia Moreira 

 

A situação humilde em que a família de Eugênia vivia não 

impossibilitou aos filhos estudos e crescimento profissional. Pelas manifestações 

dessa educadora, referindo-se ao pai, como homem forte e lutador, conclui-se 

que a família era levada a crer que não existe problema sem solução. Numa carta 

direcionada à pesquisadora, descreve um pouco as características de seus pais: 

 

Papai, dos 13 aos 23 anos, era auxiliar de sapateiro. Trabalhava durante o dia 
e fazia o curso de contabilidade a noite. Escola de difícil acesso, que ele 
freqüentou de 1924 a 1927. Diplomou-se no ano em que eu nasci. 
Trabalhava, então, incansavelmente, como contador de muitas firmas e, 
depois, como diretor da receita da Prefeitura Municipal (...) Minha mãe era 
exímia cozinheira e caprichosa costureira de toda a filharada. (Eugênia, 
2004). 

 

Pelos aspectos presentes nos depoimentos, Eugênia sinaliza 

contribuições dos pais em sua vida de escola, desde o início. Vivenciou 

experiências que a prepararam para o cotidiano escolar, tornando-a capaz de 

entender e respeitar as dinâmicas ocorridas na escola. 
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Maria da Conceição Cortese (Mara) 

 

A condição humilde da família de Mara não impediu o estudo dos 

filhos. Receberam uma formação que lhes garantiu a entrada no mundo escolar 

com condições de aproveitamento. O cotidiano da família mostrava-lhes a 

necessidade de lutar para sobreviver. A vinheta seguinte registra o contexto da 

infância pré-escolar: 

 

(...) a gente ajudava a mãe a moer café (...) ela fazia sabão (...) a gente tinha 
que ajudar bem pequenina (...) sempre trabalhei (...) eu sabia do preço do 
arroz e do feijão  desde  muito  pequena (...) eu sei o quanto custa a vida 
porque foi uma luta (...) mas foi vitoriosa. (Mara, 2003). 

 

Mara salientou que a educação recebida na família e as relações 

mantidas nesse ambiente desenvolveram um conhecimento sobre a importância 

de assumir uma função profissional com responsabilidade. 

A doçura e o amor da mãe e da avó, ao se relacionarem com os 

problemas presentes no cotidiano familiar, com certeza, contribuíram para a 

formação docente. Percebe-se esse fato, porque em vários momentos da 

caracterização da prática, como professora, fez referências às posturas grandiosas 

dessas mulheres. Relacionava-as com as atitudes pedagógicas do professor, 

ressaltando-as como necessárias para o desenvolvimento de um bom trabalho. 

 

Oracy Marques da Rocha Tettamanti 

 

Oracy aproveitou conhecimentos adquiridos durante sua infância, na 

fazenda dos pais, para organizar aulas relacionadas ao ensino em zona rural. No 

momento de ensinar as técnicas agrícolas, a história e a geografia dessa região, 

recorria aos saberes obtidos na convivência com o pai, com a natureza e com os 

colonos. 

Mesmo a pequena convivência com o pai na fazenda, até os 10 anos 

de idade apenas, permitiu-lhe formar certas concepções a respeito da natureza, o 

que contribuiu para a valorização da importância de se viver com liberdade. Para 
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Oracy, o pai era um homem especialíssimo, de uma sensibilidade que o levava a 

se preocupar até com a saúde dos filhos dos funcionários da fazenda. O registro 

seguinte ilustra essa preocupação: 

 

(...) o meu pai reunia toda criançada da colônia e punha todo mundo dentro 
do armazém que guardava o café e colocava também os seus filhos e 
sobrinhos e o meu pai dava remédio de verme e ficava contando história até 
o remédio fazer efeito (...) depois do efeito a gente ia para o banheiro e aí as 
crianças passavam pela cozinha e a mamãe dava um prato de canja (...) o 
meu pai ia até o posto de saúde e enchia um vidro com pastilha com ferro e 
distribuía para os colonos que tinham filhos para evitar problemas 
provocados por verme. (Oracy, 2004). 

 

O comprometimento do pai, a respeito da saúde das crianças, e a 

didática utilizada para controlar o sucesso do tratamento influenciaram sua 

concepção de educadora. Conscientizou-se da importância de se preocupar não 

apenas com os aspectos escolares, mas com a própria saúde física e mental dos 

alunos. A delicadeza do pai, em contar histórias, sensibilizava-a, pois garantia o 

benefício, ao mesmo tempo que divertia as crianças. Mostrou-lhe a possibilidade 

de educar e provocar mudanças, por meio de atitudes prazerosas e divertidas. 

Antes de entrar para a escola, sua mãe alfabetizou-a em casa. 

Aproveitava a letra grande e redonda de outra filha, já alfabetizada, para ensinar-

lhe o traçado das letras, treinando a coordenação motora. No processo de 

alfabetização realizado em casa, não encontrou problemas, tendo isso ainda 

ajudado o início de sua vida escolar. 

 

Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva 

 

A origem de Rosa proporcionou-lhe uma educação subsidiada pela 

tradição japonesa, usufruindo ensinamentos que valorizavam a disciplina e a 

obediência. Por ser primogênita e a primeira neta, atribuíram-lhe muitas 

responsabilidades, forçando-a a assumir certas posturas como referência. Desde 

muito cedo, incutiam em sua vida que era responsável até pela conduta de seus 

primos. Esse tipo de postura permaneceu no decorrer de sua história desde a 

idade pré-escolar. 
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Rosa apropriou-se das características da cultura familiar, 

transformando-as em saberes orientadores, que subsidiaram suas atitudes 

referentes à profissão e ao relacionamento com colegas de trabalho e alunos. 

Esses saberes levaram-na a ser muito disciplinada, decidida, consciente da 

função de ser responsável sempre por alguém e comprometida com a realização 

de comportamentos visando a obtenção do sucesso. 

As crianças da família eram alfabetizadas com cinco e seis anos em 

japonês pela avó paterna, que, ao perceber que uma criança apresentava 

condições para ser alfabetizada, mudava-se para a casa dessa criança e iniciava o 

processo de alfabetização, permanecendo até concluí-lo. Esse processo de 

aprendizagem desencadeou emoções de várias naturezas. Rosa começou a 

aprendizagem da leitura e escrita com muita poesia, contos folclóricos, fatos do 

cotidiano e histórias. A iniciativa da avó, explorando os livros, a partir da capa e 

das gravuras, incentivava a realização de uma leitura prazerosa. Contando-lhe o 

que estava no livro, despertava-lhe uma grande paixão:  

 

(...) eu sabia o  que  estava  escrito  de  cor  nos livros mesmo não sabendo 
ler (...) e a minha avó sabia disso e me deixava maravilhada com essa leitura 
e tudo isso me encantava. (Rosa, 2004). 

 

A própria qualidade dos livros, as gravuras, a pintura, o brilho e o tipo 

de papel fascinavam-na, aproximando-a cada vez mais da leitura e escrita. A 

figura da avó apareceu na alfabetização de Rosa de modo marcante, despertando 

sentimentos agradáveis. Além dessas emoções positivas, por ser rigorosa, 

exigente e disciplinadora, a avó exerceu condutas que lhe castraram a iniciativa 

de segurar o lápis com a mão esquerda, porque não queria que nenhuma neta 

fosse canhota. Percebe-se assim que, ao mesmo tempo que a avó proporcionava 

muita alegria, provocava dor, batendo-lhe na mão com régua para que pegasse o 

lápis apenas com a direita. Rosa, com a perseguição da avó, acompanhada por 

punição física, disfarçava a realidade de não ser destra.  

Ao analisar as manifestações do processo de alfabetização nos 

procedimentos didáticos da avó, percebe-se que se tornaram em saberes 

referenciais para a reflexão das práticas de ensino. As experiências envolvendo a 
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punição física também foram incorporadas, sendo utilizadas como modelos de 

práticas que não contribuem para a aprendizagem e para a mudança de 

comportamento. 

As reações detectadas nos depoimentos de Rosa, durante a entrevista, 

sinalizaram sua identificação com alguns aspectos da cultura japonesa e uma 

aversão a outros. Os sentimentos envolvendo a submissão e a obediência cega, 

sem questionamento, não eram aceitos, desencadeando discussões significativas 

na família. Essa postura de questionar os padrões apareceu também em outros 

momentos de sua história de vida e até em situações referentes ao planejamento 

da prática pedagógica. 

 

2.2 - Saberes da vida escolar  

 

A compreensão da ruptura do cotidiano da criança, pela vivência na 

escola definiu-se como um outro eixo, saberes da vida escolar, o qual corrobora 

ainda para o entendimento da formação docente. O impacto com a natureza das 

experiências e práticas inerentes à vida escolar direciona as educadoras, ao 

assumirem a docência, para a realização de modelos de ensino e práticas 

educativas vividos, enquanto alunas, ou para sua refutação. Esse momento traz 

ainda uma multiplicidade de indagações relacionadas a contatos de naturezas 

diferentes, envolvendo professor-aluno, aluno-aluno e aluno-escola. 

Esse modo de compreender os processos de relações sociais e 

pedagógicos exige a investigação de fatos envolvendo as lembranças 

rememoradas do início da vida escolar. O conhecimento das marcas 

significativas das lembranças de escola, incluindo as boas e más recordações, o 

cheiro da bolsa escolar, o lanche, a merenda, o uniforme, as formas de 

convivências com outras crianças, as histórias de castigo corporal, humilhação, 

discriminação, elogio e prêmio oferece dados enriquecedores para o respectivo 

tema. 

Tais estudos oferecem informações relevantes, a respeito das 

representações das alfabetizadoras relacionadas à percepção singular sobre o 
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cotidiano da vida escolar e dos saberes. Abrangem as imagens incorporadas 

correspondentes às interpretações das experiências e das práticas vividas. 

O conhecimento do cotidiano de vida escolar leva, pois, a um tipo de 

análise que focaliza os modos como as diferentes professoras se apropriaram da 

respectiva realidade. Para melhor entendê-la, a pesquisa revela ainda a 

necessidade de investigar a trajetória das educadoras como alunas, antes de sua 

entrada no curso de formação. Para isso, reconstitui-se o processo de 

alfabetização, envolvendo a cartilha, o livro de histórias, a aprendizagem das 

primeiras letras, o domínio da leitura e da escrita, a dinâmica das aulas, a relação 

professor-aluno-aprendizado, enfim, a vida na sala de aula.  

Pela narrativa das alfabetizadoras entrevistadas, torna-se possível 

identificar determinadas características expressivas pertencentes ao passado e 

explicações sobre alguns aspectos que influenciaram a formação do perfil 

profissional. Nesse sentido, o estudo da atuação de seus professores com relação 

ao sucesso e fracasso escolar dos alunos, da dinâmica das aulas, da introdução 

das regras e da repercussão, do envolvimento de seu professor com relação ao 

conteúdo, das lembranças positivas e negativas deixadas pelos antigos mestres, 

da atuação dos primeiros professores, da relação professor-aluno e de sua 

imagem de aluna, como adiantada, atrasada ou comprometida com as aulas, as 

educadoras pesquisadas podem explicitar informações contundentes para o 

respectivo tema da pesquisa. 

A análise das características marcantes da vida escolar das professoras 

alfabetizadoras bem sucedidas pode oferecer indicadores que mostrem aspectos e 

saberes diferenciados e singulares. No trabalho de Bernard Lahire (1997), a 

respeito do sucesso escolar, percebe-se que o sucesso aparece nos meios 

populares e mesmo em situações em que a trajetória escolar do indivíduo 

comprove a presença marcante do fracasso. “Por que tal aluno, que era um 

‘perfeito vagabundo’, um belo dia começa a ‘funcionar melhor’, ‘a interessar-se 

mais’, ao passo que nunca conseguimos fazer nada por aquele outro?” (Lahire, 

1997, p.13).  
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Conclui-se que, com essa passagem do autor, a criança pode 

incorporar uma cultura escolar em forma de “desejos pessoais”, sem ter sofrido 

intervenções sérias e sistematizadas pela escola e pelas ações educativas dos pais. 

Além disso, existe uma dependência da estrutura das relações da criança com 

outros sujeitos para estruturar e realizar o próprio comportamento e a maneira de 

pensar e sentir. Assim, a análise das relações de poder ainda permite qualificar a 

repercussão das práticas pedagógicas e sociais, envolvendo o controle minucioso 

do corpo, da mente e do padrão de comportamento desejado. 

Na presença de uma multiplicidade de relações de poder heterogênea 

no cotidiano escolar (Monteiro, 2002b), a pesquisa, envolvendo as 

alfabetizadoras bem sucedidas, investiga as relações ocorridas na vida na escola 

para o entendimento do significado, recuperado pelas educadoras, das 

representações e dos saberes sobre os princípios norteadores de suas ações 

pedagógicas. A reconstituição de experiências significativas permite identificar 

se as práticas vividas, enquanto alunas, foram incorporadas de modo a fazerem 

parte da estruturação de práticas educativas, no exercício de sua docência. 

O propósito de reunir uma quantidade significativa de acontecimentos 

que repercutiram, positiva e negativamente, na escolarização futura e na 

formação de alfabetizadora, o tipo de relacionamento com colegas, a participação 

da família nos assuntos escolares, na tarefa, na orientação escolar e o tipo de 

expectativa dos pais com relação aos estudos recebem também análises. 

A natureza de participação dos pais oferece pistas para compreender 

um pouco a desenvoltura e o comportamento das professoras com relação aos 

assuntos escolares. Bernard Lahire (1997), ao analisar a ordem moral doméstica, 

leva em consideração a capacidade dos pais para incutir nos filhos o “bom 

comportamento” e o respeito ao professor. Muitos pais 

 

Como não conseguem ajudar os filhos do ponto de vista escolar, tentam 
inculcar-lhes a capacidade de submeter-se à autoridade escolar, comportando-
se corretamente, aceitando fazer o que lhes é pedido, ou seja, serem 
relativamente dóceis, escutando, prestando atenção, estudando e não 
brincando (...) Os pais visam, desse modo, a uma certa ‘respeitabilidade’ 
familiar da qual seus filhos devem ser os representantes. (Lahire, 1997, p.25). 
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Além dessas questões, a família pode estar comprometida com o 

controle do tempo, dos amigos e colegas, com o impedimento das saídas e 

distrações para direcionar os filhos aos estudos. Essa dinâmica de relações 

permite o aparecimento de processos de socialização, contribuindo ou não para o 

desempenho escolar. Ressalta-se a necessidade de investigar o sacrifício dos pais 

para oferecer boas condições de estudo aos filhos e a disposição para auxiliar nas 

tarefas, o período destinado ao estudo em casa, o nível das relações entre as 

vivências familiares e o universo escolar, entre as obrigações de estudo e as 

domésticas, o sentimento desencadeado a partir da avaliação dos pais diante dos 

resultados na escola, a caracterização do apoio afetivo e moral referente aos 

assuntos e acontecimentos escolares. 

A presença do sucesso escolar apresenta-se dependente das influências 

heterogêneas, distanciando-se do padrão. O controle rigoroso dos pais, o seu 

superinvestimento escolar e a transmissão de um capital cultural, correspondente 

ao da escola, não garantem o sucesso escolar dos filhos. Lahire (1997), em seu 

trabalho, problematiza a qualidade e a intensidade das condições favoráveis de 

educação, do investimento e da intervenção dos pais, pois o nível de 

escolarização não é um fator decisivo para o bom desempenho na escola.  

 

O que dizer das mães que lêem bastante mas que trabalham e não podem 
cuidar da educação escolar de seus filhos? O que dizer de pais mais 
qualificados que outros, mas que, na divisão sexual tradicional dos papéis 
domésticos, não transmitem seu capital cultural aos filhos, educados por 
mães menos qualificadas? (Lahire, 1997, p.30). 

 

Essas problematizações mostram que as características, vinculadas ao 

sucesso escolar e à trajetória familiar, não podem ser universalizadas como uma 

referência de sucesso. O importante nesse trabalho sobre alfabetização é destacar 

os diferentes “estilos de sucesso” inerentes às histórias de vida das professoras, 

sem o comprometimento de estabelecer generalizações rígidas entre as trajetórias 

de experiências e práticas.  

O trabalho busca qualificar os dispositivos de socialização, pois o 

indivíduo usufrui de uma pluralidade de “mundos sociais” que desencadeia a 
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diversificação de práticas. O comportamento, a maneira de desejar, pensar, 

sonhar, apreciar, enfrentar e ver as diversas realidades dependem do processo de 

apropriação e do relacionamento com essa pluralidade. Sabe-se que “para efetuar 

sozinho certas atividades é preciso ter interiorizado esquemas mentais e 

comportamentais sob a orientação do adulto” (Lahire, 1997, p.64), seja no âmbito 

familiar ou escolar. 

O estudo da influência das relações familiares requer sua análise para 

explicar certos comportamentos ligados à escola. Os pais analfabetos, 

dependendo de suas percepções e idéias sobre escola, podem transmitir 

ferreamente a importância dos estudos e uma certa cultura escolar para seus 

filhos, “apesar da distância que os separa do mundo escolar” (Lahire, 1997, 

p.172).  

Por outro lado, os pais que acompanham de perto os estudos, lendo 

histórias para seus filhos, seguindo as tarefas e os que possuem um nível alto de 

escolarização podem influenciar negativamente, através de suas frustrações, 

dificuldades e fracassos vividos na escola. Esse posicionamento teórico confirma 

assim que os sentimentos também são transmitidos para as novas gerações, 

contribuindo para a formação de saberes que podem orientar as práticas. Diante 

disso, o investimento pedagógico não é a única e exclusiva chave para se obter 

sucesso escolar. 

Na busca persistente de situações importantes que retratem a vida 

escolar das alfabetizadoras, os objetos e as fotografias compõem significados 

que, de certo modo, contribuem para o questionamento das características do 

princípio marcante de uma nova etapa da vida, a criança alfabetizada, no meio 

escolar. Organizou-se, então, o eixo, saberes da vida escolar, nesta pesquisa, 

para conhecer que papel representa, para as educadoras, a escola que tiveram 

(Kramer; Jobim e Souza, 1996). 
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Eugênia Moreira 

 

A escola sempre representou para a família de Eugênia uma 

possibilidade de ascensão social. Nessa perspectiva, os pais procuraram 

encaminhar os 10 filhos para a melhor escola pública de Itapetininga. Essa 

postura garantiu a qualidade do processo de alfabetização.  

Ao se analisar a natureza de sua aprendizagem de leitura e escrita e de 

seus irmãos, nota-se que a cartilha Caminho Suave sempre apareceu como um 

recurso indispensável nas aulas de primeira série. Percebe-se, assim, que os 

saberes que sustentaram a prática de ensino de suas professoras com relação a 

esse instrumento foram incorporados na configuração de seu trabalho 

pedagógico, mesmo porque faz referências à cartilha, durante a entrevista, 

identificando-a como um material valioso para organizar as práticas 

alfabetizadoras. 

A esperança dos pais relacionada à educação manifestou-se também 

na formação profissionalizante, incentivando os filhos para o magistério. Pela 

ausência de faculdade em Itapetininga, o pai deu-lhes o diploma de professor 

primário. Com a formação docente, iriam lecionar onde houvesse faculdade. 

Poderiam trabalhar, exercendo a docência, e continuar os estudos. 

Verifica-se que Eugênia entrou na escola já com o destino traçado, 

sabendo que deveria estudar para se tornar professora primária. A valorização do 

trabalho docente veiculado pelos pais permitiu-lhe se conscientizar da 

importância do ato de ensinar e fazer alguém aprender. 

No Natal, os filhos ganhavam bolsa para ir à escola, criando 

expectativa com relação ao próximo ano letivo. As brincadeiras organizadas em 

casa pelo pai, preparando os filhos para a primeira série, relacionavam-se às 

atividades da escola. Esse tipo de atitude configurava-se de tal maneira que 

substituía o ensino pré-escolar. 

As próprias tarefas escolares realizadas em casa recebiam atenção 

especial dos pais. Quando Eugênia precisava de algum material diferente ou de 

informação específica, providenciavam-lhe o necessário para o bom 
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desempenho. Procuravam ainda manter sempre um ambiente silencioso, como 

condição favorável ao estudo. Essas posturas incentivavam os filhos às atividades 

escolares com responsabilidade. 

A atitude dos pais diante de assuntos referentes a algum tipo de 

malcriação ou à nota baixa, de acordo com a opinião de Eugênia, foi uma 

referência pedagógica. Também a atitude de não gritar com os filhos nem a de 

bater e a de procurar conversar sempre, buscando, porém, o porquê de 

determinado comportamento, configurou-se num saber orientador das práticas de 

ensino. Dessa maneira, o filho esforçava-se para mudar as atitudes e esse tipo de 

reação procurava conseguir dos alunos. 

A tendência pelo ensino já se manifestara nas primeiras séries do 

primário, tendo sido aproveitada pela professora. Ao perceber sua capacidade de 

explicar e fazer com que os colegas entendessem, pedia-lhe para ensinar os que 

apresentavam dificuldades. Assim, essas experiências da vida escolar 

contribuíram para a construção de saberes e para concepções relacionadas ao 

trabalho docente. 

 

Maria da Conceição Cortese (Mara) 

 

As lembranças de Mara com relação à vida escolar explicitam 

situações carregadas de ressentimentos: 

 

(...) no meu tempo eu apanhava da professora (...) ela batia a minha cabeça 
na lousa. (Mara, 2003). 

 

Essa experiência fazia com que Mara se afastasse da escola e dos 

professores. Com certeza, tais posturas contribuíram para a construção de saberes 

relacionados ao próprio trabalho docente. Em todo instante da entrevista, deixou 

claro o cuidado para jamais sua atitude docente se avizinhar das práticas de 

ensino vivenciadas, enquanto aluna. Procurava utilizar a experiência escolar para 

construir outras bem diferentes.  
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Apesar das situações escolares que lhe provocavam mágoa e tristeza, a 

vontade de ser professora não diminuía. A participação na vida escolar dos 

irmãos menores, em casa, contagiava-a, reforçando o gosto pelo magistério. 

Conclui-se ainda que Mara pode ter optado pela profissão docente, por querer 

uma outra prática de ensino que não fizesse alunos sofrerem no cotidiano escolar. 

O respeito à criança, aspecto não valorizado pelos professores, tornou-

se seu objetivo principal no relacionamento com os alunos. O grito e a 

humilhação, desencadeados pela dificuldade de aprendizagem e atenção das 

crianças, nunca fizeram parte do contexto de sua docência. Pelo contrário, 

procurou não repetir essas práticas, substituindo-as pelo diálogo e pela 

compreensão, como caracteriza a manifestação seguinte: 

 

(...) o professor que grita com a criança não tem nível de gente educada e o 
professor tem que ser modelo (...) ser exemplo (...) então (...) eu trabalhava 
com voz suave e tinha que fazer a criança aprender de qualquer jeito (...) se 
a criança não aprendia hoje (...) ela ia aprender amanhã (...) se não 
aprender (...) ela ia aprender depois. (Mara, 2003). 

 

Se a criança continuasse não conseguindo aprender, depois de várias 

tentativas, chamava os pais para obter informações que pudessem auxiliar na 

organização de outras estratégias de ensino. No seu tempo de aluna, os 

professores não demonstravam preocupação com a aprendizagem das crianças; 

antes, com a utilização das práticas de ensino para puni-las e para enquadrá-las 

nos padrões de comportamento desejados. A natureza de apropriação do 

conteúdo, desenvolvido na sala de aula, não se apresentava como um objetivo 

educativo: 

 

(...) a professora no meu tempo fazia assim (...) abria o livro e falava (...) 
vamos abrir em tal lição (...) num dia era isso (...) no outro (...) a professora 
falava (...) você que estava conversando pode continuar a ler onde o colega 
parou de ler. (Mara, 2003). 

 

As práticas de ensino, conforme Mara, ocorriam para cumprir apenas 

uma tarefa do dia. A professora não se preocupava com o processo e com a 
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natureza de relacionamento que deveria ter com os alunos, mas apenas com o que 

deveriam concretizar com o próprio conhecimento e com a aprendizagem. 

A configuração das aulas de seus professores não a deixava feliz. A 

escola sempre se apresentou como algo maçante e punitiva. Pode-se afirmar que 

a história de vida escolar de Mara foi constituída por muitos fracassos e 

humilhações, como retrata a manifestação na entrevista: 

 

(...) eu  era  muito  preguiçosa  até  não  poder  mais  (...)  eu  não  gostava 
de teoria (...) quando  eu  tinha  que  pegar  aquelas matérias para estudar 
eu ficava possessa e quando o professor dava uma aula mais prática eu 
adorava (...) eu tinha pavor em estudar (...) minha mãe ficava brava porque 
os meninos (...) os meus irmãos sempre  foram  muito  estudiosos (...) eu 
queria ir à escola (...) não me negava a ir (...) mas quando eu via que tinha 
aquelas coisas para estudar (...) NOSSA (...) eu ficava possessa (...) eu 
cheguei a repetir de ano por não querer estudar (...) os meus professores 
ficavam bravos comigo (...) me repreendiam porque eu não gostava de 
estudar (...) me faziam até chorar. (Mara, 2003). 

 

A história de vida escolar de Mara armazenou uma quantidade de 

experiências e de saberes relacionados ao trabalho docente, permitindo-lhe 

organizar sempre situações pedagógicas distantes das vivenciadas, enquanto 

aluna do ensino fundamental. O contato com a teoria e prática, provavelmente, 

fez com que organizasse as aulas mais dinâmicas, solicitando participações 

práticas dos alunos nas atividades desenvolvidas no cotidiano escolar. 

 

Oracy Marques da Rocha Tettamanti 

 

Para Oracy, o estudo sempre foi considerado um meio para conquistar 

ferramentas intelectuais para sobreviver. Esse sentimento aflorou, porque desde 

cedo teve que se esforçar para estudar. Seus irmãos ajudavam-na a freqüentar a 

escola, conseguindo bolsa de estudo, pois havia perdido o pai, aos 10 anos. Como 

conseqüência, era obrigada a tirar boas notas para manter a bolsa, 

conscientizando-se, assim, da importância do estudo para a vida. 

As boas recordações da época do primário e ginásio foram 

caracterizadas da seguinte maneira: 
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(...) eu sempre fui uma boa aluna (...) eu gostava da escola (...) eu sempre 
tive notas boas (...) até hoje eu me lembro do nome da maioria dos 
professores do ginásio (...) do primário eu me lembro de todos (...) nessa 
época eu já tinha responsabilidade (...) quando a gente tem uma obrigação 
desde pequena (...) você tem responsabilidade (...) então (...) eu sabia que em 
casa eu não tinha muito tempo (...) então (...) eu prestava atenção na aula e 
eu tinha uma memória auditiva muito boa (...) mas eu anotava tudo o que o 
professor falava (...) as coisas principais eu estudava escrevendo fazendo um 
quadro simbólico (...) eu guardava o papel de pão de toda manhã porque era 
eu que ia comprar pão para as minhas irmãs. (Oracy, 2004). 

 

Essa situação estendeu-se até o Curso Normal. Percebe-se, assim, que 

a história de vida de Oracy foi constituída por uma trajetória que a levou a 

articular, com configurações específicas de cada época, o estudo com o trabalho. 

O saber oriundo dessa articulação subsidia a prática docente, ainda na 

aposentadoria. 

A convivência com os 32 sobrinhos, dos quais pajeou 10, permitiu-lhe 

desenvolver habilidades para se relacionar bem com crianças. Nesse convívio, 

direcionava-os para atividades ligadas à escola e orientava-os nas tarefas 

escolares de casa. Para cuidar dos sobrinhos, organizava ainda teatro, brincava de 

escolinha, de casinha, bola e amarelinha, adquirindo familiaridade com criança. 

Essa relação ocorreu também na Escola Normal, possibilitando-lhe 

aprimoramento da competência de ensinar. 

A mudança constante de escolas fazia com que Oracy desenvolvesse 

rapidamente o processo de adaptação, esforçando-se sempre para se enquadrar ao 

novo ambiente e para tirar boas notas. Como conseqüência, um aumento 

significativo da capacidade de adaptar-se a qualquer ambiente profissional. 

 

Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva 

 

O contato com a natureza das aulas, a metodologia de alfabetização, o 

recurso material e o relacionamento professor-aluno acabou se distanciando do 

encantamento formado pelo processo de alfabetização realizado na língua 

japonesa. A convivência com a escola brasileira provocou-lhe tristeza de várias 

naturezas que envolveram situações preconceituosas de colegas e atitudes 

pedagógicas injustas.  
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As primeiras lições de Rosa não lhe apresentaram nenhum significado. 

O estudo da cartilha, abarcando frases, como Pata nada, provocava-lhe tristeza, 

porque ficava sem entender como tantas letras diziam tão pouco. A própria 

cartilha desencadeava um mal-estar por causa de suas ilustrações e da tonalidade 

do papel que era amarelado. Para Rosa, 

 

(...) o livro era muito feio (...) era um branco muito bege (...) era preto que 
não era preto e o branco não era branco (...) era uma cor medonha (...) não 
tinha colorido (...) a do japonês não (...) a folha era brilhante (...) era 
colorida (...) era bonita (...) ISSO me entusiasmava no japonês. (Rosa, 2004). 

 

Para fugir desse contexto, sem que a sua professora percebesse, 

registrava a lição da cartilha no caderno e desenhava-a com lápis colorido, 

diminuindo a tristeza de seu estudo.  

Rosa carregou, pelos seus anos de escolaridade, vícios de linguagem e 

incompreensão de determinadas características da língua portuguesa, que não 

foram explicadas pelos seus professores. Precisou descobriu sozinha as dúvidas e 

os erros construídos no próprio cotidiano escolar. Essas experiências descritas 

desenvolveram nessa professora a consciência de que a criança, ao ser iniciada ao 

processo de alfabetização, poderia apresentar as mesmas dificuldades. Por causa 

disso, sua prática pedagógica recebeu fortes influências dessa realidade, 

preocupando-se sempre em conhecer as dúvidas, as hipóteses e as concepções 

dos alunos, a respeito da aprendizagem da leitura, da escrita e de sua opinião 

sobre a própria configuração da aula. 

Durante sua escolarização, outra situação vivida, que explica sua 

influência na organização das práticas alfabetizadoras, refere-se às atividades 

coletivas. Procurava desenvolvê-las para permitir aos alunos que explicitassem 

para o grupo da sala de aula as dúvidas e dificuldades. Com esse tipo de 

democratização, percebia que as crianças superavam com mais tranqüilidade e 

rapidez as dificuldades. Optava pelas atividades coletivas porque, enquanto aluna 

do ensino fundamental, sofreu muito. A própria estrutura de aula, a natureza de 

participação dos professores e dos alunos não contribuíram para que pudesse 
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explicitar suas confusões conceituais. A postura didática explicitada a seguir 

caracteriza a transposição de experiências da vida escolar para a prática docente: 

 

(...) minhas  redações  nunca foram  individuais  porque eu  tive muita 
dificuldade (...) o fato de eu nunca poder falar com uma colega para eu 
trocar idéia (...) para saber se aquela letra estava certa ou errada (...) não 
deixaram fazer isso (...) isso me soava como um castigo (...) eu trabalhava 
desse jeito porque eu não queria que os meus alunos sentissem o que eu tinha 
sentido. (Rosa, 2004). 

 

A influência expressiva das situações de ensino, durante a vida 

escolar, configurou-se em saberes decisivos para (re)avaliar a trajetória da 

formação profissional. Como conseqüência, a ação pedagógica da professora 

alfabetizadora abrangeu características que foram adquiridas não apenas na 

Escola Normal, no curso de Pedagogia e na convivência com os pares da 

profissão. 

Várias passagens da vida escolar confirmaram, na personalidade de 

Rosa, a presença da perseverança, da capacidade de recriar a situação 

estabelecida e de enfrentar os desafios. Essas características acompanham-na até 

hoje, sendo manifestadas na maneira de compreender e se relacionar com os 

alunos, colegas e com os acontecimentos. 

A atitude do pai de Rosa, relacionada a um erro da professora de 

primeira série, fez com que criasse recursos para superá-lo. Rosa, por ser uma 

menina com um vasto conhecimento e muito questionadora, percebeu que sua 

professora havia errado, ao ensinar para a turma de alunos o feminino de sapo, 

dizendo que era rã.  

Indignada com esse erro, pediu ajuda ao pai, desfazendo o equívoco 

com o seu dicionário. No dia da prova, a professora não considerou a resposta 

correta sobre o feminino de sapo, prejudicando sua nota. A avaliação da 

professora provocou-lhe revolta, procurando novamente seu pai para reivindicar 

justiça. O pai, ciente da complexidade da situação, aconselhou-a dizendo que o 

importante era que ela sabia o certo e, quando a professora perguntasse 

novamente sobre o feminino de sapo, era para colocar rã. Assim, segundo seu 

pai, não iria ter problema com a professora. 
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O fato relacionado com o feminino de sapo marcou fortemente a vida 

de Rosa. Fez com que desconfiasse de tudo, achando que sempre poderia haver 

algum ensinamento errado. Por essa razão, procurava saber até quanto valia cada 

questão da prova. Explicitou ainda na entrevista que o comprometimento de 

explicar o porquê de determinado resultado na avaliação sempre esteve presente. 

A vida de aluna mostrou-lhe o significado dessa atitude para o envolvimento do 

aluno. 

Outro acontecimento também pertencente à primeira série do 

primário, o qual lhe deixou marcas significativas, relaciona-se às punições 

acadêmicas. A professora, não conseguindo canalizar uma característica da 

personalidade de Rosa, preferiu atribuir-lhe um castigo para combater sua 

“tagarelice”. Nas férias de julho, teve que realizar 500 problemas de 

multiplicação e 500 de divisão, mesmo sabendo apenas adição e subtração. A 

vontade de realizá-los não era suficiente e, conseqüentemente, pediu auxílio ao 

avô materno, que havia sido engenheiro no Japão e que costumava freqüentar sua 

casa. Ao contar-lhe a dificuldade, o avô proporcionou-lhe uma aprendizagem 

fantástica.  

O avô, com muita paciência e seriedade, pediu a Rosa que traduzisse o 

exercício para o japonês, com o objetivo de verificar o nível de compreensão, e 

que desenhasse as características do problema. Esse procedimento permitiu-lhe 

que entendesse a lógica das operações, realizando as questões sem nenhuma 

dificuldade. A capacidade do avô de levá-la a interpretar a mensagem por meio 

do desenho configurou-se para Rosa numa referência orientadora de sua prática, 

ao trabalhar com aspectos envolvendo a resolução de problemas. 

Na escola, Rosa teve ainda desenhos e atitudes desrespeitadas. Um 

professor que considerava seus desenhos medíocres não os colocava na pasta de 

trabalhos para mostrá-los aos pais. Colocava outros, desenhados por ele mesmo, 

para mostrar a todos que os desenhos de Rosa também eram bonitos. A atitude 

desse professor revoltava-a, porque sua concepção de beleza e de desenho 

desvalorizava a natureza de produção do aluno. 
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Percebe-se ainda, por meio da caracterização da vida escolar de Rosa, 

que a própria escola desencadeava nos alunos a discriminação, ao valorizar certas 

habilidades em detrimento de outras. Por ter sido uma aluna que gostava de 

desenho e que pintava brilhantemente nunca foi valorizada. Esse tipo de atitude 

sempre a fez sofrer muito e, conseqüentemente, nas suas relações pedagógicas, 

referentes à organização do trabalho docente, procurava respeitar e valorizar os 

interesses dos alunos. Comprometia-se em fazer com que o próprio aluno 

permitisse aprender, pois ninguém conseguiria a aprendizagem sem a própria 

permissão. Pode-se perceber que Rosa sempre conviveu muito com o sucesso e 

fracasso que lhe provocaram alegrias e tristezas. 

O relato da história de vida de Rosa e sua reflexão dos acontecimentos 

pertencentes a esse período fizeram com que identificasse determinadas 

influências na formação da identidade pessoal e, conseqüentemente, na formação 

profissional. Essas experiências contribuíram para que Rosa se tornasse uma 

pessoa forte, decidida, comprometida com as oportunidades iguais e com o 

respeito pela diversidade. 

Defendia também a presença da justiça e da igualdade, porque sempre 

sofreu muito, principalmente, na idade escolar por causa das comparações que 

sua família fazia com relação às irmãs e primas. Por ser a primogênita tinha que 

se tornar a melhor, o modelo e a perfeita. O exemplo destacado sinaliza o peso 

negativo da comparação: 

 

(...) eu tinha uma prima com uma caligrafia maravilhosa e com aptidão para 
cozinha  (...)  para  costura  e  eu  era zero à esquerda (...) eu era apenas 
uma excelente aluna (...) mas era só isso (...) na escola eu era a primeira 
aluna (...) era a pata choca da família e dentro da escola (...) para eu ser a 
primeira eu era constantemente menosprezada (...) mesmo o professor 
dizendo que eu deveria ter vergonha de ter cara de japonês. (Rosa, 2004). 

 

Essas experiências vividas nesse período escolar levaram Rosa a saber 

que a comparação de seus alunos deveria ser evitada, pois desencadeava um mal-

estar que não contribuía para a aprendizagem. A comparação deveria ocorrer para 

analisar os vários resultados de um mesmo aluno.  
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No ensino fundamental, ocorreram situações que foram lembradas por 

Rosa com muito ressentimento, como o episódio envolvendo o professor de 

matemática, o qual era considerado o “monstro” da escola. No decorrer da quinta 

série, pela ausência de compatibilidade, discutia muito com esse professor, que, 

para justificar a avaliação, dizia que ela deveria ter vergonha de ser japonesa por 

tirar seis e meio na avaliação de matemática e que deveria, ainda, desistir de 

estudar. 

Ao invés de prejudicar o entusiasmo pela aprendizagem, esse tipo de 

situação era considerado como um desafio, propondo para o professor que teria 

que registrar sua nota também dez no mês seguinte, se viesse obter dez no 

próximo mês. Como tivesse conseguido tal resultado, o professor teve que 

cumprir a palavra, sem questionar. 

Uma outra experiência relacionada com prática avaliativa serviu-lhe 

para entender os sentimentos de seus alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Ao receber uma prova de português, manifestou raiva e nervosismo, pois 

encontrou sua redação com muito vermelho. Como conseqüência, acabou 

amassando instintivamente a prova, mas sem a intenção de ofender a professora. 

Essa atitude caracterizou-se para a docente como desacato e desrespeito, 

levando-a a dar zero na avaliação. Para Rosa, a reação da professora provocou-

lhe marcas de ressentimento, porque não conseguiu interpretar o porquê da 

atitude de sua aluna. 

A reflexão de Rosa sobre as práticas avaliativas permitiu pensar em 

outras alternativas de correção, ao trabalhar com seus alunos. Descartou a prática 

da correção abusiva e sem explicação, procurando entender as reações e as ações 

dos estudantes. Essa postura reflexiva levou Rosa a se interrogar: 

 

(...) eu fazia isso com a prova (...) por que o meu aluno não iria fazer?. 

(Rosa, 2004). 

 

Essa capacidade de se colocar no lugar do aluno e de analisar as 

experiências, enquanto aluna, permitiu-lhe reunir um conjunto de saberes da 

reflexão, sinalizando o caminho do trabalho pedagógico e das relações sociais. 
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Percebe-se assim que os vários momentos da trajetória de vida escolar 

sinalizaram a presença marcante de atitudes desafiadoras, não permitindo que 

ninguém a desafiasse sem que desse conta do desafio. Essas características, 

conforme os depoimentos e as reflexões de Rosa, subsidiaram muito suas 

práticas sociais e pedagógicas. 

Nesse sentido, identifica-se que Rosa tem a consciência de que muitas 

situações maçantes vividas como aluna foram aproveitadas para organizar as 

práticas e para se relacionar de uma outra maneira com os alunos. Considera-se 

que essas experiências contribuíram para sua infelicidade na escola, podendo, 

também, esse tipo de situação desencadear tristeza em outras crianças, seus 

futuros alunos. Aproveitou-as como referências negativas para não as reproduzir, 

durante o exercício da docência. 

Os saberes da vida escolar, utilizados para organizar o trabalho 

docente de Rosa, foram constituídos também por conhecimentos que 

desencadearam boas recordações. Conviveu na quarta série do primário com o 

professor Wilson, que lhe mostrou um outro lado da escola. Percebeu, 

principalmente, que a aprendizagem poderia ser prazerosa, quando esse 

educador, por exemplo, propôs para sua turma uma redação com o tema olaria. 

Desenvolveu com entusiasmo o assunto, que lhe era bem familiar, pois seus pais 

tinham um sítio com fabricação de tijolos. 

Wilson tornou-se o seu melhor professor, pois foi o único a não dizer 

que seu trabalho estava errado ou feio. Ao não entender uma palavra-chave da 

redação, escrita em japonês, chamou Rosa até a lousa e disse-lhe que sua redação 

estava linda, mas que gostaria de fazer uma pergunta. Sem o conhecimento do 

significado de uma palavra, pediu para que desenhasse na lousa o que 

representava a palavra escrita. Depois de desenhar tijolo, mostrou-lhe que, ao 

mesmo tempo que havia aprendido a escrita de tijolo em japonês, ela tinha 

aprendido em português. 

A prática desse professor despertou em Rosa sua primeira 

identificação com o trabalho docente, cuja descoberta apenas aflorou no decorrer 

do exercício profissional. A postura pedagógica realizada por esse educador e o 
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sentimento desencadeado nessa professora, durante as aulas, tornaram-se fontes 

de saber, conduzindo seu trabalho. Nesse sentido, procurava explicar muito bem 

aos outros e também fazia com que os outros relatassem o que não haviam 

entendido. Essa preocupação de entendimento desenvolvia a linguagem oral dos 

alunos, que era estimulada automaticamente, no início de seu magistério. O 

hábito de sempre perguntar o porquê para os professores transferiu para a prática 

com os alunos. 

Seu apelido no ginásio era a Rosa dos porquês, pois o tempo todo 

falava por que, com o objetivo de realmente entender o que o professor havia 

explicado. Essa característica de sua personalidade, com certeza, foi 

desenvolvida também por influências significativas do avô materno, mestre 

orientador de sua vida. O trecho destacado realmente ilustra essa influência na 

formação profissional: 

 

(...) em  todas as  férias ele vinha   passar  com a  gente em  casa (...)  no 
sítio (...) ele dizia que tudo tinha uma explicação e ele falava que isso talvez 
não tivesse sentido HOJE (...) mas  que  mais tarde iria entender o 
significado (...) então (...) tudo tinha uma explicação (...)  para pedir uma 
explicação eu teria que perguntar (...) usar o por que (...) com isso eu 
perguntava  por  quê? (...) por quê? (...) por quê?. (Rosa, 2004). 

 

A trajetória de vida de Rosa sinaliza que prática cultivada no período 

escolar desenvolveu-se de tal modo que se tornou consciente e um recurso 

pedagógico importante. A explicação seguinte da alfabetizadora caracteriza a 

prática de questionar, enquanto coordenadora: 

 

(...) quando as professoras  chegam  e dizem  que não  vai dar certo (...) eu 
pergunto (...) por que não vai dar certo? (...) o que você fez que me garante 
que não vai dar certo? (...) se você diz que não está dando certo (...) então 
existem alguns pontos falhos ou todos os pontos estão falhos (...) então (...) 
me indica o que você fez (...) por que não deu certo? (...) por que não vai dar 
certo? (...) você tem que  justificar muitíssimo bem. (Rosa, 2004). 

 

O estudo das experiências revela que essa prática se aprimorou muito, 

ao ser comparada com as situações da vida escolar e, conseqüentemente, 

transformou-se numa diretriz de ensino para organizar o trabalho na área de 
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alfabetização como educadora e, hoje, para orientar as professoras na 

coordenação pedagógica e no programa de formação de alfabetizadores. 

 

2.3 - Saberes da trajetória no curso de formação 

 

A partir do eixo saberes da trajetória no curso de formação, que 

engloba, principalmente, o período do Curso Normal7 das professoras, a pesquisa 

consegue recuperar circunstâncias específicas e comprometidas de modo direto 

com a profissão docente. Esse momento do trabalho permite qualificar o nível de 

investimento específico na formação das educadoras e as condições para o 

trabalho com alfabetização. Fazem parte desse eixo questões sobre o início do 

interesse pelo trabalho docente, quando e como desenvolveu a idéia de ser 

professora, o motivo da escolha, as pessoas importantes que influenciaram a 

opção pela docência, o local (escola pública ou particular), a cultura escolar, a 

cidade, a época, o período, as condições e a procura do curso de formação. 

A utilização do estudo da trajetória no curso de formação traz dados 

riquíssimos e importantes, porque é por meio desse cotidiano que ocorrem 

também as relações duráveis com objetivos de desenvolvimento explícito da 

profissão e com a construção dos saberes mais sistematizados do trabalho 

docente. A pesquisa é direcionada para conhecer as representações dessas 

alfabetizadoras que influenciaram sua decisão pela docência, suas competências e 

seus saberes desenvolvidos, durante o curso. 

Esse questionamento permite contextualizar o leitor sobre o momento 

histórico das alfabetizadoras e a explicitação da cultura em torno da profissão 

docente e dos aspectos relacionados à educação (Bourdieu, 1983, 2004; Julia, 

2001; Romanelli, 1980). As lembranças rememoradas do início da vida, no curso 

de formação, relacionadas com sentimentos desencadeados, a partir das 

interações, revelam significativas apreciações que caracterizam a natureza dos 

saberes e das representações.  

                                              
7 Curso Normal corresponde, atualmente, ao curso de Magistério, o qual pertence ao Ensino Médio. 
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Esses aspectos sintetizam, diante do “olhar” das alfabetizadoras, uma 

subjetividade que depende das marcas significativas, como prazer, desprazer, 

medo, alegria, tristeza, choro, saudade, conquista, sucesso, fracasso, vitória, 

repressão e mágoa não superada, dos recursos intelectuais e sociais utilizados 

para lidar com essas emoções, das formas de pensamento, de reação, de 

comportamento e de solução de problemas, das lembranças positivas e negativas 

deixadas pelos(as) antigos(as) mestres(as). 

Há uma valorização da importância da imagem dos(as) antigos(as) 

professores(as), mas a relevância não engloba as características desses(as) 

educadores(as) e sim a ênfase dada pelas alfabetizadoras para relacionar o 

próprio comprometimento com o trabalho docente. Destaca-se ainda que, muitas 

vezes, as práticas realizadas no curso de formação se apresentaram com aspectos 

particulares para as pesquisadas, pois a apropriação foi de maneira díspar, entre 

as alunas, futuras professoras. 

A organização das práticas, normalmente, relaciona-se a experiências 

vivenciadas no cotidiano escolar, que são recuperadas e inseridas nas situações 

de ensino. Essas vivências podem estar ligadas a situações agradáveis ou não. 

Conforme apontado por alguns estudos (Marin; Monteiro, 1998; Monteiro, 1998, 

2003) sobre as influências e as concepções presentes nas atividades docentes, a 

organização das práticas sociais e pedagógicas são, muitas vezes, organizadas em 

diferentes níveis de consciência, pelas professoras. Alguns têm maior clareza e 

consciência daquilo que fazem e dos fatores que interferem na configuração das 

práticas.  

Belmira Oliveira Bueno (1996) mostra que as representações de 

futuras professoras são também decorrentes de influências externas aos cursos de 

formação inicial, indicando que a cultura organizacional da escola e as histórias 

de vida se mesclam na produção das representações sobre o magistério. O estudo 

confirma, entre outros aspectos, a importância de se investigarem as experiências 

de formações, anteriores ao ingresso de professores(as) no curso de magistério. 

Tal contribuição, permeada pela lembrança das características 

específicas do curso, inerentes à função docente, vislumbra o entendimento da 
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natureza de instrumentalização que as alfabetizadoras, enquanto futuras 

professoras, adquiriram. Como conseqüência, a configuração do trabalho 

pedagógico recebe influência desse cotidiano, que inclui a dinâmica e a vida na 

sala de aula, as características das disciplinas, os objetivos educativos 

explicitados pelos seus professores(as), a relação entre professor-aluno-

aprendizado, as relações de poder, os momentos marcantes com colegas, o tipo 

de aula, como seminário, regência, aula expositiva e/ou mais participativa, a 

atuação do(a) docente com relação ao sucesso e fracasso escolar das futuras 

professoras, o envolvimento do(a) professor(a) com relação ao conteúdo, às 

técnicas de ensino e às “receitas” pedagógicas.  

Para aumentar o entendimento sobre as situações ligadas às imagens 

veiculadas em torno do trabalho docente e ao comprometimento político, social e 

cultural do momento histórico da época da realização do curso de formação pelas 

alfabetizadoras, sintetizam-se perguntas, a respeito do tipo de preocupação que 

existia com a formação profissional e sobre as aulas marcantes e decisivas que 

contribuíram para a profissão docente, em nível coletivo e, conseqüentemente, 

para a formação de uma cultura profissional.  

Os compromissos, as prioridades e o tipo de perfil de professor(a) 

assumidos pelos cursos de formação, incluindo os ideais pedagógicos, as 

concepções e os posicionamentos, fazem também parte do norte da pesquisa, que 

sinaliza a formação profissional das futuras professoras. Há ainda a preocupação 

em conhecer o tipo de aluno que optava pelo curso de formação, os valores 

sociais e educacionais marcantes, o preconceito, a teoria veiculada, o modismo 

na educação, as lembranças do contexto socioeconômico e cultural da época e o 

prestígio social veiculado pela sociedade. 

A preocupação de conhecer a maneira de pensar, apreender e trabalhar 

adquirida e desenvolvida, durante a trajetória no curso de formação, faz com 

que surjam para as alfabetizadoras questões envolvendo as mudanças pessoais, 

advindas com a entrada no curso de formação, assim como as possibilidades de 

(des)aparecimento de preconceitos e idéia estereotipada, opção pela docência 
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(feliz ou infeliz) e percepção de imagem de seu rendimento escolar de futura 

professora. 

Nesse eixo, recorre-se também à investigação de objetos e fotografias 

que retratam situações marcantes, no curso de formação ou em momentos 

relacionados, direta ou indiretamente, com o trabalho docente. Além da 

identificação desses aspectos, o significado atribuído pelas professoras 

pesquisadas a essas lembranças se configura em material de investigação para 

sinalizar as influências determinantes dessa trajetória de vida na atuação de 

professora e, especialmente, na área de alfabetização. 

A estruturação das narrativas relacionadas a esse momento remete à 

percepção das características do princípio marcante de uma nova etapa de vida 

das alfabetizadoras bem sucedidas. A caracterização da trajetória no Curso 

Normal permite o entendimento da introdução das professoras à docência, 

identificando a esperança, expectativa, desilusão e os acontecimentos que 

repercutiram positiva e negativamente na formação profissional. 

Importante é considerar, assim, a análise das transições da trajetória de 

vida das alfabetizadoras, de alunas para educadoras, cujo processo está inserido 

num espaço e tempo, estimulando (re)significações, porque a formação e o 

exercício docentes dependem da variedade de interações, como a família, os 

colegas e os próprios professores formadores. Para Pierre Bourdieu (2004), como 

já foi visto no início do capítulo, as instituições formadoras, responsáveis pela 

divulgação e disseminação de idéias, de valores, de práticas e de representações, 

criam o “capital específico”, contribuindo para a construção do “habitus 

profissional” do professor. 

Com relação especialmente ao trabalho com as alfabetizadoras, 

conclui-se que, apesar da pressão simbólica recebida do ambiente familiar, da 

escola, enquanto alunas e como professoras, apesar da influência de outros 

campos de interação, não deixaram essas situações interferirem no trabalho 

docente. Essa linha de pensamento faz perceber que a variedade de interações 

provoca a presença de um processo dinâmico de transformação, ocorrendo o 



 95

desenvolvimento profissional docente e as mudanças das características do 

trabalho de professora alfabetizadora. 

 

Eugênia Moreira 

 

Por falta de opções de cursos, Eugênia escolheu o magistério, na 

Escola Normal de Itapetininga. Percebe-se, numa correspondência, que essa 

opção recebera influência das realidades em sua história de vida: 

 

Minha vocação nasceu nos anos saudosos em que fui babá dos meus 11 
irmãos. Cresceu essa minha vocação, quando, formada professora, percebi 
como era importante que eu fosse logo ganhar bastante dinheiro (o professor 
ganhava muito bem) para contribuir, com meus pais, para a realização do 
sonho de que todos estudassem. (Eugênia, 2004). 

 

A natureza dessa afirmação mostra que os saberes obtidos na trajetória 

do curso receberam subsídios de outros momentos da vida de Eugênia. 

No Normal, sentiu “tão doce, tão bela e tão nobre a encantada missão 

de ensinar” (Eugênia, 2004). As futuras professoras esforçavam-se, ao máximo, 

para obterem bons resultados no curso, pois com a média dos dois anos de 

Psicologia da Educação e Pedagogia, multiplicada por três e somada ao número 

de dias de trabalho, como substituta, a professora se classificava para escolher 

uma sala de aula, como estagiária, numa escola estadual. Se tivesse bom 

desempenho seria nomeada professora efetiva. A avaliação, no final de um ano 

de trabalho, cabia a um inspetor escolar enviado à escola. O inspetor avaliava os 

alunos em Língua Portuguesa, Matemática e Estudos Sociais. O número de 

promoção, somado ao número de dias letivos, determinava a classificação geral 

de todos os professores do Estado que iam a São Paulo para escolher “cadeira 

efetiva”. Nessa perspectiva, as futuras professoras dedicavam-se, em vista da 

possibilidade de um emprego garantido.  

A imagem em torno da professora elegante, veiculada na Escola 

Normal e na sociedade, era incorporada pelas futuras educadoras. Conforme a 

entrevista de Eugênia: 
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(...) naquela época era diferente (...) as professoras ficavam bem vestidas (...) 
com vestidos longos com bordado inglês e salto alto (...) eu sempre usava 
roupa muito simples (...) mas a roupa era bem limpa e bem passada. 
(Eugênia, 2004). 

 

Assim, no curso de formação, existia o objetivo de reforçar as 

posturas de professora, também com relação ao próprio hábito de se vestir. 

 

Maria da Conceição Cortese (Mara) 

 

A opção de Mara pelo magistério sempre se notou de maneira bem 

definida, antes mesmo de iniciar a Escola Normal, em Araraquara. Confirmou-se 

a opção pela docência, principalmente através das aulas de determinadas 

disciplinas, pela dinâmica que levava os alunos a uma participação mais intensa. 

A vida de estudante das primeiras séries mostra sua aversão significativa aos 

assuntos relacionados à escola. Apesar da história abarcar aspectos negativos e 

lembranças tristes, conseguiu se revelar no curso de formação. Apresentou 

resultados que não correspondiam aos obtidos no ensino fundamental. 

A análise da trajetória no curso de formação revela a identificação de 

saberes que a conduziram à organização de práticas agradáveis para os alunos. O 

exemplo registrado também elucida a contribuição da Escola Normal: 

 

(...) eu fazia parte do coral (...) eu gostava muito de cantar no coral (...) eu 
fazia a terceira voz (...) eu adorava (...) era uma coisa linda e acho que foi 
ali que eu me encontrei (...) que eu tive certeza de que eu havia feito uma 
escolha certa. (Mara, 2003). 

 

Ao cotejar a experiência do curso de formação com a vida 

profissional, Mara teve condições de aproveitar esses saberes, para criar 

situações envolvendo a música. Assim, seus alunos usufruíram de práticas 

enriquecidas por canções e poesias musicadas. Além disso, as referências às 

aulas de artes repercutiam positivamente: 

 

(...) a arte era a paixão da minha vida (...) era louca por artes (...) eu 
adorava aula de música e de artes (...) eu adorava (...) eu tinha loucura pelos 
trabalhos manuais (...) eu adorava a minha professora (...) era uma graça de 
pessoa (...) eu lembro  ainda  até hoje  da  sua carinha  (...)  foi  realmente  o  
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Curso  Normal que me mostrou que estava no caminho certo (...) eu sabia  
que eu queria ser professora (...) foi no Curso Normal que me encontrei e 
ninguém mudou o meu pensamento. (Mara, 2003). 

 

A revelação de ótima aluna, futura docente comprometida com a 

aprendizagem, fez com que até os professores mais exigentes reconhecessem 

essa competência. A imagem de boa profissional repercutia de tal modo que as 

pessoas envolvidas com escolas solicitavam-lhe palestras e cursos para socializar 

conhecimentos teóricos e práticos sobre a docência. Como conseqüência, a partir 

da troca de experiência nesses encontros, concretizava o desenvolvimento 

profissional docente, levando-a a articular seus saberes sobre o trabalho 

pedagógico com outros, ainda, não apropriados. 

Percebe-se que Mara recebeu uma preparação profissional para 

exercer o magistério, conforme a entrevista, subsidiada por cursos oferecidos por 

outras instâncias formadoras. Apesar de apresentar esses aspectos, as aulas no 

Normal abarcavam técnicas de ensino que permitiam à futura professora criar as 

próprias estratégias. O próximo depoimento mostra características da dinâmica 

das aulas: 

 

(...) eu  tive  uma  professora  de  metodologia  maravilhosa (...)  Angelina 
Rolfsen (...) o aluno dava aula (...) era uma delícia (...) fazia a auto-
avaliação da sua própria aula e depois os colegas avaliavam e depois tinha 
a avaliação da professora (...) o tema era sorteado na hora (...) ela abria o 
livro e falava (...) fulana de tal vai dar aula sobre isso e o aluno tinha apenas 
24 horas para preparar a aula. (Mara, 2003). 

 

A postura da professora, Angelina Rolfsen, tornou-se uma referência 

de trabalho docente, orientando o planejamento das práticas de ensino. Vivenciou 

também experiências negativas com certos professores, aproveitando-as apenas 

como decisão de afastamento radical das falhas observadas. 

Além da contribuição desses vários contextos vividos por Mara, o 

desejo de saber como uma professora alfabetizadora realmente ensinava a criança 

a aprender a ler e escrever, de maneira a garantir o êxito escolar, fez com que 

potencializasse, cada vez mais, a investigação de estratégias diferenciadas e 

compatíveis com as particularidades dos alunos. A curiosidade de conhecer 



 98

trabalhos de outras realidades, como Itália e Portugal, com naturezas bem 

diferentes das práticas brasileiras, e a necessidade de renovar proporcionaram-lhe 

a sistematização de novas práticas. Essas experiências contribuíram para 

aumentar-lhe o conhecimento, a respeito do trabalho docente. 

 

Oracy Marques da Rocha Tettamanti 

 

A opção de Oracy pela docência veio da falta de alternativas de ensino 

profissionalizante para mulher, em Bauru. Escolheu, assim, a Escola Normal, 

porque conseguiria obter mais rapidamente um salário, podendo se manter sem o 

auxílio dos irmãos. 

Em sua trajetória, no Curso Normal, percebeu que seus sobrinhos a 

tinham como referência familiar e, conseqüentemente, procurava manter essa 

imagem, dedicando-se mais ainda aos estudos e ao trabalho. Sempre se 

posicionou como defensora dos direitos das crianças, policiando-se, durante o 

exercício da docência, para não causar decepções aos alunos.  

No processo de formação, a figura de um cunhado italiano tornou-se 

decisiva para a autonomia de sobrevivência. No período em que permaneceu 

cuidando dos sobrinhos, mostrou-lhe que deveria aprender a tomar conta de sua 

própria vida. Esse cunhado incentivou-a a optar pelo magistério e conseguiu-lhe 

bolsa de estudos. A capacidade de ser autônoma configurou-se como uma 

característica marcante na postura pedagógica, conforme a entrevista. 

A Escola Normal possibilitou-lhe uma outra visão de docência, como 

descreve: 

 

(...) naquele tempo (...) o professor saía do curso preparado (...) estudava 
Psicologia  (...)  Pedagogia  em  nível aprofundado (...) tinha que estudar 
três anos de Prática de Ensino  e  no  último  ano  fazia  prática  de 
alfabetização (...) então (...) o aluno podia sair de lá para dar aula e sabia o 
que fazer. (Oracy, 2004). 

 

A entrevista de Oracy elucida a contribuição significativa da Escola 

Normal para o trabalho docente, mas explicita que o interesse por novidades e 
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atualização, na área de Pedagogia e Psicologia, proporcionou-lhe a aquisição de 

outros saberes importantes para entender as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. A consciência sobre a importância de leituras teóricas na área 

educacional levou-a a realizar o curso de Administração Escolar e depois de 

Pedagogia. Foram cursos que lhe mostraram uma outra realidade educativa, com 

novas perspectivas de trabalho docente. 

 

Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva 

 

A ausência de opções de cursos na cidade de Suzano fez com que 

Rosa escolhesse e realizasse o Curso Normal, que não a deixou feliz, como 

elucida o trecho destacado da entrevista: 

 

(...) não fiquei muito feliz (...) mas fui fazer a Escola Normal (...) eu sou uma 
pessoa assim (...) quando eu pego alguma coisa (...) eu não sossego quando 
eu não destrincho (...) uma coisa que eu aprendi na minha vida como 
oriental (...) se você tem dois olhos (...) dois braços (...) duas pernas (...) 
nariz (...) fisicamente semelhante  a  mim (...) se  você consegue (...) então eu 
também consigo (...) então (...) ESSA foi a educação  que  eu recebi e  o 
GOSTÁ  como dizia o meu avô (...) vem com o tempo e com a vivência. 
(Rosa, 2004). 

 

No Curso Normal, conforme a manifestação de Rosa, durante a 

entrevista, nada a deixava feliz. Aprendeu vários métodos de alfabetização, as 

metodologias de outras áreas do conhecimento, não a deixando entusiasmada 

esse curso. Eram aprendizagens que não se relacionavam com a realidade, com 

os fatos interessantes e significativos. 

Ao referir-se a sua trajetória de formação, sempre cotejava a natureza 

de sua aprendizagem realizada no Normal com a adquirida na infância, recebida 

dos pais e avôs. Os assuntos abordados nessa fase relacionavam-se com 

acontecimentos sobre o cotidiano e as situações reais, havendo assim significados 

e mensagens ligadas ao dia-a-dia. As relações com esses dois universos levavam-

na a concluir que o português ensinado na escola era diferente daquele que 

existia fora. 
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Reconheceu a contribuição das teorias para fundamentar a prática 

educativa que não foi apenas adquirida no Curso Normal. O questionamento 

registrado caracteriza essa percepção: 

 

(...) dizer que os bancos escolares me prepararam para dar aula (...) para 
ser uma professora (...) isso não vejo (...) na minha época de Normal tinha as 
salas de aplicação (...) tinha que aplicar o que aprendeu e eu me saía muito 
bem nessas aulas (...) isso também ajudou (...) mas dar aula de 20 (...) 30 
minutos (...) 40 minutos que era o máximo que eu dei na Prática de Ensino é 
diferente de você entrar numa sala para dar aula de quatro horas. (Rosa, 
2004). 

 

O Curso Normal também permitiu desenvolver a linguagem escrita 

brasileira. Por ter sido uma aluna sempre falante, traduzia seu pensamento para o 

japonês e depois realizava a escrita. Esse processo demorava muito porque tinha 

que escrever, (re)escrever e escrever novamente, até chegar à mensagem 

desejada. Não conseguia redigir direto, de maneira líqüida, porque cometia erros 

de concordância e pensava em japonês para traduzir ao português. Esse processo 

de escrita não surtia efeito positivo, pois acabava misturando o português com o 

japonês. 

A professora de língua portuguesa de seu curso de formação, no 

segundo semestre do terceiro ano, intimou-a, dizendo que, se ela continuasse 

com aquela escrita, não permitiria que uma professora semi-analfabeta fosse dar 

aula. Essa alegava que suas redações eram confusas e ninguém as entendia. No 

mês de julho, nas férias, era o único período que tinha para resolver esse 

problema. O desabafo seguinte registra o conflito que Rosa vivenciou: 

 

(...) nas férias (...) eu pensei que eu tinha que solucionar esse problema (...) 
eu tinha que dar um jeito (...) aí eu pensei (...) o que eu sei fazer? (...) eu 
sabia MUITO bem o japonês e traduzia muito bem o português para o 
japonês (...) eu tinha que usar isso (...) em TODAS as redações que ela desse 
eu puxei da memória alguma história de japonês que eu soubesse (...) eu 
fazia simplesmente tradução e eu ia MUITÍSSIMO bem (...)  e aí a professora  
disse (...) NOSSA Rosa (...) as férias de julho para você foram excelentes (...) 
foi assim que eu consegui. (Rosa, 2004). 
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Pode-se perceber que o Curso Normal não se apresentou como uma 

fonte decisiva de formação, mas a permitiu que superasse novos desafios 

relacionados a lacunas de formação oriundas de sua escolarização anterior.  

Conforme os depoimentos, começou a perceber a grandiosidade da 

profissão docente. Apesar da consciência dessa percepção, o exercício do 

magistério não a fascinava nem lhe despertava ainda interesse. Pela própria 

avaliação da referida educadora, o curso como se apresentava não conseguia 

formar professoras, mas percebeu que os ensinamentos recebiam tratamento 

diferente dos recebidos no ensino fundamental, desenvolvendo opiniões mais 

críticas. 

Essa identificação com os aspectos relacionados com a crítica, a luta 

de classe do professorado e a reivindicação de oportunidades iguais aflorava cada 

vez mais, no decorrer de seu desenvolvimento docente. Nessa perspectiva, 

continuou a estudar, realizando o curso de Pedagogia, logo após sua formatura, 

na Escola Normal. 

A experiência como aluna no ensino superior permitiu-lhe que 

concretizasse ações relacionadas com as características de sua personalidade, 

manifestadas desde a infância. Uma situação que elucida esse comportamento 

abrangeu uma ação para reivindicar junto ao governador do Estado, exigindo que 

as autoridades cabíveis tomassem uma providência, a respeito de um acidente 

ocorrido com o ônibus de estudantes, provocado pelas péssimas condições da 

estrada. Na época, Rosa fazia parte do diretório acadêmico como presidente do 

grêmio estudantil e reivindicou, assim, melhores condições da estrada e dos 

meios de transporte. 

Pela trajetória no curso de formação, envolvendo o Curso Normal e o 

de Pedagogia, verifica-se que não foram os únicos responsáveis pela formação de 

professora e, especialmente, de alfabetizadora. Foram experiências que 

contribuíram para a formação de saberes, permitindo-lhe um olhar diferenciado 

para a humanidade e uma outra percepção crítica dos fatos com novas 

fundamentações teóricas. 
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2.4 - Saberes da vida profissional 

 

Organizou-se esse eixo, saberes da vida profissional, com o objetivo 

de explicitar as variações múltiplas de mecanismos de formação ocorridas no 

decorrer da trajetória de vida profissional, presentes na heterogeneidade dos 

cotidianos das alfabetizadoras, os quais vislumbram práticas sociais e 

pedagógicas. As representações, os saberes, as influências, os valores veiculados, 

as propostas educacionais, a cultura escolar e os ideais pedagógicos fazem as 

docentes se comprometerem com determinadas posturas. Em função dessa 

dependência e do processo de transformação das educadoras, aspectos peculiares 

da prática e dos fatores decisivos presentes no exercício do magistério recebem 

estudos aprofundados.  

Busca-se, então, conhecer a experiência profissional das 

alfabetizadoras não apenas relacionada com o ensino da leitura e escrita. A 

caracterização do início da docência, enfocando a idade, o momento histórico, as 

condições de trabalho e as expectativas, possibilita a percepção de saberes e 

posturas. Essa percepção explicita sinais relevantes para a compreensão da 

formação profissional dessas professoras.  

Nesse sentido, o estudo das características das escolas trabalhadas, da 

variedade de séries, da cultura escolar, da veiculação de preconceito, do tipo de 

comunicação, dos valores sociais, políticos e educacionais, da teoria e do 

modismo propagados na educação, da regra autoritária ou democrática 

estabelecida pela direção, pelas autoridades educacionais e colegas, entra 

também na discussão dos aspectos que contribuem para a profissão docente. 

Permeada por uma pluralidade de práticas, as lembranças 

rememoradas da vida profissional trazem saberes significativos que expressam 

um perfil de professora. Os recursos utilizados para lidar com as emoções, as 

formas de pensamento e os momentos marcantes no início da docência, as 

primeiras experiências, permitem a visualização dos conflitos enfrentados pelas 

educadoras e dos saberes utilizados para superá-los. O estudo das relações e dos 
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sentimentos possibilita a exemplificação de características singulares 

pertencentes a cada professora. 

As lembranças do contexto socioeconômico e cultural da época, do 

prestígio social veiculado, das formas de convivência com os outros sujeitos 

sociais, com colega, diretor, família e autoridade educacional, das práticas de 

socialização entre colegas das experiências educativas, das situações bem 

sucedidas e fracassadas, das dificuldades profissionais auxiliadas ou não de 

professores(as) que odiavam a docência e de outros(as) que a amavam e o porquê 

desse sentimento revelam aspectos e saberes construídos na vida profissional 

dessas alfabetizadoras. Explicitam ainda se essa vida se configurou de maneira 

solitária ou coletiva, contribuindo assim também para uma cultura profissional e, 

conseqüentemente, para o trabalho docente. 

O interesse por estudar a história de vida de alfabetizadoras de sucesso 

e o processo de formação do corpo de saber profissional encaminhou a pesquisa 

para investigar o significado de professora alfabetizadora, ressaltando a 

diferença, semelhança entre a alfabetizadora de hoje e a do momento do 

exercício da docência. Com bases nessa investigação, a análise sobre o 

significado de ser professora bem sucedida na área de alfabetização possibilita o 

conhecimento do porquê, do sentimento subjacente e das razões da preferência 

pela alfabetização. 

Existem outras situações que oferecem dados da vida, na sala de aula, 

e enriquecem a compreensão do contexto profissional das professoras, como a 

caracterização do tipo de participação dos pais analfabetos ou não dos alunos, nas 

situações relacionadas às exigências escolares, à tarefa, dificuldade de 

aprendizagem, indisciplina, falta de interesse e do tipo de conflitos culturais entre 

a família de classe popular e o universo escolar. 

A identificação dos “melhores anos” e dos “piores anos” da vida 

profissional, do processo utilizado para lidar com essas situações e da função da 

escola, ressaltando a responsabilidade, o compromisso, a prioridade e o objetivo, 

permite esclarecer o aparecimento de certas mudanças pedagógicas, de 

representações e de determinados saberes que subsidiaram a ação docente. 
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O trabalho docente recebe influências que vêm das relações sociais, 

profissionais e das representações veiculadas nos diferentes contextos originários 

de uma multiplicidade de processos singulares e plurais (Tardif, 2003; Tardif; 

Lessard, 2000). Por essa razão, direciona-se assim a análise também para os 

resultados do período do trabalho com alfabetização das educadoras, valorizados 

pela comunidade escolar e ainda para o tipo de influência que as alfabetizadoras 

recebiam desse contexto. A percepção da educadora, como pessoa e profissional, 

identificando as influências dessa percepção nas práticas alfabetizadoras, e a 

preocupação da pesquisa em conhecer as características pessoais nas docentes 

pormenorizam aspectos relevantes para mapear a formação profissional. 

A análise das influências ocorridas nas relações com a família, escola, 

sociedade, o Curso Normal e o de Pedagogia auxilia a continuidade do estudo 

para verificar o que realmente norteia e norteou o trabalho das alfabetizadoras. 

Ressalta-se, assim, a necessidade da compreensão dos acontecimentos que 

influenciaram a reflexão da prática pedagógica e da estrutura da relação teoria-

prática, a utilização de conhecimentos, de valores e de estratégias adquiridos na 

vida profissional e nas experiências como filha, mulher, mãe, tia, neta e amiga. A 

influência das características da vida pessoal, como a organização da casa, a 

educação dos filhos, dos sobrinhos, dos irmãos e das relações com o lazer, o 

descanso, a distração e o entretenimento contribui para o caráter multifacetário da 

formação docente.  

Pela presença de um saber profissional coletivo, mas com aspectos 

que a diferencia de outras professoras, considera-se indispensável uma narrativa 

que identifique o início e o momento da apropriação das características do 

coletivo. As lembranças das pessoas que dividiram os dias, os anos e os espaços 

profissionais, das mudanças pessoais e profissionais advindas com a docência e o 

convívio com colegas de maneira a descobrir outros valores, novas perspectivas, 

do momento da confirmação do gosto pelo trabalho educativo, do 

(des)aparecimento de preconceitos, de idéia estereotipada, de conflitos pessoais e 

profissionais apresentam-se também como peças-chave para a decodificação do 

entendimento do processo de formação. 
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A pluralidade de influência presente na atuação pedagógica das 

alfabetizadoras requer também o estudo da imitação de práticas dos(as) colegas e 

ex-professores(as) e ainda a análise da realização de um trabalho pessoal, distante 

do trabalho padronizado e da atuação docente. O significado do ato de introduzir, 

nas situações de ensino da atualidade, práticas alfabetizadoras bem sucedidas de 

sua época, a representação a respeito de ser professora na década de atuação e as 

relações com as mudanças e reformas educacionais, principalmente a de 1971, 

vivenciadas durante o exercício profissional, configuram-se como expoentes 

decisivos para o referido trabalho.  

É nessa perspectiva que o conhecimento das mudanças ocorridas na 

trajetória profissional, envolvendo o início da carreira, o próprio exercício da 

docência após alguns anos de experiência e a aposentadoria, também possibilita a 

caracterização de aspectos com significados relevantes para a compreensão do 

trabalho docente. O estudo da natureza de interações dos momentos, envolvendo 

situações de ensino presentes na memória, elucida o tipo de reapropriação que 

essas alfabetizadoras investigadas realizaram para organizar as próprias práticas. 

O significado atribuído pelas educadoras às emoções relacionadas às 

crises e aos dilemas enfrentados, à acomodação, situação de crescimento 

profissional, preocupação com o aperfeiçoamento, ao plano de vida, sonho, 

(des)investimento, interesse por outra área de trabalho, sentimento desencadeado 

com a aposentadoria e à atuação, a partir dessa fase da vida, contribui também 

para o entendimento dos pilares de sustentação do exercício da docência. “A 

qualidade e a forma de viver a aposentadoria são marcadas pela qualidade e pela 

maneira de viver o exercício profissional nos tempos de produtividade” (Stano, 

2001, p.29). O conhecimento dos vários momentos do exercício da docência 

permite ainda a percepção dos componentes responsáveis pelas principais 

mudanças pedagógicas. 

Com bases nesses posicionamentos, a pesquisa sobre as 

alfabetizadoras prossegue para o contato com informações relacionadas às 

diversas etapas da vida profissional. Assim, a análise da realização de cursos, 

durante a trajetória profissional, os oferecidos ou não pelos órgãos públicos, e os 
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cursos relacionados direta ou indiretamente à educação, explicita uma faceta do 

perfil dessas educadoras. O próprio estudo do processo de admissão de 

professores(as), do pré-requisito e perfil de docente desejados pelas autoridades 

educacionais, conforme o estudo de Dominique Julia (2001), sinaliza também 

uma possível incorporação de imagem em torno da profissão docente, 

contribuindo para decodificação das culturas profissionais e das representações 

que interferem na formação de professor(a) alfabetizador(a). 

A investigação da prática de registrar os acontecimentos escolares em 

diários, dos objetos e das fotografias que retratam situações marcantes na 

docência possibilita a visualização concreta das manifestações profissionais. 

Permite ainda o conhecimento da familiarização com valores incorporados no 

decorrer do exercício do magistério, os quais podem estar presentes na cultura 

escolar e pedagógica das educadoras pesquisadas, influenciando seu ensino. A 

partir dessa contribuição teórica, a pesquisa investiga o tipo de trabalho coletivo 

e de desafios com que as alfabetizadoras se envolveram. 

Em síntese, todos esses relevantes aspectos sofrem mutações com o 

tempo, com as experiências, com as práticas e propiciam a construção constante 

dos saberes da profissão. “Ao refazer o percurso de sua vivência profissional, o 

sujeito resgata os seus significados, o lado simbólico da profissão, redefinindo e 

reafirmando a sua identidade” (Stano, 2001, p.60). A (re)construção das 

características do trabalho docente, conforme Pierre Bourdieu (1983), e a 

mutação do habitus profissional subordinam-se à trajetória de vida e à 

negociação identitária, realizada também entre seus pares profissionais.  

A trajetória desse estudo das histórias de vida possibilita, então, 

conhecer os aspectos marcantes da formação e as relações com o ofício de 

ensinar. A interpretação dos acontecimentos circunscreve indagações para 

entender como essas educadoras aprenderam a ensinar, a ser professoras e, ainda, 

como se tornaram alfabetizadoras de sucesso. Nesse sentido, cabe à respectiva 

pesquisa problematizar: quando e como as educadoras obtiveram ou 

conquistaram segurança no seu próprio trabalho? Como as professoras viveram e 

(re)significam a profissão docente? Como se explica essa preferência pelo 
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trabalho docente e, especialmente, pela alfabetização e esse desejo de continuar 

no exercício profissional? 

Importante é ressaltar também que os depoimentos e a narração das 

alfabetizadoras se apresentam relevantes para este trabalho, mas o conhecimento 

da concretização das práticas e da interpretação se posiciona de maneira decisiva, 

para se entenderem os saberes e as relações que subsidiaram a construção do 

trabalho pedagógico das alfabetizadoras.  

Nesse sentido, ressalta-se a importância de explorar a percepção atual 

da professora, a respeito do trabalho realizado no passado, e os sentimentos 

aflorados com a narração da própria história de vida. 

Até o momento, não houve a intenção de caracterizar especificamente 

as práticas alfabetizadoras, mas objetivou a identificação de saberes que foram 

construídos, no decorrer da trajetória de vida profissional das professoras, e sua 

contribuição. Além disso, a pesquisa realizou esse estudo para conhecer a 

natureza dos mecanismos de transformação dos saberes comuns adquiridos para 

saberes profissionais, identificando os saberes construídos, a partir da própria 

experiência docente. 

Assim, a análise e a caracterização das práticas, enfocando o processo 

de alfabetização, e de outras, relacionadas diretamente com o trabalho docente, 

encontram-se no capítulo seguinte, Métodos de alfabetização e cartilhas: usos e 

apropriações. 

 

Eugênia Moreira 

 

A experiência de Eugênia decorrente da docência iniciada em 1945 

permitiu a formação de saberes em torno das condições de aprendizagem de 

determinadas crianças, conforme um registro da educadora: 

 

Criança aprende sem sofrer, quando tem idade mental suficiente. Estuda com 
prazer, quando tem facilidade para aprender e conta com mestre não 
necessariamente muito estudado, mas indispensavelmente dedicado e 
vocacionado, que não deixe ir para a série seguinte os alunos que não 
conseguiram vencer as dificuldades daquele ano. Isso principalmente na 
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passagem da 1.ª para a 2.ª série, onde acontece o primeiro vestibular da vida. 
(Eugênia, 2004). 

 

Para Eugênia, a boa alimentação e a cooperação da família também 

ajudavam no processo de aprendizagem. Ainda outros fatores foram apontados 

para o êxito escolar, como adequação do prédio da escola, existência da Caixa 

Escolar para doação de material e uniforme aos que necessitam, quantidade 

reduzida de estudantes por sala de aula, possibilitando atenção especial a alunos 

com dificuldades, distribuição de merenda escolar, de segunda a sábado, para as 

crianças pobres. Além desses aspectos, a convivência harmoniosa, em sala de 

aula, possibilitava a percepção do afeto da professora. Eugênia sempre soube 

pedir desculpa aos alunos. Sua postura influenciava as crianças até com relação à 

freqüência. Procuravam não faltar, porque sua professora também não faltava. 

Assim, um apego desenvolvia-se, conforme uma manifestação em 

correspondência:  

 

Nunca deveria ser permitido que as professoras, desde a primeira série, 
avaliassem e dessem notas nas provas finais de seus alunos. Isso porque o 
apego, o querer bem à criança e a natural vontade de se valorizar com muitas 
promoções facilitam a aprovação dos alunos que não alcançaram o mínimo 
de preparo para a série seguinte. (Eugênia, 2004). 

 

Outros depoimentos ainda confirmam a presença significativa de uma 

concepção sua que ressalta a existência de alunos portadores de mais inteligência 

e com melhores condições para aprender do que outros. É interessante assinalar 

que, mesmo apresentando essa postura, nunca deixou de acreditar no potencial de 

seus alunos. 

Pela necessidade de buscar sempre sucesso, investia no desempenho 

também das crianças que demoravam mais para aprender. Diversificava as 

estratégias de ensino para dinamizar o ritmo das aulas. Dependendo da 

especificidade do exercício, deslocava a professora substituta, que permanecia na 

sala de aula com o objetivo de auxiliar a docente efetiva, para acompanhar os 

alunos mais adiantados. Consciente da complexidade do processo de ensino-
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aprendizagem, ficava trabalhando com as crianças que apresentavam dificuldade 

de entendimento. 

Percebe-se uma contradição, ao confrontar as representações em torno 

dos fatores que facilitam a aprendizagem dos alunos e as intervenções 

pedagógicas relatadas, utilizadas para auxiliar o desempenho dos estudantes que 

não conseguiam acompanhar os mais adiantados. Identifica-se essa situação 

porque, em nenhum momento, a educadora permitiu que as condições 

relacionadas à inteligência, família e alimentação impossibilitassem qualquer 

criança de aprender. 

Pelo contrário, a concepção de professora alfabetizadora a conduzia a 

posturas que garantiam o êxito de todos os alunos, embora considerando que 

alguns eram menos dotados do que outros. O registro de Eugênia exemplifica 

esse comprometimento: 

 

Atendia com mais dedicação os alunos menos capazes, porque os bem 
inteligentes aprendiam sozinhos. (Eugênia, 2004). 

 

O amor à docência sempre esteve presente na história de vida de 

Eugênia. Mesmo aposentada, continuou ensinando, principalmente, alunos 

pobres que não conseguiam acompanhar o ritmo das aulas nas escolas. O 

pronunciamento seguinte ilustra a satisfação com a aprendizagem: 

 

É emocionante ver crianças carentes querendo aprender. São inteligentes, 
apesar de carentes. (Eugênia, 2004). 

 

Nos depoimentos orais ou escritos, Eugênia sempre sinalizou posturas 

definidas, explicitando saberes para o sucesso dos alunos. Também na 

organização do ensino, manifesta a opção pela metodologia da cartilha: 

 

Cada palavra ditada é escrita pelas crianças que dominaram a 1.ª família 
silábica, o antiqüíssimo saudoso ba be bi bo bu (ba be bi bo bu). Acho 
que Rui Barbosa, Raquel de Queiroz, você, meus milhares de alunos e 
milhões de brasileiros começaram assim. (Eugênia, 2004). 
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A identificação com a cartilha, principalmente a Caminho Suave, 

começou no seu primeiro ano de escolaridade, o que aconteceu também com 

relação à aprendizagem dos irmãos. 

Nas várias esferas de vida dessa alfabetizadora, a vivência com 

expectativas e valorizações, a respeito da escola e do trabalho docente, 

possibilitou a construção de saberes que orientaram e que ainda orientam as 

atitudes e opiniões sobre os assuntos educacionais, conforme o relato: 

 

O essencial na escola é o bom professor, com aptidões, vocação e autonomia 
didática para juntar tudo de moderno, de novo ao que for mais antigo, mas 
lhe parecer proveitoso, necessário. Computador, vídeo, televisão, tudo ficará 
encalhado na escola, se o professor não souber ou não estiver disposto a 
utilizá-los bem. Mas a lousa, a explicação do mestre, a voz firme sem ser 
autoritária, a disciplina não rígida, mas necessária para que haja 
aprendizagem, a pontualidade e assiduidade do professor, o interesse deste 
pelos alunos menos capazes, eis o que há de imprescindível para êxito do 
trabalho escolar, para a felicidade das crianças, pois a escola existe por causa 
delas, sejam pobres ou ricas, inteligentes ou pouco dotadas, calmas ou 
irrequietas, asseadas ou não, distraídas ou atentas às aulas, pois as diferenças 
individuais são inatas; não há aluno preguiçoso; há aluno capacitado ou não 
ao que se exige dele. (Eugênia, 2004). 

 

Pode-se dizer, então, que o respeito, o orgulho e a valorização pelo 

trabalho do professor também possibilitaram-lhe amenizar a preocupação de seus 

pais, a respeito das péssimas condições das primeiras escolas, e também 

aumentar a coragem para superá-las.  

No decorrer da experiência profissional, foi percebendo que as 

condições socioeconômicas não impossibilitavam a aprendizagem do aluno. 

Estudantes que nunca tiveram calçados, tomavam banho no rio, só possuíam um 

caderno, a cartilha e o livro de leitura, o lanche consistia em viradinho de feijão 

ou pedaços de batata doce cozida, não conheciam rádio, apenas mantinham 

contato com as opções oferecidas pela região, conforme Eugênia, essas crianças 

aprendiam tão depressa quanto as da cidade, que chegavam à escola com 

motorista particular e que tinham pais ricos e cultos. 

Não ter cursado uma faculdade não a impediu de se desenvolver 

profissionalmente e de adquirir outros saberes. Ciente das condições formativas 

da Escola Normal, procurava se apropriar de leituras realizadas pelos irmãos, 
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durante a faculdade, sempre se preocupando com outras fontes de informações 

para se atualizar. Assim, sentia-se com condições de se posicionar a respeito de 

determinadas mudanças pedagógicas ou de novas propostas de trabalho. Essa 

segurança permitia-lhe inserir na docência algumas modificações estabelecidas 

por órgãos oficiais, aproveitando apenas as que considerava importantes para sua 

prática de ensino. 

A organização da escola pública com a participação rigorosa dos 

inspetores escolares permitia-lhe melhorar algum aspecto do trabalho docente. 

Os cursos de planejamento, que explicitavam a importância do conteúdo de todas 

as áreas de conhecimento, da formação da personalidade da criança e do 

desenvolvimento do respeito à Pátria, também contribuíam para aprimorar. 

Nessas ocasiões, as leituras solicitadas enfocavam autores, como Ana Poppovic, 

Fernando de Azevedo, Genny G. de Moraes, José Mário Pires Azanha, dentro 

outros estudiosos da área. 

Enfim, sua história de vida profissional resumiu-se em aulas, 

principalmente, de alfabetização em escolas públicas e em aulas particulares, 

durante 60 anos. Atingiu esse período, pois até hoje exerce a docência, 

ensinando, em sua casa, alunos com dificuldade para acompanhar algum aspecto 

das aulas regulares. Continua apresentando a mesma postura: 

 

Nos 60 anos, em que dei aulas particulares, sempre recomendei aos pais (e 
aos alunos) que não contassem aos professores de suas crianças que pagavam 
aulas particulares, pois isso poderia magoá-los. Eu exijo pontualidade, pois 
há 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra. E o meu trabalho era assim 
planejado e comunicado aos pais, após um dia de aula com cada aluno: com 
os fracos eu ia devagarinho, repetindo o que eles estavam aprendendo na 
escola. Os alunos médios eu “puxava” mais, com a finalidade de torná-los 
fortes. Os alunos fortes, os de notas altas na escola, eu aperfeiçoava, visava o 
rendimento maior possível, o aproveitamento total da inteligência deles para 
que aprendessem tudo com pormenores, com exercícios cada vez mais 
difíceis, sempre dentro do que estava sendo dado na escola. (Eugênia, 2004). 

 

No estilo de trabalhar com fracos, médios e fortes, conforme a 

inteligência, sentia que era a chave do sucesso da professora e da felicidade das 

crianças. Apesar de apresentar uma classificação que, de certo modo, rotulava os 

alunos, não deixava de acreditar no potencial de todas as crianças. Essa 
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classificação não a impedia de criar outras estratégias para possibilitar a 

aprendizagem com sucesso. O conhecimento a respeito de todo tipo de criança 

facilitava a organização do trabalho pedagógico, planejando intervenções 

específicas para cada aluno. Afirmava que a criança tem que aprender com 

alegria, convivendo com princípios religiosos. 

A configuração do trabalho docente dessa alfabetizadora tornou-se um 

saber pedagógico. A repercussão incentivava os colegas de trabalho a sortearem, 

no final do ano, seu “diário de classe”. 

 

Maria da Conceição Cortese (Mara) 

 

Consciente da responsabilidade da função de educadora, após o Curso 

Normal, em 1951, intensificou a procura por outras fontes de informação. Como 

primeiro objetivo, procurava solidificar o ideal educativo. Sempre sentiu que o 

amor nas relações com os alunos permitiria o aparecimento de resultados bem 

sucedidos. 

A postura docente não se limitava aos assuntos relacionados à 

aprendizagem dos conteúdos das áreas de conhecimento. Comprometia-se até 

com as condições das escolas, reivindicando melhores instalações físicas, para 

que as crianças pudessem levar uma vida agradável, no ambiente escolar. A 

própria moradia dos colonos, quando lecionou na zona rural, levava-a a exigir do 

fazendeiro melhorias. 

A organização das práticas de ensino ligava-se ao objetivo de 

satisfazer a necessidade do aluno. Ressaltou, na entrevista, a preocupação de se 

atualizar sempre. Nesse sentido, acompanhava os vários acontecimentos, 

atendendo melhor as curiosidades e o crescimento intelectual do aluno. O 

desenvolvimento de conteúdos e práticas relacionados à Pátria, como hinos 

brasileiros e hasteamento da bandeira, ocupavam lugar relevante na docência. 

As práticas alfabetizadoras bem sucedidas e a repercussão positiva do 

trabalho docente fizeram com que abrisse uma escola particular, sistematizando 

as experiências de ensino em propostas pedagógicas. O saber das várias 
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dimensões da docência se apresenta até hoje como uma referência na área da 

alfabetização. 

A presença de representações fundamentadas sobre o trabalho docente 

permitiu-lhe a obtenção de resultados bem sucedidos com os alunos. O exemplo 

seguinte identifica a firmeza de objetivos: 

 

(...) não  é o  gosto  que  o  professor  tem que desenvolver na criança (...) 
tem que desenvolver é o hábito da leitura (...) a criança não tem que gostar 
de ler (...) a criança precisa ter o hábito de ler e escrever. (Mara, 2003). 

 

A multiplicidade de saberes, a respeito das conseqüências e 

contribuições das práticas de ensino, permitia-lhe ainda realizar críticas férreas 

do método sintético de alfabetização e das mudanças educacionais, como o 

construtivismo e a alfabetização no ensino pré-escolar. O uso da cartilha, como a 

Caminho Suave, segundo Mara, destrói a criatividade da criança. Por essa razão, 

trabalhava com cartilha, constituída por histórias significativas e por método 

global de alfabetização, utilizando-a como um recurso a mais para o ensino da 

leitura e escrita. 

As características principais e diferentes do trabalho docente de Mara 

não foram apropriadas apenas na trajetória do curso de formação. O exercício da 

própria docência, o contato com alunos que não conseguiam aprender com o 

método tradicional, a necessidade de ser diferente e de enfrentar desafios 

permitiram-lhe construir uma prática de ensino singular. 

A pesquisa, em diversos livros didáticos, para inovar as estratégias 

educativas e descobrir outras maneiras, para que se tornasse o desenvolvimento 

de um determinado conteúdo mais agradável e divertido, indicou-lhe novos 

caminhos de organização do trabalho docente. Ensinava com tranqüilidade e 

calma e, conseqüentemente, os alunos aprendiam sem atropelos. Os saberes 

relacionados à diversificação de procedimentos receberam influências do próprio 

exercício da docência. A identificação com o ensino da leitura e escrita 

manifestou-se com mais ênfase, assim que terminara o curso: 
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(...) o amor e o interesse profundo que eu tinha pela alfabetização fazia com 
que eu ficasse pronta para substituir (...) toda professora que alfabetizava na 
cidade de Araraquara eu procurava substituir quando elas faltavam e 
quando eu não estava substituindo eu ia assistir a suas aulas (...) ficava na 
sala de aula delas olhando (...) só que elas alfabetizavam pela silabação (...) 
mesmo assim eu ia porque eram consideradas ótimas alfabetizadoras. (Mara, 
2003). 

 

O próprio convívio com colegas professoras experientes, que 

possuíam uma formação específica em determinada área de conhecimento, 

contribuiu para a organização de práticas alfabetizadoras diferenciadas e a 

definição do estilo de ensino. Essa busca de Mara para estruturar o trabalho 

docente mostrou que, muitas vezes, encontrava os saberes pedagógicos 

necessários para alcançar os objetivos no cotidiano das aulas de alfabetização. 

A segurança de Mara, a respeito do conteúdo específico e dos pré-

requisitos das quatro séries do ensino fundamental, permitia-lhe posicionar-se 

com relação a qualquer característica da educação escolar. Além disso, sentia-se 

capaz de aconselhar colegas de trabalho, orientando-os para o ensino de alunos 

que não conseguiam aprender um determinado conteúdo ou conceito específico. 

A emoção aflorada pelo trabalho docente ainda lhe desperta o desejo 

de continuar alfabetizando: 

 

(...) eu queria  ter  a  metade da idade que eu tenho para ir para uma sala de 
aula (...) nem se fosse para trabalhar de graça (...) que delícia saber que uma 
criança está aprendendo (...)  que  delícia  (...) eu  ia  à  alfabetização de  
adultos  para  ensinar  as  senhoras  que  tinham trabalhado o dia inteiro  e 
eu conseguia alfabetizá-las (...) que delícia (...) eu dormia feliz (...) eu comia 
escola (...) eu deitava pensando em escola (...) eu tinha pensamentos para o 
dia seguinte sobre o que eu ia fazer(...) pensava em maneiras para coisas 
diferentes. (Mara, 2003). 

 

A realização de práticas de ensino diferenciadas e que atendessem as 

características de todos os alunos conduzia Mara a refletir sobre o trabalho 

docente. Esse processo facilitava a articulação do conhecimento adquirido na 

Escola Normal, na vida pessoal com o objetivo de organizar situações educativas 

desafiadoras para as crianças e para si própria. Assim, ao verificar que um 

determinado aluno não possuía condições favoráveis à vida escolar, modificava a 
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ação educativa para lhe oferecer subsídios. Dessa maneira, conseguiria 

acompanhar a dinâmica das aulas. 

A experiência de vida escolar de Mara, até a 8.ª série, desfaz a 

concepção de que apenas o aluno, com bom resultado sempre, nas atividades 

escolares, irá desempenhar a função docente com características bem sucedidas. 

Quanto à leitura e escrita, até durante o Curso Normal, não atingira a 

desenvoltura necessária. Por causa dessa lacuna formativa, teve que potencializar 

sua capacidade de ler e escrever, diante da necessidade de atualização 

profissional e diversificação das práticas alfabetizadoras. 

As experiências obtidas nas várias instâncias contribuíram para a 

sistematização de saberes. A trajetória no Curso Normal, as leituras teóricas, os 

cursos e o exercício da docência permitiram-lhe definir fatores que interferem na 

aprendizagem da leitura e escrita. Assim, para Mara, a capacidade da criança de 

aprender a ler e escrever depende de aspectos físicos, mentais, sociais e 

emocionais. Cada fator precisa da atenção do professor, pois apresenta seu 

próprio valor com relação à natureza de aprendizagem. 

O interesse em conhecer as condições dos alunos levava-a a adquirir 

informações para encontrar a melhor maneira de conduzi-los à aprendizagem. Na 

sua opinião, a criança que apresentasse capacidade intelectual inferior à média 

deveria ter oportunidades iguais para desenvolver-se integralmente. Tinha a 

consciência da importância dessa atitude e procurava ser paciente e repetir um 

maior número de vezes as experiências da mesma natureza, em vista dessa 

realidade, que se verifica, através do depoimento escrito: 

 

(...) pouca capacidade de atenção; reage vagarosamente; capacidade limitada 
de avaliar os materiais usados; poder limitado de auto-direção; falta de 
habilidade para trabalhar com abstrações; é lenta na associação entre palavras 
e idéias; incapacidade de reconhecer elementos familiares em situações 
novas; hábito de aprender devagar e de esquecer depressa; falta de 
originalidade; incapacidade de formular o pensamento crítico. (Mara, 2003). 

 

Despertada para essas características não se acomodava, procurando 

sempre aumentar a base de experiências das crianças para que se tornassem aptas 

a vencer novas etapas de desenvolvimento: 
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(...) o professor deverá usar diversos materiais para que estes alunos 
adquirem novos conhecimentos, ampliem seu vocabulário facilitando o 
desenvolvimento da linguagem oral (...) o professor deverá fazer com que 
eles se sintam amados e bem aceitos a fim de serem bem sucedidos nas suas 
tarefas escolares. Precisam também ser encorajados, compreendidos, não se 
deve, portanto, forçá-los a tomar parte de atividades pelas quais não 
demonstram interesse, mas dar-lhes uma sensação de segurança e auto 
confiança. A tarefa do mestre, em resumo, será a de proporcionar às crianças 
uma boa dose de otimismo, felicidade e segurança. (Mara, 2003). 

 

Essa percepção, subsidiada por saberes, imprime uma configuração da 

natureza de seu estilo de ensino. Um estilo de trabalho que nunca abandona 

qualquer tipo de aluno e que expressa um comprometimento com o desempenho 

escolar de todos. Utilizava os mais variados recursos, além de solicitar salas de 

aulas de número reduzido de alunos, principalmente, na primeira série, para 

atender as necessidades das crianças. 

 

Oracy Marques da Rocha Tettamanti 

 

A dificuldade de se manter financeiramente incentivava-a a enfrentar 

até salas de aulas constituídas por alunos com problemas sérios de 

comportamentos e de aprendizagem, o que a levava a arquitetar estratégias que 

desencadeassem situações de ensino bem sucedido. Desde 1955, exerceu o 

magistério com orgulho e satisfação: 

 

(...) eu sempre fui feliz no magistério (...) desde o primeiro dia eu não deixei 
que as barreiras me impedissem de continuar e isso me deixava feliz (...) 
sempre fui muito briguenta (...) quando as coisas eram erradas (...) eu lutava 
por aquilo (...) ganhei respeito dos meus superiores (...) porque cumpria 
muito bem minha obrigação sem problemas e eu tinha na minha cabeça que 
a escola existe em função da criança e não do professor. (Oracy, 2004). 

 

A afinidade que Oracy apresentava com criança e a identificação com 

desafios levaram-na também ao prazer de lecionar. 

 

(...) comecei a pensar que realmente a minha luta pela criança era uma coisa 
apaixonante (...) gostava muito daquela criança que tinha problema e que 
todo professor  repudiava (...) eu  queria para mim essa criança (...) aquilo 
era desafio (...) o desafio foi a mola para me sentir bem no trabalho e na 
vida. (Oracy, 2004). 
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Como conseqüência, começou a se envolver com as várias dimensões 

do trabalho pedagógico, reunindo saberes não adquiridos na Escola Normal. 

A experiência de ensino despertou-lhe ainda uma satisfação pessoal, 

pois encontrou na docência a possibilidade de realizar um trabalho diferenciado e 

ajudar as crianças que não conseguiam aprender. Na trajetória profissional, 

principalmente, no início da docência, encontrou muitas dificuldades para o 

desenvolvimento de determinados conteúdos e saber lidar com certos problemas 

de aprendizagem. A convivência com colegas mais experientes e com formação 

diferenciada, em certas áreas de conhecimento, permitiu-lhe encontrar respostas e 

soluções para os conflitos e dilemas pedagógicos. 

No decorrer da vida profissional, encontrou oportunidade de lecionar 

para todas as séries, para classe especial e de realizar cursos em diferentes áreas, 

como Administração Escolar, Neurologia e Pedagogia, depois de alguns anos de 

exercício do magistério. As informações obtidas também com especialistas 

proporcionaram-lhe melhoramento de detalhes sobre problemas de aprendizagem 

provocados por disfunção cerebral na conexão auditiva, por dificuldade de 

memorizar e de concentração. Foram situações que a despertaram para o estudo 

de estratégias de ensino condizentes a cada caso. 

Leituras de romance de fundo político e social fizeram parte de seu 

cotidiano. Livros de André Berger, Eric Fromm, Jean Piaget e Paulo Freire 

permitiram-lhe também rever determinadas concepções sobre o trabalho docente 

e armazenar conhecimentos relacionados ao comportamento e à aprendizagem 

dos alunos. Percebeu que a criança não tem defeitos. O adulto é que faz o defeito 

da criança. O aluno explicita atitudes que se manifestam através da agressão, 

rebeldia, preguiça, porque, muitas vezes, o adulto atribui-lhe afazeres com 

complexidades superiores as condições de realizá-los. 

A busca por saberes em diversas fontes de informações e a articulação 

com os saberes obtidos no exercício da docência e na reflexão sobre suas práticas 

de ensino fizeram com que construísse saberes fundamentados, a respeito do 

trabalho docente. Como conseqüência, recebia convites para oferecer cursos e 

desenvolver projetos na área de alfabetização. 
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Os desafios de ensino levaram-na a se apaixonar cada vez mais pela 

docência e pelos alunos. A solidão provocada pela distância da família, pois 

acabava escolhendo escolas pertencentes a outras regiões, incentivava-a a 

potencializar sua ocupação com assuntos relacionados ao ambiente escolar. Por 

essa razão, procurava outras leituras, especializando-se em complexas áreas de 

conhecimento. 

A exigência dos inspetores escolares, com relação à natureza de 

aprendizagem dos alunos e à organização de práticas avaliativas, para identificar 

o conteúdo básico, pressionava, na opinião de Oracy, os professores a 

melhorarem o exercício profissional. Existia essa preocupação porque, mesmo 

sendo efetivo, o professor, dependendo do resultado das avaliações realizadas 

pelos inspetores, poderia receber represálias. 

Para cada tipo de dificuldade recorria a fontes diferentes, cujas 

situações lhe proporcionavam um desenvolvimento profissional: 

 

(...) a minha primeira sala de aula como efetiva foi numa escola do grupo 
japonês (...) quando cheguei na colônia (...) percebi que era um desafio e as 
crianças de primeira série não falavam o português (...) eu fiquei com o meu 
cabelo em pé (...) não sabia nada de japonês (...) aí eu peguei no primeiro 
final de semana um ônibus e o trem e fui parar em Bauru (...) cidade onde eu 
tinha feito a Escola Normal (...) fui conversar com o meu professor de 
didática e ele falou (...) você tem que fazer a sua cartilha (...) você tem que  
ensinar a  criança a falar o português e descobrir as palavras que possam 
geral aprendizagem (...) comprei um dicionário nipo-brasileiro e voltei para 
dar aula. (Oracy, 2004). 

 

A dificuldade de encontrar procedimentos metodológicos, para 

trabalhar com as crianças japonesas, proporcionou-lhe a construção de saberes 

pedagógicos que subsidiaram também a organização de práticas de ensino para 

alunos de outras origens. 

Ao encontrar alunos que não aprendiam e ao avaliar as razões do 

fracasso, revia as práticas de ensino e os saberes que a orientavam. O processo de 

reflexão e análise sinalizava a necessidade de modificar algumas atitudes 

pedagógicas. Começou a perceber que, numa sala de aula de primeira série, o 

professor não pode dar uma explicação no geral. O educador tem que dar uma 
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aula diferenciada para atender as diferenças, pois cada criança tem uma maneira 

própria de aprender. 

A multiplicidade de experiências de aprendizagem em várias séries 

levou-a a se envolver com a área neurológica, decidindo-se pelo trabalho 

individualizado. Prestava atenção, assim, para descobrir o ritmo, o raciocínio de 

cada criança e como chegava ao entendimento de conteúdos variados. Para 

Oracy, essa postura pedagógica repercutia positivamente: 

 

(...) cada criança raciocina de um jeito e eu descobria como a criança fazia 
para chegar lá e quando eu tinha que explicar alguma coisa nova (...) ia até 
a carteira e explicava da maneira como ela pensava. (Oracy, 2004). 

 

Percebe-se, pela reconstituição de sua história de vida profissional, 

que os anos de experiências no magistério não se apresentaram como o principal 

responsável pelas mudanças de práticas de ensino e de saberes. A variedade de 

situações encontradas, durante o exercício da docência, é que se tornou o 

responsável pelo desencadeamento de mudanças significativas na visão de 

ensino.  

Mesmo os acontecimentos corriqueiros recebiam constantemente 

análises. A postura definida do docente, conforme Oracy, repercutia de modo a 

levar os alunos a respeitarem as regras do cotidiano escolar e a terem 

comportamento sintonizado para aprender. 

O desenvolvimento profissional docente a conduzia a assumir posturas 

que não deixavam nenhum aluno ir para a segunda série sem ler e escrever muito 

bem e sem entender o que havia lido. Ao detectar falha na leitura e escrita, 

buscava explicações que pudessem identificar as causas dessas lacunas. Esse 

processo mostrou-lhe que a aprendizagem desencadeada pelo uso da cartilha não 

se apresentava duradoura. A criança, ao aprender determinada especificidade da 

língua portuguesa oferecida pela cartilha, não conseguia aplicar e transferir o 

conhecimento adquirido. Percebeu ainda que o uso da cartilha incentivava mais a 

decorarem as palavras. 

A trajetória de formação docente, durante o exercício do magistério, 

fez com que Oracy a utilizasse apenas como um outro recurso qualquer, mas sem 
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a preocupação de adotá-la. A experiência na área de alfabetização foi mostrando-

lhe que o método adotado fazia com que as crianças demorassem mais, no início, 

para a aprendizagem das atividades relacionadas às práticas de leitura e escrita. À 

medida que começavam a entender o processo, apresentavam resultados rápidos 

e com elaborações próprias. 

O exercício da docência, não somente na primeira série, permitiu-lhe 

ainda descobrir a importância da participação dos pais nas atividades 

desenvolvidas na sala de aula. Percebeu que, muitas vezes, o trabalho pedagógico 

realizado com os alunos se prejudicava, quando os pais não entendiam nem 

aceitavam a configuração das dinâmicas de determinadas aulas. Nesse sentido, 

organizava intervenções pedagógicas para atingir os pais, conscientizando-os a 

respeito de certas práticas de ensino diferenciadas. 

 

Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva 

 

O início profissional de Rosa coincidiu com o falecimento de seu avô 

materno, figura que contribuiu para a formação de sua identidade pessoal. A 

perda do avô, que tanto amava, e a responsabilidade de assumir a família, com 

certeza, pela manifestação de Rosa, interferiram na formação profissional. 

Percebe-se essa influência, quando assume as funções do trabalho docente para 

obter sempre o sucesso e para não decepcionar ninguém, responsabilizando-se 

pelo fracasso dos alunos. 

A característica de sua personalidade de contestar padrões de atitude, 

de pensamento e de reação manifestou-se também na vida profissional de Rosa. 

No decorrer do exercício da docência e da função de coordenadora pedagógica, 

aos poucos, passou a ser uma marca relevante na sua prática, principalmente, 

quando analisava posturas pedagógicas cristalizadas e sem reflexão, prejudicando 

o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Na primeira experiência profissional de Rosa, em 1968, após a 

formatura, pediu ao diretor da escola que desse a pior sala de aula. Propôs esse 

desafio, porque se conseguisse realizar um bom trabalho com os alunos teria a 
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certeza de que havia feito a opção certa pela docência. Assumiu, assim, uma 

primeira série de alunos repetentes, com muita indisciplina e rebeldia, cuja turma 

não atraia nenhum professor da escola. 

Classificou essa primeira experiência como fácil, pois a maioria dos 

alunos era descendente de japonês e não sabiam falar o português. Nesse sentido, 

já imaginava o que as crianças provavelmente sentiam, utilizando, como 

referência, as dificuldades que vivenciou, enquanto aluna. Os saberes oriundos 

dessa vivência permitiram-lhe refletir da seguinte forma: 

 

(...) eu olhava para eles como eu estivesse olhando para mim (...) como eu 
pensava na época (...) o que eu queria (...) o que eu desejava (...) eu centrava 
em mim as vontades (...) foi assim que eu comecei o meu trabalho (...) o meu 
trabalho com alfabetização sempre foi assim. (Rosa, 2004). 

 

Para facilitar mais ainda o desenvolvimento do trabalho pedagógico, 

com o consentimento da direção da escola, realizava a reunião dos pais em 

japonês, conquistando as pessoas da colônia. 

Depois de lecionar por quatro anos na escola da colônia, trabalhou no 

mesmo ritmo com duas salas de primeira série, uma pertencente ao município e 

outra ao Estado, em Guaianases. Após completar dois anos de magistério na 

escola municipal, a coordenadora, percebendo sua competência, incumbiu-a de 

trabalhar com uma sala de aula que apresentava problemas sérios de 

comportamento e de aprendizagem, sendo até considerada como “classe 

especial”. O barulho produzido pela turma de alunos fez com que a diretora a 

colocasse numa espécie de laboratório, fora do prédio da escola. As crianças não 

permaneciam sentadas nem se relacionavam sem brigar. Até julho, Rosa só 

conseguia trabalhar com todos os alunos deitados no chão e um deles apenas 

assistia às aulas, pendurado no seu pescoço, porque havia presenciado o 

assassinato do pai. 

No final do ano, a coordenadora queria organizar uma avaliação 

diferenciada das demais primeiras séries, mas Rosa tinha a consciência e a 

percepção da qualidade de seu trabalho, exigindo que aplicasse a mesma prova. 

O resultado comprovou que as crianças sabiam ler e escrever com fluência. 
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Todos os envolvidos na escola não acreditavam que fosse obter bons resultados 

com esses alunos. Para justificar seu trabalho, Rosa dizia 

 

(...) EU GARANTO  porque  não  é  o  local  (...)  não  é  a  cadeira  que  faz 
a criança  a  aprender (...)  pode ser  no chão (...) deitado (...) sentado (...) 
em pé (...) em qualquer lugar (...) não é o mobiliário que faz a criança  
aprender (...) isso eu tive certeza que não. (Rosa, 2004). 

 

O desenvolvimento de suas práticas, subsidiadas por uma coragem 

para enfrentar as situações desafiadoras, contribuiu para armazenar experiências 

que se configuravam em saberes, indicando a natureza de relacionamento para 

potencializar a aprendizagem dos alunos. Descobriu, assim, que a família do 

aluno precisava confiar no docente e que a criança deveria receber aconchego do 

professor. Para Rosa, a preocupação de fazer os pais entenderem o porquê de 

determinada prática facilitava o desenvolvimento das aulas. Aproveitava as 

reuniões com os pais para explicar a dinâmica do trabalho pedagógico, 

organizando uma espécie de aula, na qual os pais realizavam as mesmas lições 

que as das crianças, mas de uma forma bem tradicional. A reprodução de sua fala 

retrata o objetivo das práticas, envolvendo as reuniões de pais: 

 

 (...) eu mostrava o que nós estávamos trabalhando (...) sempre foi assim (...) 
eu sei que vocês aprenderam deste jeito (...) mas eu trabalho deste jeito (...) 
por que eu trabalho  deste  jeito? (...) eu  questionava  os  pais  para ver o 
raciocínio deles (...) então (...) assim foi mais fácil (...) para mim o meu 
trabalho não foi tão difícil por causa disso (...) foi pela maneira que eu 
aprendi que eu coloquei em prática. (Rosa, 2004). 

 

Além dessas questões relacionadas com os saberes construídos pela 

prática, o trabalho se fortaleceu ainda por meio das leituras. Buscava livros sobre 

a psicologia infantil para entender os processos mentais das crianças, as 

características da idade, o porquê de determinado comportamento e as razões. 

Essas leituras permitiram a Rosa encontrar estratégias diferentes, cotejando as 

teorias, as vivências pertencentes à sua história de vida pessoal e às experiências 

profissionais já vivenciadas. Essa multiplicidade de relações, que permitiu a 

sistematização de saberes, sempre recebeu uma forte influência de sua 

personalidade e da cultura familiar.  
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Sempre optava pelos alunos com mais dificuldade, pois tinha certeza 

de que eram capazes de aprender. Assumia o desafio, independentemente das 

situações, para alcançar o sucesso. Desde pequena, transmitiram-lhe que deveria 

resolver os problemas sozinha e, conseqüentemente, essa conscientização 

transferiu para a vida profissional. 

No período que ficou afastada por dez anos das escolas do Estado e do 

município, realizou atividades profissionais também relacionadas com a 

profissão docente. Conforme o quadro histórico presente no início desta 

pesquisa, Rosa participou de atividades organizadas pelo projeto Rondon, 

exerceu a função de professora de educação infantil, numa escola particular, e de 

artes, numa empresa, realizando também programas de televisão, além de 

atividades domésticas, ao se casar. Todas essas práticas levaram-na a perceber 

que seu lugar era na escola pública, contribuindo para a formação de crianças 

com práticas diferenciadas. 

Ao voltar, então, para a escola pública na década de 80, percebeu que 

a cartilha continuava sendo um recurso pedagógico muito valorizado pelas 

professoras de primeira série. Essa prática assustava-a, pois não sabia e nunca 

soube alfabetizar com cartilha. Foi obrigada a assumir uma turma de alunos que 

já a havia adquirido. Nessa ocasião tentou alfabetizar as crianças com a cartilha e 

verificou pouca aprendizagem. 

Seus alunos nunca tinham comprado uma cartilha, acontecimento que 

sempre preocupava os pais, pois se veiculava, no ambiente escolar, a idéia de que 

a criança seria alfabetizada de forma mais rápida, por meio do estudo da cartilha. 

O comprometimento e sua segurança com relação ao trabalho docente acabavam 

convencendo os pais de que era capaz de alfabetizar, sem a mediação “horrorosa” 

da cartilha.  

Para alfabetizar os alunos, não seguia o abc da ordem alfabética. 

Utilizava a escola, como se fosse a vivência da casa, não separava a vida 

cotidiana dos ensinamentos desenvolvidos, no dia-a-dia da escola. Defendia essa 

lógica, porque havia aprendido dessa maneira e com muito sucesso. 
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A presença da cartilha incomodava-a, porque existia uma ordem pré-

estabelecida, com exemplos e frases sem significados. Essas características, na 

opinião de Rosa, atrapalhavam a compreensão dos alunos, tornando a 

aprendizagem mecânica. Para lutar contra a utilização da cartilha, prática comum 

entre as professoras, buscava encontrar novidades e justificar os aspectos 

diferenciados da aula por meio de leituras. Nessa ocasião de conflitos, 

identificou-se com a leitura de Emilia Ferreiro, a respeito da psicogênese da 

escrita, sistematizando um pouco mais as experiências de aprendizagem de 

leitura e escrita dos alunos (Ferreiro; Teberosky, 1999). 

Percebeu a existência de autores que defendiam também a importância 

de aproveitar o interesse da criança para organizar as aulas, de elevar a auto-

estima dos alunos, explicitando sempre sobre a capacidade de aprender. 

Reconhece-se, em seus depoimentos, a contribuição das leituras que a levaram a 

encontrar e a sistematizar um novo paradigma de alfabetização, como ainda a 

formulação própria de outras diretrizes de trabalho, tendo permitido encontrar 

caminhos que, muitas vezes, receberam críticas severas, como a utilização de 

práticas que premiavam os alunos pelo esforço.  

A multiplicidade de experiências acumuladas pela trajetória de vida 

dessa educadora favoreceu a repercussão do trabalho docente, atingindo as 

autoridades educacionais, pois trabalhava com uma metodologia própria 

inovadora. A organização de práticas diferenciadas permitiu a obtenção de 

resultados bem sucedidos, mas estimulou ainda o aparecimento de conflitos 

didáticos, não encontrando alternativas para fazer certos alunos continuarem 

progredindo. Por essa razão, no final dos anos 80 e início da década de 90, 

compartilhava suas dúvidas com os responsáveis pela Diretoria Regional de 

Ensino, quase diariamente. Essas pessoas gravaram a aula para caracterizar seu 

estilo de ensino, que, na maioria das vezes, foi construído pela prática do ensaio e 

erro e pela reflexão das experiências. 

Jamais sentira constrangimento, expondo seu trabalho com as 

fragilidades didáticas. A única preocupação era a aprendizagem dos alunos. 

Defendia a idéia de que deveria ser coerente, mesmo que fosse uma coerência 
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diferente da dos outros, mas deveria estar comprometida com sua convicção, 

testando tudo e a si própria. Para testá-la, procurava propor-lhe novos desafios 

relacionados também com o aperfeiçoamento da própria aprendizagem. O trecho 

destacado elucida a ligação com os desafios: 

 

(...) a minha vida sempre  foi um desafio (...) ter  sucesso (...) vencer os 
obstáculos (...) a minha vida foi isso (...) eu acabei transferindo isso para 
dentro da sala de aula. (Rosa, 2004). 

 

A vontade de enfrentar desafios caracterizou continuamente seus 

trabalhos, quando alfabetizadora de adultos e, a partir de 1993, como 

coordenadora de escola. O interesse pelas situações desafiadoras incentivou suas 

professoras a se apropriarem da importância do trabalho, adotando desafios. 

Desde o ano de 2003, assumiu a coordenação de um grupo do 

programa de formação de alfabetizadores, o PROFA (Letra e Vida), que visa 

desenvolver a reflexão dos alfabetizadores. Escolheram-na, porque sua 

experiência de alfabetizar com práticas diferenciadas, sua capacidade de analisar 

as situações de ensino e os saberes sobre o trabalho docente iriam enriquecer o 

programa. 

A trajetória de experiência da vida de Rosa permitiu-lhe realizar 

conclusões e reflexões, dando também origens a saberes orientadores, como a 

viagem para o Japão e a adoção de duas meninas da Bahia, uma de cinco anos e 

outra de sete. Ambas experiências ocorreram no ano de 1987 e possibilitaram-lhe 

um desenvolvimento profissional docente de outra natureza. Foram consideradas 

por Rosa, durante a entrevista, como novos desafios.  

A própria educação oferecida pelas crianças adotadas fez com que 

realizasse um sério processo de reflexão, a respeito de seu trabalho pedagógico, 

como professora. Essa análise provocou-lhe aparecimento de conflitos, 

questionando até sua capacidade de alfabetizar, ensinar e educar. Para entender 

determinadas reações e atitudes de suas filhas, precisou mudar as representações 

sobre o significado do ato de ensinar e do de aprender. Concluiu que, muitas 

vezes, as contribuições educativas são invisíveis e que irão aparecer apenas no 

futuro.  
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Ao analisar o desabafo de Rosa e suas repercussões, conclui-se que 

tudo muda. O conhecimento, a natureza de relações com as pessoas e a educação 

mudam e, conseqüentemente, constroem-se outros saberes que também recebem 

um processo de transformação. 

Para finalizar esse momento da alfabetizadora Rosa, destaca-se um 

trecho da entrevista para ilustrar um pouco o sentimento desencadeado, a partir 

da reconstituição de sua história: 

 

(...) foi  EXTREMAMENTE   gratificante  (...) é   como  você   tivesse   
voltado  35 (...) 40 anos da minha vida (...) eu consegui visualizar cada 
momento que eu descrevi (...) eu consegui visualizar como eu estivesse 
vivendo novamente (...) consegui  ver   a  cara  dos meus  alunos (...) o 
sorriso  deles (...) a  conquista deles (...) me desculpe (...) eu fico muito 
emocionada (...) foi muito (...)  muito bom (...) nem sempre  a gente  tem essa 
oportunidade (...) para mim foi muito bom (...) consegui vivenciar (...) reviver 
desde os meus cinco  (...)  seis  anos quando  eu  comecei  na  escola 
japonesa para falar das coisas boas e das coisas que me machucaram (...) 
hoje eu compreendo as razões que levaram as pessoas a agirem daquele jeito 
comigo (...) eu acho  que  é  uma  riqueza fora do comum e eu conseguir 
falar com você tudo isso porque eu amo de paixão tudo que eu fiz na minha 
vida (...) o que eu faço (...) eu amo a minha carreira (...) ela é muito bonita. 
(Rosa, 2004). 

 

O respectivo trecho da professora caracteriza um pouco a história de 

vida em vários momentos, conhecendo o processo de formação profissional. Os 

objetivos do trabalho docente entram em conflito com as características pessoais, 

pois até hoje busca encontrar respostas para várias indagações a respeito da 

educação. 

Ao realizar a reflexão da história de vida, Rosa declarou-se amante da 

profissão docente, descobrindo, no segundo ano de exercício do magistério, que 

havia feito uma opção feliz. Assim concluiu, porque fazer o aluno aprender, 

ampliando-lhe o mundo de felicidade a encantava. Percebe-se que a profissão lhe 

permitiria fugir dos padrões estabelecidos, característica marcante de sua 

personalidade. 

Aos 36 anos de magistério, Rosa espera a aposentadoria para dar 

início a um outro momento da vida profissional. Pretende realizar mestrado e 

doutorado para sistematizar as descobertas pedagógicas, desenvolvidas na 

trajetória da vida e por meio de leituras, como de Constant Kami. Gostaria de 
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organizar um trabalho para ressaltar a importância da dobradura para o 

desenvolvimento do raciocínio da criança e para despertar-lhe a capacidade de 

concentração. Além disso, sonha em organizar uma escola de tempo integral, na 

qual os professores pudessem desenvolver o potencial dos alunos, considerando 

as múltiplas inteligências de cada criança. 

Pela experiência dos vários momentos de sua trajetória de vida, Rosa 

conclui que, hoje, talvez o professor alfabetizador esteja falhando por não levar o 

aluno a ter a consciência de sua própria história. Para Rosa, provavelmente, os 

professores estão preocupados mais no ensinar a ler e escrever e que estão 

esquecendo de ensinar a ler a vida. 

 

2.5 - Saberes e práticas peculiares das alfabetizadoras: o sucesso da                 

alfabetização 

 

O estudo da história de vida das alfabetizadoras evidencia relevantes 

saberes da infância pré-escolar, da vida escolar, da trajetória no curso de 

formação e da vida profissional, pelos quais se entende a conformação do 

trabalho docente bem sucedido. A análise das características dos saberes mostra 

situações cultivadas no dia-a-dia da família e do ambiente escolar, marcadas por 

uma pluralidade de configurações de práticas. Existem momentos coerentes entre 

a educação oferecida pelos pais e os objetivos da escola, desencadeando 

expectativas com relação ao universo escolar e ao curso de formação de 

professores. 

Os resultados obtidos, a partir do estudo desses saberes, revelam que 

as docentes não exploraram igualmente todos os aspectos descritos na parte 

introdutória do segundo capítulo, Saberes docentes das alfabetizadoras. A leitura 

interpretativa dos dados caracteriza um conjunto de articulações entre saberes e 

práticas, permitindo o desenvolvimento completo do tema relacionado às 

histórias de vida de alfabetizadoras bem sucedidas. 

O estudo da articulação dos saberes dos vários momentos da trajetória 

de vida das educadoras identifica situações em que foram mobilizados para 
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formarem um saber prático, realizado com seus alunos. Esse saber foi apenas 

validado na prática real, desenvolvendo os habitus, que se transformaram num 

estilo de ensino. Conforme Maurice Tardif (2003), “eles se manifestam, então, 

através de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados 

pelo trabalho cotidiano” (p.49).  

A articulação de saberes obtidos na história de vida com os adquiridos 

no exercício da profissão indica a formação de um jeito próprio de se trabalhar, 

constituindo a “personalidade profissional”. Como conseqüência, as professoras 

não apenas realizam uma profissão, fazendo alguma coisa, mas realizam uma 

transformação de si próprias. Pode-se dizer que, “com o passar do tempo, ela vai 

se tornando – aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros – um professor, com 

sua cultura, seus ethos, suas idéias, suas funções, seus interesses, etc.” (Tardif, 

2003, p.57). 

Percebe-se, assim, que as alfabetizadoras somente com o tempo foram 

se tornando professoras alfabetizadoras bem sucedidas, reconhecidas por todos. 

A articulação entre os saberes e as práticas realizadas pela trajetória de vida 

possibilitou a formação, a mudança e a transformação de natureza do “saber 

trabalhar”. 

O estudo do segundo capítulo confirma a heterogeneidade de fontes de 

aquisição do saber utilizadas pelas educadoras, para configurarem as aulas. 

Indica ainda que o “saber trabalhar” não depende apenas dos saberes 

relacionados diretamente com o ofício docente. Os saberes que orientaram as 

práticas foram adquiridos na infância pré-escolar, na vida escolar, na trajetória do 

curso de formação e na vida profissional, mas com pesos diferentes e 

contribuições com naturezas específicas. Conclui-se que a desenvoltura 

profissional tem sua essência não apenas nas técnicas e nos saberes do trabalho 

docente, mas na história de vida. “A maioria das vezes, os professores precisam 

tomar decisões e desenvolver estratégias de ação em plena atividade, sem 

poderem se apoiar num ‘saber-fazer’ técnico-científico que lhes permita controlar 

a situação com toda a certeza” (Tardif, 2003, p.137). Percebe-se que saberes de 
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outras naturezas influenciaram a tomada de decisão pedagógica das docentes, 

sem uma percepção explícita, às vezes. 

No período que precede a entrada das educadoras na escola, 

identificaram-se acontecimentos, caracterizando a influência desse momento na 

formação docente. O dia-a-dia com a família, a educação recebida e o cotidiano 

vivido provocaram a reconstituição de fatos que foram identificados pelas 

educadoras, como contribuidores, e outros, apontados sem nenhuma correlação 

com o trabalho docente.  

Os saberes obtidos na infância pré-escolar caracterizam a construção 

de uma ética de vida que contribuiu para as multiplicidades de relações 

educativas, durante o exercício do magistério. Mesmo apresentando uma 

diversidade de experiências com naturezas heterogêneas, as professoras 

vivenciaram uma lógica de vida que fortaleceu a função de ensinar, ressaltando 

alguns valores sobre a educação. Essas situações favoreceram o reconhecimento 

da importância da escola e da profissão docente, a formação de concepções a 

respeito do ato de educar e ensinar. 

O convívio nesse período com determinadas pessoas da família 

possibilitou a incorporação de suas posturas, utilizando-as como referências para 

repensarem as atividades pedagógicas e construírem as próprias práticas 

docentes, visando o desenvolvimento de bom trabalho e de boas relações com os 

alunos. Essa convivência contribuiu ainda para apresentarem o sentimento de 

nunca desistirem, ao encontrarem obstáculos, considerando-os como desafios 

para o crescimento de todos. Para Pierre Bourdieu (2004) 

 

(...) a família tem um papel determinante na manutenção da ordem social, na 
reprodução, não apenas biológica, mas social, isto é, na reprodução da 
estrutura do espaço social e das relações sociais. Ela é um dos lugares por 
excelência de acumulação de capital sob seus diferentes tipos e de sua 
transmissão entre as gerações: ela resguarda sua unidade pela transmissão e 
para a transmissão, para poder transmitir e porque ela pode transmitir. Ela é o 
‘sujeito’ principal das estratégias de reprodução. (p.131). 
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Bernard Lahire (2002) também ressalta a contribuição familiar para os 

processos de “incorporação-interiorização-internalização”, que permitem a 

continuidade de relações com o mundo social e com os outros. 

 

A criança, o adolescente e, depois, o adulto não incorporam, propriamente 
falando, ‘estruturas sociais’, mas hábitos corporais, cognitivos, avaliadores, 
apreciativos, etc., isto é, esquemas de ação, maneira de fazer, de pensar, de 
sentir e de dizer adaptadas (e às vezes limitadas) a contextos sociais 
específicos. Interiorizam modos de ação, de interação, de reação, de 
apreciação, de orientação, de percepção, de categorização, etc., entrando 
pouco a pouco nas relações sociais de interdependência com outros atores ou 
entretendo, pela mediação de outros atores, relações com múltiplos objetos, 
cujo modo ou modos de uso, modo ou modos de apropriação, aprendem. 
(p.173). 

 

A configuração de saberes, oriundos de atitudes, explicações, 

exigências, relações e posicionamentos pertencentes às pessoas próximas das 

educadoras, transfigurou-se em saberes referenciais para a reflexão do trabalho 

docente. A família apresenta-se como a responsável pela transmissão do capital 

simbólico, levando as educadoras a formarem um habitus familiar. A 

convivência na família permitiu ainda a formação de habitus religioso, levando à 

incorporação de modelos de relacionamento, influenciados pela necessidade de 

colocar em prática, na vida cotidiana, princípios valorizados pela religião. 

Identifica-se, principalmente, essa característica nos depoimentos de Eugênia, 

quando relacionou referências religiosas com os assuntos do trabalho docente. 

Verifica-se, pelas análises das entrevistas, que essa incorporação e seu 

aproveitamento, na organização das práticas de ensino, dependeram de um 

processo seletivo. A seleção, portanto, liga-se ao compromisso e às idéias 

relacionados à educação e às experiências, advindas também do exercício da 

profissão docente. Para Maurice Tardif (2003), o professor “age guiando-se por 

certas finalidades, e sua prática corresponde a uma espécie de mistura de talento 

pessoal, de intuição, de experiência, de hábito, de bom senso e de habilidades 

confirmadas pelo uso” (p.161). 

Além desses aspectos, a atividade docente recebe apoio de certos 

conhecimentos científicos. As professoras também agem em “função de 

emoções, sentimentos, afetos”, que possibilitam uma multiplicidade de tipos de 
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ação educativa, formando a cultura profissional. Assim, pela prática pessoal e de 

ensino, desenvolvem certos habitus da profissão, validados na realização do 

trabalho docente. A articulação desses acontecimentos forma uma ética própria 

de trabalho que pode ou não ser reconhecida  por outros educadores. Ao agirem, 

realizam julgamentos para as decisões e para explicarem seus comportamentos, 

baseando-se em valores morais da profissão e das normas sociais, subsidiados 

pelas tradições educativas e profissionais, vivenciadas e interiorizadas (Tardif, 

2003). 

Existem momentos em que as razões de suas atitudes não se 

apresentam conscientes, mas foram conduzidas por valores já incorporados. A 

contribuição teórica de Maurice Tardif (2003) revela que o professor 

 

(...) possui competências, regras, recursos que são incorporados ao seu 
trabalho, mas sem que ele tenha, necessariamente, consciência explícita 
disso. Nesse sentido, o saber-fazer do professor parece ser mais amplo que o 
seu conhecimento discursivo. Por isso, uma teoria do ensino consistente não 
pode repousar exclusivamente sobre o discursivo dos professores, sobre  seus 
conhecimentos discursivos e sua consciência explícita. Ela deve registrar 
também as regularidades da ação dos atores, bem como as suas práticas 
objetivas, com todos os seus componentes corporais, sociais, etc. (p.213). 

 

Ressalta-se que a identificação quanto ao magistério, entre as 

docentes, manifestou-se em momentos diferentes. Duas professoras, antes 

mesmo de freqüentarem a Escola Normal, já haviam escolhido a docência como 

profissão e, para as outras, a certeza da opção certa apareceu apenas com o 

exercício. Os dados das entrevistas mostram as diferenças de sentimentos, a 

respeito da identificação com o magistério e também com o exercício da 

profissão docente. Apesar dessa diferença do momento da descoberta, todas as 

educadoras envolveram-se sempre com as várias dimensões do trabalho 

pedagógico, investigando saberes que não foram adquiridos na Escola Normal ou 

em outras instâncias formadoras. 

No caso de Mara, a rotina do cotidiano familiar oferecia experiências 

de vida que fundamentavam suas posturas na escola, mas mesmo assim não 

apresentava atitudes e desempenhos condizentes. Apesar da existência de 

aspectos positivos e negativos, a trajetória da vida escolar possibilitou o 
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desabrochar de determinados envolvimentos com a aprendizagem dos alunos, 

que se manifestaram no momento em que começou a organizar as práticas de 

ensino. 

A oportunidade de conviver com sobrinhos e irmãos menores, 

cuidando e ensinando, permitiu às alfabetizadoras o aprimoramento de formação 

e o desenvolvimento de habilidades de trato e bom relacionamento com crianças. 

Essa experiência contribuiu para o armazenamento de informações sobre o 

interesse, a necessidade e o processo de aprendizagem de crianças da faixa etária 

correspondente às séries iniciais. Verifica-se que os saberes adquiridos na vida 

inteira desempenharam algum tipo de papel no ensino. A cultura e valores 

pessoais contribuíram para que pudessem, muitas vezes, agir na sala de aula com 

seus alunos. 

O próprio poder simbólico, estudado por Pierre Bourdieu (2003b), 

apareceu nas configurações de aulas de determinadas professoras, nas posturas 

docentes punitivas, nos exercícios maçantes e sem significados, nas situações 

preconceituosas, injustas e discriminatórias, no ensino que não respeitava as 

características dos alunos e nas mudanças constantes de escola. Essas situações 

que provocavam “mal-estar” nas professoras, na época do ensino fundamental 

(antigo primário e ginásio), não as impossibilitaram de continuar acreditando na 

educação. Desenvolveram a consciência de que os alunos poderiam apresentar os 

mesmos sentimentos, interesses e dificuldades que tinham tido, enquanto alunas. 

Como conseqüência, a organização e a dinâmica das aulas receberam fortes 

influências dessa realidade, utilizando o “mal-estar escolar” (Bourdieu, 2003a) 

para construir o “bem-estar escolar” dos alunos. 

O estudo dos saberes da vida escolar das alfabetizadoras sinaliza 

histórias de sucesso e de realizações felizes, bem como de fracasso e mágoa. Para 

algumas, a vivência na escola, nesse período, trouxe boas referências para serem 

introduzidas no contexto de ensino. Para outras, utilizaram essa experiência para 

não repeti-la no magistério, pois sabiam das conseqüências negativas para a 

aprendizagem. 
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No decorrer das entrevistas, fizeram, várias vezes, críticas férreas 

sobre o ensino rigoroso que tiveram, enquanto alunas. Apesar disso, em nenhum 

momento organizaram práticas pedagógicas que facilitassem o processo 

educativo, descaracterizando a seriedade da função docente. Comportaram-se 

com rigor, controlando sem massacre o ensino e o aprendizado da criatividade do 

aluno, da iniciativa, da espontaneidade e do prazer de estar na escola. 

Apenas na descrição do período da vida escolar é que se perceberam 

visivelmente as características marcantes da personalidade. A iniciativa de recriar 

situações pré-estabelecidas, de enfrentar desafios, de se adaptar às mudanças, de 

questionar, de inovar, de ser feliz e de querer fazer os outros felizes, de lutar pela 

justiça e pela igualdade, manifestada na vida escolar, apareceu também na vida 

profissional, com outra proporção e complexidade. Todos os aspectos 

contribuíram para que encontrassem o melhor caminho do trabalho docente e das 

relações sociais e pedagógicas, buscando o sucesso escolar geral, principalmente 

na área de alfabetização. Assim, conseguiram articular essas características com 

as situações educativas surgidas, favorecendo a formação de diretrizes de ensino 

para organizarem as práticas alfabetizadoras. 

Na análise da trajetória do curso de formação das educadoras, 

verificou-se que a falta de opções de cursos para mulheres incentivava as moças 

da época para a Escola Normal. Pode-se dizer que essa razão tenha se 

configurado para as mulheres de forma marcante, induzindo-as para o magistério, 

mas para Eugênia e Mara, a escolha dependeu da “vocação”, conforme 

depoimentos. 

O trabalho de Daiane Antunes Vieira (2002, p.77), que enfocou o 

período de 1950 a 1980, revela que a ocupação do magistério 

 

(...) recebeu ao longo de sua história vários significados construídos 
socialmente, dos quais os que mais se ressaltam são os femininos, não apenas 
pela presença majoritária de mulheres atuando na profissão, como, também, 
por vários estereótipos que nela recaíram, tais como o da ideologia da 
vocação para o cuidado das crianças (...). 
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Outras pesquisas também revelam que escolhas femininas receberam 

influências “por uma lógica ‘destinação’ das mulheres para o ensino” (Bueno et 

al., 1998), associando a docência à maternidade e ao cuidado das crianças. 

Esses dados confirmam que as alfabetizadoras também foram 

influenciadas pela ideologia veiculada em torno do destino da mulher no campo 

de trabalho. O relato de Oracy e Rosa mostrou que a escolha pelo magistério 

ocorreu pela falta de um outro curso profissionalizante para mulher. A 

representação veiculada em torno do papel da mulher explicita, conforme Pierre 

Bourdieu (2003b, p.11), aspectos de 

 

(...) instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 
para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) 
dando o reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam 
e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação 
dos dominados’. 

 

Essa citação elucida a reprodução de interesses que definiram e que 

ainda definem, nos tempos atuais, o mundo social. Percebe-se ainda, nos 

depoimentos, “conflitos simbólicos”, devido às imposições sociais. 

Apesar dessas características, a Escola Normal apresentou-se como 

um momento decisivo para o encontro existencial das educadoras e para a 

própria realização profissional. O contato com essa nova realidade contribuiu 

para a revelação das professoras para a sociedade e para si mesmas, modificando 

até as imagens negativas que as pessoas possuíam sobre seus desempenhos 

escolares, antes da entrada no curso, como foi o caso de Mara e Rosa. 

O curso significou uma instância formadora muito importante para as 

educadoras. Apropriaram-se de saberes relacionados aos conteúdos escolares e à 

arte de ensinar, desenvolvendo habilidades que subsidiaram o exercício da 

docência. Tiveram professores que permaneceram como referências, utilizando-

os para organizarem as aulas com os alunos. Além de exemplos que contribuíram 

positivamente para a profissão, existiram outros que serviram apenas para 
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conscientizar as alfabetizadoras sobre a repercussão negativa que determinadas 

práticas desencadeavam. Como conseqüência, nunca poderiam ser repetidas. 

Percebe-se que a apropriação dos conteúdos de ensino e das técnicas, 

trabalhados pelos professores da Escola Normal, permitiu às futuras docentes a 

segurança para criarem suas próprias estratégias. Os aspectos desenvolvidos nos 

cursos foram potencializados, ao serem cotejados com as características pessoais. 

Essa articulação contribuiu para uma independência, configurando-se numa 

capacidade de pensar e agir, com autonomia, as várias dimensões do trabalho 

docente (Tardif, 1991, 2003). 

A própria história de vida profissional, principalmente, no início da 

carreira, sinaliza as condições que forçaram as alfabetizadoras a realizarem o 

trabalho pedagógico de modo autônomo. A análise das entrevistas, a partir do 

estudo de Maurice Tardif (2003), evidencia que 

 

Os saberes profissionais também são temporais, no sentido de que os 
primeiros anos de prática profissional são decisivos na aquisição do 
sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou 
seja, na estruturação da prática profissional. Ainda hoje, a maioria dos 
professores aprendem a trabalhar na prática, às apalpadelas, por tentativa e 
erro. (Tardif, 2003, p.261). 

 

Nas escolas rurais, distantes dos centros urbanos e pouco visitadas 

pelos inspetores escolares, as educadoras, principalmente no início da carreira, 

desenvolviam de forma solitária o trabalho docente, tendo que criar atividades 

diferentes, (re)pensar o ensino e resolver os problemas de aprendizagem, sem a 

colaboração de outros profissionais. 

A análise do currículo dos cursos de formação (Anexos 3, 4) da época 

das alfabetizadoras e da imagem veiculada, em torno da postura das futuras 

professoras, sinaliza a valorização de atitudes relacionadas não apenas ao 

desempenho profissional específico, mas também à maneira de se vestir e de se 

comportar socialmente, dando-se uma pressão simbólica, para a apropriação de 

posturas valorizadas. 

Começaram as educadoras, no curso de formação, mesmo que 

sutilmente, a articulação dos saberes obtidos na infância pré-escolar e na vida 
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escolar com os adquiridos na Escola Normal. Percebem-se, nesse período, os 

primeiros ensaios para a conformação profissional e para a identificação explícita 

por algumas metodologias de trabalho, escolhendo certos estilos de ensino como 

modelos e descartando outros. Começam a formar um habitus professoral próprio 

(Bourdieu, 2004). 

O pensamento e a ação receberam interferências, conforme a história 

de vida, do habitus religioso, artístico ou científico, saberes acumulados pela 

trajetória de vida pessoal e profissional. Assim, “as estruturas objetivas ou 

objetivadas, e também as estruturas mentais, incorporadas, são produto de uma 

história individual ou coletiva” (Bourdieu, 2000, p.48). 

Em vários momentos das entrevistas, ressaltaram a contribuição da 

Escola Normal para o desempenho do trabalho docente. Explicitaram também 

que os cursos de formação não possibilitaram uma completa preparação para o 

início do magistério. A consciência da formação inacabada levou-as a 

procurarem sempre outras fontes de informação, buscando, na prática, situações 

de ensino bem sucedidas de outros professores, leituras teóricas sobre as várias 

dimensões educacionais e sobre o desenvolvimento infantil. 

Esse sentimento de formação inconclusa continuou aparecendo no 

início da vida profissional e no decorrer do exercício do magistério, mas com 

uma intensidade diferente, pois tinham já condições de escolhas com maior 

direcionamento para as problemáticas do ensino, para as próprias necessidades 

formativas e dos alunos. O interesse de obter outros saberes para atualização e 

novidades incentivava as educadoras para cursos que lhes mostrassem uma 

realidade educativa diferente, com novas perspectivas de trabalho. A consciência 

sobre a importância de leituras teóricas na área educacional sempre sustentou a 

profissão. No caso de Eugênia, o contato constante com a teoria até substituiu, na 

sua perspectiva, o conhecimento que poderia ter adquirido em curso superior. 

O estudo da trajetória do curso de formação mostrou que, em vários 

momentos, ocorreram situações que não agradaram e que não foram consideradas 

importantes. Apesar disso, possibilitaram uma outra visão de docência, o 

aparecimento de novos desafios e de reflexões mais críticas sobre o ensino-
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aprendizagem e, ainda, a superação de lacunas formativas, oriundas de 

escolarizações anteriores. 

Desde a Escola Normal, as características de bons profissionais já 

eram explicitadas pelas autoridades educacionais. As normalistas sabiam que a 

boa desenvoltura no curso de formação lhes garantiria sala de aula, após a 

conclusão. A presença assídua dos inspetores escolares contribuía também para a 

manutenção dessas representações sobre a possibilidade de garantir uma cadeira 

e de conservar a sala de aula adquirida. A docência permitiu-lhes, através das 

práticas, “o conjunto dos saberes e do saber-fazer acumulados em todos os atos 

de conhecimento” (Bourdieu, 2003b, p.64). 

O início do exercício do magistério desencadeou um outro nível de 

consciência, pois as práticas de ensino conduziram as educadoras à análise dos 

saberes armazenados, no decorrer da história de vida. No cotidiano da sala de 

aula com seus alunos, puderam rever suas concepções sobre sucesso e fracasso 

escolar e os fatores que contribuem para o rendimento dos alunos. Para Maurice 

Tardif e Caude Lessard (2005), 

 

(...) os professores são também atores que investem em seu local de trabalho, 
que pensam, dão sentido e significado aos seus atos, e vivenciam sua função 
como uma experiência pessoal, construindo conhecimentos e uma cultura 
própria da profissão. Em síntese, o trabalho docente não consiste apenas em 
cumprir ou executar, mas é também a atividade de pessoas que não podem 
trabalhar sem dar um sentido ao que fazem, é uma interação com outras 
pessoas: os alunos, os colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc. (p.38). 

 

Nesse contexto, além das lições, do planejamento, dos regulamentos e 

dos programas previstos, as alfabetizadoras conseguiram, a partir da 

multiplicidade de interações, fazer algo diferente, distanciando-se dos modelos 

de trabalho pré-estabelecido. 

A pluralidade de experiência possibilitou o feitio de uma ética de 

profissão formado por um modelo de “educadora ideal”, inserido num contexto 

educativo, no qual o aluno era a prioridade. Nesse sentido, conscientes das 

funções da docência, organizaram práticas de ensino comprometidas com a 
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aprendizagem das crianças. Responsabilizavam-se pela qualidade de rendimento 

e pela felicidade dos alunos na escola. 

O bom professor era constituído por características que contribuíam 

para a aprendizagem de todos os alunos, garantindo o sucesso escolar. Esses 

aspectos faziam parte dos saberes da profissão, os quais deveriam estar presentes 

na formação profissional. A consciência da responsabilidade da função de 

educadora fazia com que as alfabetizadoras amassem os alunos, incentivando-os 

a amarem também as professoras, a escola e as aulas. 

Essa ética docente valorizava as boas relações com alunos, pais, 

colegas e autoridades educacionais. A noção de trabalho coletivo subsidiava essa 

ética, permitindo o desenvolvimento profissional docente. A preocupação de se 

tornarem uma referência para os alunos, levava-as a analisarem as práticas 

sociais e pedagógicas, refletindo sempre sobre o tipo de docente que estavam 

sendo. 

A ética de trabalho orientava a postura e as intervenções pedagógicas, 

subsidiadas por saberes e concepções que conduziam à construção do ensino. 

Identificaram-se mudanças de configuração dessa ética, ao analisar a trajetória da 

vida profissional das educadoras. As modificações permitiram os ajustes 

necessários, provocados pelas leituras teóricas, trocas de experiências, pelos 

desafios, pelas novas realidades educativas e heterogeneidades de características 

da aprendizagem dos alunos. Como conseqüência, os saberes que garantiam o 

sucesso dos alunos fortaleciam-se, ganhando espaço no planejamento das aulas e 

nas intervenções pedagógicas. 

O respeito ao aluno também constituía a ética de trabalho, pois 

consideravam a maneira de aprender de cada aluno, as características das 

dificuldades de aprendizagem e a satisfação de todos. A boa aprendizagem 

também dependia do prazer do aluno por estar na escola, vinculando a essência 

da organização das práticas de ensino ao estado emocional das crianças. 

A ética das educadoras comprometia-se até com as condições das 

escolas, dos materiais escolares e da moradia dos alunos, com os hábitos dos pais 

em casa e a alimentação. Preocupavam-se também com a vida de “suas crianças” 
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fora da escola, com seu equilíbrio emocional e suas relações sociais. Visavam 

entender as necessidades do aluno para a potencialização do crescimento 

intelectual. O objetivo de oferecer um ensino de qualidade direcionava as 

educadoras a se atualizarem sempre, buscando novas curiosidades, informações 

para desencadear interesse nos alunos, envolvendo-os com a diversificação das 

naturezas das práticas de ensino. 

A configuração dos saberes estruturava um estilo de trabalho que 

nunca abandonava qualquer tipo de aluno, expressando, assim, um 

comprometimento com o desempenho escolar geral. O domínio do processo 

ensino-aprendizagem mostrava-lhes também a necessidade de desencadear o 

envolvimento dos pais com relação às atividades. Despertavam-lhes a 

responsabilidade para assumirem o papel de pais educadores, solicitando o 

comprometimento com a educação de seus filhos. Essa adesão não abrangia o 

ensino que pertencia à escola, mas atitudes que facilitariam a participação das 

crianças nas várias dinâmicas do processo educativo. 

Percebe-se, assim, com o estudo da vida profissional, uma 

multiplicidade de saberes relacionados, direta ou indiretamente, à profissão 

docente. O conjunto de saberes, originado dos vários momentos da história de 

vida das alfabetizadoras, sempre recebeu análises e, conseqüentemente, foram 

conduzidas a filtrarem os saberes compatíveis com sua personalidade, formação 

docente, experiência profissional e com os ideais educativos, para objetivá-los no 

cotidiano escolar. A própria dinâmica de cada contexto educativo incentivava as 

docentes a se adaptarem a determinadas rotinas, criando práticas para viverem 

numa determinada escola. Identifica-se também o aspecto temporal dos saberes, 

pois “são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um 

processo de vida profissional de longa duração do qual fazem parte dimensões 

identitárias e dimensões de socialização profissional, bem como fases e 

mudanças” (Tardif, 2003, p.262).  

O estudo da história de vida das educadoras, conforme ainda o 

trabalho de Bernard Lahire (2004), sinaliza que  

 



 140

(...) certas disposições (heterogêneas, oriundas de experiências socializadoras 
diferentes ou de aspectos diferentes das mesmas experiências socializadoras) 
combinam-se entre si para tornar possível este ou aquele comportamento, 
esta ou aquela escolha, esta ou aquela orientação e, mais geralmente, formar 
um estilo particular de condutas e de atitudes, estilo sempre difícil de resumir 
sob a forma de uma fórmula geradora. Se fórmula geradora houver, esta não 
se deixa, em todo caso, traduzir facilmente em linguagem natural (...) já que é 
combinação mais ou menos conflituosa ou amônios de várias disposições. 
(Lahire, 2004, p.327). 

 

A pesquisa desse autor mostra ainda que as combinações de certas 

disposições para agir (comportamentais) e crer (mentais) podem ser dissociadas, 

dependendo das exigências de uma determinada realidade. Esse posicionamento 

teórico justifica a construção de estilos de ensino das alfabetizadoras. 

Surgiram, nas entrevistas, depoimentos de algumas educadoras, 

identificando a ideologia das aptidões naturais, reforçando a idéia de que, numa 

sala de aula, o educador encontra alunos portadores de mais inteligência e com 

melhores condições para aprender do que outros. O trabalho de Noëlle Bisseret 

(1979, p.31) ressalta que a ideologia das aptidões naturais é utilizada como 

 

(...) suporte para justificar a manutenção das desigualdades sociais e das 
desigualdades escolares que as traduzem e perpetuam. Como a nova 
sociedade e as instituições escolares são colocadas como igualitárias, a causa 
das desigualdades só pode ser atribuída a um dado ‘natural’. Essa ideologia 
justificadora se reforçará pouco a pouco, apoiando-se nas descobertas 
científicas (...). 

 

Nas entrevistas, identificou-se que, em alguns momentos do ensino, 

essas concepções sobre sucesso e fracasso escolar apareciam nas relações 

educativas, o que não impediu a aprendizagem de todas as crianças. Procuravam 

diversificar as estratégias para a aprendizagem com sucesso. A conquista do 

aluno provocava satisfação e alegria às educadoras, incentivando-as à luta 

constante. 

A segurança profissional possibilitava a percepção do estilo de ensino 

e das etapas do trabalho, organizando as práticas de ensino para o 

acompanhamento dos alunos. A percepção completa do trabalho docente 

permitia-as ainda criticarem as mudanças educacionais e situações de ensino, 

justificando as escolhas e opções por determinadas metodologias. 
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As experiências obtidas nas várias instâncias contribuíram para a 

sistematização de saberes, definindo fatores importantes para a aprendizagem da 

leitura e escrita de todos os educandos, com características heterogêneas. A 

dificuldade de ensinar incentivava as professoras a encontrarem outros 

procedimentos metodológicos, garantindo a aprendizagem de todas as crianças. 

As análises constantes dos aspectos das práticas alfabetizadoras e dos resultados 

das avaliações dos alunos conduziam para o trabalho pedagógico 

individualizado, considerando as características de aprendizagem e as condições 

de cada aluno. Nessa perspectiva, a ideologia das aptidões naturais acabava 

perdendo forças nas relações educativas do cotidiano da sala de aula. 

A busca constante do aprimoramento profissional, através do convívio 

com professores experientes e das leituras especializadas em várias dimensões do 

trabalho e da aprendizagem, facilitava a articulação de saberes. Esse processo 

desencadeava um desenvolvimento na profissão, pois conseguiam pensar sempre 

em práticas de ensino diferentes, curiosas e desafiadoras. 

A percepção das lacunas formativas, não apenas com relação à 

profissão docente, mas também às dificuldades de ensinar determinadas crianças 

que não aprendiam, conduzia as educadoras a diversificarem as fontes de saberes, 

potencializando assim a própria capacidade de ler e escrever, atualizando-se para 

superarem as próprias lacunas de formação, os conflitos e dilemas pedagógicos. 

A humildade de buscar sempre respostas para os problemas de ensino com outros 

colegas de trabalho tornou-se uma marca da atuação profissional. Essa 

característica aparecia também nas relações com os alunos, atingindo todos os 

envolvidos com a sala de aula. 

A articulação dos saberes obtidos, em diversas fontes de informação, 

com os adquiridos no exercício da docência  e na reflexão sobre as práticas 

pedagógicas, encaminhava-as para a estruturação de saberes fundamentados, a 

respeito do trabalho docente, utilizando explicações subsidiadas por leituras 

teóricas e por resultados colhidos das próprias práticas de ensino. 

A descoberta de caminhos educativos mais viáveis para a solução dos 

problemas de incompreensão dos alunos não impediu a busca de outras fontes de 
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informação e formas de ensinar. Não existiu essa estagnação, porque as situações 

escolares estimulavam, apesar dos resultados bem sucedidos, o desencadeamento 

de conflitos didáticos. Surgiam dilemas, ao perceberam que não conseguiam 

potencializar o progresso de determinados alunos. 

Os relatos enfocando a vida profissional das alfabetizadoras 

evidenciam, explicitamente, a presença da personalidade e da cultura familiar nas 

relações educativas. Confirmam ainda que várias características da vida pessoal e 

escolar foram transferidas para a multiplicidade de dinâmicas do cotidiano da 

sala de aula. Verificam-se, pela história de vida, transformações nos saberes das 

educadoras, sinalizando a presença de mudanças no decorrer da trajetória das 

vivências. Conclui-se que as professoras, em todo instante, constroem e 

(re)constroem seus saberes, configurando outros mais precisos, próximos das 

necessidades de cada aluno e dos objetivos de ensino. 

Pela análise das entrevistas, percebeu-se que as experiências 

profissionais ocasionaram transformações de certos saberes da profissão. No 

início do exercício do magistério, as educadoras apresentaram concepções de 

ensino e situações pedagógicas, que foram modificadas, a partir de um processo 

de reflexão, advindo de resultados de suas próprias práticas de leitura e escrita 

com alunos, de troca de informações com colegas de escola e de textos 

especializados. Verificou-se que a diversidade de acontecimentos da vida das 

educadoras interferiu significantemente na formação pessoal e intelectual, o que, 

sem dúvida, explica a multiplicidade de representações, a respeito do trabalho 

docente. 

Essa evolução, embutida nos estilos de organização das práticas 

alfabetizadoras, permitiu um aprimoramento do trabalho, direcionando-o para o 

sucesso escolar. As professoras conseguiam amenizar o fracasso, a falta de 

aprendizagem, de compreensão e de interesse dos alunos, porque objetivavam 

uma meta específica para cada criança, inserida num contexto de uma 

determinada sala de aula. Com isso, tornavam-se capazes do controle das 

frustrações e dos fracassos, pois tinham para cada aluno um objetivo 
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diferenciado, um caminho específico a percorrer e uma forma própria de se 

desenvolver, inerente a suas características. 

Alguns autores estrangeiros também examinaram a questão sucesso 

relacionada com qualidade da prática docente. Esses autores detectaram fatores 

presentes no processo de produção do sucesso escolar, preconizando a 

necessidade de ocorrerem circunstâncias docentes que incentivem situações de 

ensino voltadas para as diferenças individuais dos alunos. Ressaltam-se alguns 

estudos realizados na Europa, como as pesquisas de Marcel Postic (1995) e 

Torsten Husén (s/d), que elucidam a contribuição do ensino individualizado, 

visando oportunidades iguais de tratamento desigual para a possibilidade de 

sucesso escolar a todos os alunos. 

Na realidade portuguesa, os autores, Ester Dias (1989) e Jorge Rolla 

(1994), confirmam a importância de um ensino que respeite as diferenças 

individuais dos alunos para trabalhá-las com uma especificidade maior. 

Conforme Rolla, o que “falta à ‘escola democrática’ é uma grande dose de 

‘desigualdade’ de tratamento pedagógico” (p.25). 

A respectiva pesquisa mostra que a configuração da trajetória das 

alfabetizadoras caracteriza a articulação permanente entre saberes e práticas e 

vice-versa. Como conseqüência, o processo de elaboração de estratégias de 

ensino apresentou-se dinâmico, permitindo às docentes encontrarem alternativas 

condizentes às complexidades da vida cotidiana na sala de aula. Os estudos 

indicam saberes da ação educativa. Ilustra também que o saber evolui com o 

tempo e com a experiência, sendo modificado pela reflexão realizada 

individualmente e/ou pelo coletivo. 

Percebe-se que souberam aproveitar sentimentos, emoções, afetos, 

desilusões, tristezas, fracassos, alegrias, sucessos, conquistas e vitórias para 

transformarem tudo isso em saberes de sustentação das decisões pedagógicas, 

enriquecendo e fortalecendo as estratégias das práticas de leitura e escrita e as 

relações educativas. Verifica-se, assim, que essas sensações relacionadas ao 

ensino converteram-se em saberes para a orientação do trabalho docente. 

Mostraram também que o amor pela profissão gerava amor nos alunos. 
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A estrutura das práticas de ensino sinalizava que as educadoras tinham 

o objetivo de pontuar, com alguma atividade, a introdução de um acontecimento. 

Procuravam tornar a situação marcante para desencadear boas recordações, com 

a garantia da fixação das principais características dos conteúdos escolares, e 

para o desenvolvimento de habilidades mentais específicas. 

Encaminhavam as crianças para associarem o aprendizado a sensações 

prazerosas, despertando o gosto por atividades relacionadas à escola. Percebiam 

que, aos poucos, os alunos emocionalmente se envolviam com o conteúdo e o 

exercício, aprendendo de modo mais rápido. Os relatos elucidaram a intenção 

consciente de provocar o aparecimento de emoções nas crianças, para prestarem 

atenção necessária e para permanecerem concentrados. As educadoras não 

provocavam as emoções, a partir apenas de situações grandiosas e de objetos 

diferentes, que não pertenciam ao cotidiano dos alunos. Procuravam incentivar a 

observação, utilizando os sentidos para a formação de imagens significativas. 

O objetivo de criar situações interessantes e divertidas para ensinar, 

com a dinâmica de aulas associada sempre ao humor, concretizou-se em recurso 

que facilitou o processo educativo. Possibilitou ainda aos alunos a recuperação 

de saberes, pois os momentos de ensino com humor garantiam uma memorização 

que lhes permitia a lembrança dos conteúdos com exatidão. 

O recurso das docentes com dramatizações usando fantoche, com 

piadas, charadas e histórias animadas, dando vozes a situações inanimadas, não 

desvalorizava o ensino. Pelo contrário, as crianças se esforçavam para interação 

com as professoras, aproveitando os esclarecimentos orais e escritos. 

A organização das aulas dependeu da recuperação dos desejos das 

docentes, enquanto crianças, alunas do ensino fundamental e normalistas. Dessa 

maneira, as informações obtidas contribuíram para compreenderem melhor os 

interesses e as dificuldades de seus alunos. Configuravam as aulas com aspectos 

inerentes às condições de aprendizagem. Sempre tinham a intenção de avaliar o 

nível da criança e, quando percebiam que as aulas estavam ficando fáceis, 

escolhiam novos desafios, aumentando a complexidade. 
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Os saberes reunidos pela avaliação dos interesses, das necessidades e 

condições de aprendizagem dos alunos possibilitavam a esquematização de 

conhecimentos que orientavam as práticas pedagógicas. As educadoras, 

dependendo das características do educando, criavam mecanismos para 

alfabetizá-lo. Buscavam informações em leituras, nos antigos professores e 

colegas, formando um saber inerente à problemática surgida. 

Em qualquer realidade escolar, encontravam desafios e situações bem 

diferenciados. Nas escolas da zona rural, existia pobreza, falta de infra-estrutura e 

de orientação pedagógica para o(a) professor(a). Já nas escolas dos grandes 

centros, apareciam problemas sociais e de educação familiar. Essa diversidade de 

ambiente, vivida pelas alfabetizadoras, incentivava a busca constante de 

elementos para solução dos momentos difíceis, armazenando, assim, saberes com 

naturezas heterogêneas. 

A potencialização das oportunidades de aprendizado e o 

enriquecimento do ambiente educativo, por meio de estímulos, apareciam através 

da diversificação da natureza de práticas de ensino e dos canais receptores de 

informação. Propunham atividades fora da sala de aula e desenvolviam outros 

tipos de representações, utilizando a música, poesia, dramatização e pintura. 

Organizavam, porém, as aulas, respeitando e valorizando todas as áreas de 

conhecimentos, as quais eram influenciadas pelos objetivos do processo de 

alfabetização. Acabavam levando o aluno a ter concentração, responsabilidade e 

interesse, convencendo-o a querer aprender. A conscientização sobre a 

importância do estudo ocorria por meio de exemplos e explicações ou, ainda, por 

um processo de sedução, realizado por meio de prêmios e elogios. 

Evitavam, assim, a punição acadêmica e o amedrontamento, 

extinguindo, pois, atitudes ou resultados indesejáveis, incentivando ainda a 

criança para a atenção e a feitura das atividades escolares. Com o objetivo de 

perceber se os alunos estavam felizes e se haviam entendido as explicações, 

procuravam conduzi-los à auto-avaliação. 

Um outro aspecto marcante da característica profissional das docentes 

refere-se à busca incansável de resultados bem sucedidos. O entusiasmo pela 
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conquista do êxito constante determinava a organização de práticas que 

possibilitassem a continuidade dos resultados positivos, melhorando o 

desempenho escolar, em todo momento. 

Alunos com características diferentes, a falta de material didático e de 

colegas para troca de experiência pedagógica provocavam a formação de outros 

saberes, pois as professoras se esforçavam ainda mais diante dessas situações. A 

confecção de materiais didáticos e sua adequação às peculiaridades dos alunos 

permitiam também a sistematização de saberes que envolveram conhecimentos 

sobre o processo de construção do próprio material e sobre sua importância para 

a desenvoltura escolar. As condições precárias da escola contribuíram ainda para 

a transformação das práticas docentes, diversificando-as para suprirem as 

carências de espaço apropriado. 

Com os saberes da profissão, as alfabetizadoras tinham o 

conhecimento da seqüência das ações pedagógicas, a hierarquia dos passos do 

trabalho, as conseqüências, a repercussão e os pré-requisitos de cada conteúdo 

das séries. A consciência sobre as fases do estudo da leitura e escrita levava-as a 

identificarem o que se ensinava em primeiro momento. Entendiam o processo de 

aprendizagem, respeitando as etapas de desenvolvimento das idades escolares, o 

ritmo de compreensão e a qualidade de entendimento. No organização das aulas, 

sabiam em que instante dos próximos anos escolares as crianças iriam aprender, 

com profundidade, determinados conteúdos. Essa postura sinaliza a experiência 

concreta e o conhecimento completo dos objetivos de formação dos alunos das 

séries iniciais do ensino fundamental. 

Percebe-se a segurança nas práticas alfabetizadoras e nas outras 

dimensões do trabalho educativo pela verbalização coerente das etapas do ensino 

e pelos exemplos dos aspectos importantes, durante as entrevistas. Esse 

conhecimento encaminhou as professoras a se posicionarem com precisão não 

apenas quanto a assuntos relacionados à primeira série. Seus saberes facilitavam 

a visão do processo educativo, principalmente, das séries iniciais do ensino 

fundamental. Assim, os saberes subsidiados por teorias e informações obtidas no 

cotidiano da sala de aula deixavam as educadoras seguras na organização do 
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trabalho docente, desenvolvendo uma autonomia pedagógica. Esse conhecimento 

fazia com que não se preocupassem com a quantidade de conteúdo nem com o 

tempo destinado para atingir um único objetivo. Para desenvolverem as 

atividades não se preocupavam com o tempo, pois tinham o controle de todas as 

etapas do processo ensino-aprendizagem. 

As características das professoras alfabetizadoras bem sucedidas 

podem ser encontradas em outras pesquisas que estudaram aspectos ligados ao 

trabalho docente com êxito. Em um trabalho pioneiro, realizado por Marli André 

(1978), identificaram-se fatores importantes no desempenho docente que estavam 

contribuindo para o sucesso escolar, como organização do trabalho com objetivos 

bem definidos; complexidade de conteúdo correspondente às condições dos 

alunos; preocupação da professora em desenvolver habilidades mentais e dar 

retorno ao aluno sobre seu desempenho, ressaltando o aspecto positivo. A autora 

estabeleceu ainda alguns comportamentos que facilitariam a organização do 

ensino e, conseqüentemente, a aprendizagem, como o questionamento da prática 

docente e a interação acadêmica, com atmosfera calorosa. 

Ao pensar na competência profissional docente, pode-se destacar a 

pesquisa realizada por Maria Regina Guarnieri (1990), que investigou o trabalho 

de professores das séries iniciais e os elementos que contribuem para a 

compreensão da competência do trabalho pedagógico, no cotidiano escolar. Para 

a autora, a qualidade de ensino é conquistada por meio da auto-avaliação, 

possibilitando encontrar os melhores procedimentos metodológicos coletivos ou 

individuais. A competência, conforme a autora, perde-se, quando o conteúdo é 

transmitido de modo rígido, não havendo preocupação com a espontaneidade dos 

alunos nem alteração do conteúdo para o atendimento dos interesses, das 

necessidades e das desigualdades, quando ainda não oferece “feedback” nem 

informação que supere a dos livros didáticos. 

Nesse sentido, destaca-se a pesquisa de Denise Trento de Souza 

(1991), porque identificou a estrutura do trabalho pedagógico. Ao estudar 

algumas professoras bem sucedidas de Ciclo Básico, percebeu que as práticas 

desenvolvidas, embora permeadas por diferentes concepções pedagógicas, 
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dependiam da explicitação e da negociação, entre docentes e alunos, das regras 

que orientam as atividades, em sala de aula, para o êxito.  

O trabalho de Tânia Garcia (1996), que focalizou as relações entre o 

tempo e a avaliação na sala de aula de uma professora de 3.ª série, caracterizou 

posturas pedagógicas bem sucedidas. Conforme os dados da investigação, a 

autora concluiu que a professora não se preocupou com o relógio, ocupando os 

alunos dentro de uma rotina por ela organizada. Detectou ainda práticas que 

contribuem para o sucesso escolar, como a alternância do atendimento coletivo 

com o individual, a preocupação em percorrer as carteiras para apontar os erros, 

resolução de perguntas em conjunto com os alunos, entre outras. 

A análise dessas pesquisas permite perceber que o saber adquirido e a 

segurança obtida com o exercício da docência mostravam às alfabetizadoras 

investigadas ainda a importância da diversificação da atividade, pois 

conseguiriam mais facilmente o progresso da criança. A variedade de situações 

de ensino que exigia comportamentos e reações diferentes contribuía para a 

evolução de todos os alunos. 

A multiplicidade de saberes sobre o trabalho educativo condizia as 

docentes a explicações de determinadas complexidades do ensino com exemplos 

concretos, relacionados ao cotidiano dos alunos. Assim, procuravam explicitar 

para os alunos os porquês das configurações das práticas alfabetizadoras, 

contribuindo para a compreensão completa do conteúdo estudado. 

Torna-se difícil afirmar que os saberes e as práticas explicitados se 

configuraram sempre da maneira como foram relatados e também torna-se difícil 

identificar o momento exato das mudanças pedagógicas. Nessa perspectiva, a 

redação apresentada aborda situações de ensino que foram realizadas por muito 

tempo. Pelas entrevistas, detectam-se diversos saberes sobre o cotidiano da sala 

de aula, marcados por uma heterogeneidade de práticas entre as docentes, o que 

permite a elucidação mais expressiva de um determinado acontecimento do que 

outros. 

Pelas análises dos depoimentos ainda se reconhece que a separação 

entre saberes e práticas torna-se inviável, em algumas situações, pois a 
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caracterização das práticas explicita saberes que subsidiam as justificativas e 

explicações sobre o porquê de certas configurações pedagógicas.  

Essa caracterização dos vários momentos da trajetória de vida das 

educadoras ressalta, assim, a importância do estudo dos bons referenciais 

docentes nos cursos de formação inicial e continuada, bem como os que devem 

ser ignorados. 

A análise desenvolvida, a partir das descrições dos saberes e das 

práticas das professoras alfabetizadoras, torna-se possível identificar modos 

peculiares de trabalhar, que explicaram o êxito com os alunos. Foram situações 

de ensino que não apresentaram a mesma configuração, mas abrangeram posturas 

similares, garantindo o sucesso escolar de todos. O estudo identifica que a 

reflexão das educadoras sobre o próprio trabalho pedagógico possibilitou-lhes 

produzir saberes, como também socializá-los. Esse processo de reflexão das 

práticas revelou os limites e as possibilidades do ensino, levando-as não apenas a 

utilizarem saberes, mas ainda a analisá-los para organizarem melhor as aulas, ao 

encontrarem situações desafiadoras e alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Nesse sentido, potencializavam a ação transformadora e a produção de saberes, 

caminhando da prática para a teoria e desta para a prática. Essa trajetória de 

formação permitiu-lhes construir uma autonomia de trabalho docente. 

Cabe às várias instâncias formadoras debaterem sobre o caráter plural 

e heterogêneo dos saberes docentes, tornando-se campos férteis para a 

mobilização e construção de saberes e competências. Ressalta-se, assim, a 

importância dos cursos de formação de educadores se apoiarem nos saberes de 

professores(as), com o objetivo de sustentar o repertório de conhecimentos para a 

construção da identidade profissional. 

No próximo capítulo, torna-se possível visualizar, através das 

descrições das práticas alfabetizadoras, a articulação dos saberes e das práticas 

que possibilitaram o êxito no processo de alfabetização.  
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CAPÍTULO 3 

 

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO E CARTILHAS:  

usos e apropriações 

 

A história de vida das alfabetizadoras, para conhecer a trajetória de 

formação, exige a reconstituição das práticas de ensino. Buscam-se, assim, 

aspectos decisivos, como o procedimento da docente no início do ano letivo, as 

características do processo de alfabetização, a preparação específica e a aquisição 

de conhecimentos que o aluno deveria possuir, antes de ser alfabetizado. 

Ressalta-se ainda a importância do porquê do êxito no ensino, identificando 

condutas que garantiram o sucesso. 

Faz sentido também investigar características das experiências bem 

sucedidas do processo de apropriação da leitura e escrita, especificando os pré-

requisitos necessários. A caracterização da dinâmica e do ritual iniciais do ensino 

das práticas de leitura e escrita, como também do trabalho pedagógico de modo 

geral, possibilita a percepção de aspectos que descrevem a rotina do cotidiano 

escolar. O estudo da relação professor-aluno, da introdução das regras para as 

crianças, da interação com o conteúdo e o material didático e com a maneira de 

trabalhá-los, das estratégias de ensino e das concepções sobre o trabalho 

educativo permite, com o olhar de hoje, uma análise da trajetória de formação 

profissional e das razões que levaram os alunos ao êxito. 

As questões relacionadas com as práticas alfabetizadoras elucidam o 

perfil da docente, que ainda exige a exploração do significado de tornar uma 

criança alfabetizada, das peculiaridades de professora alfabetizadora ideal, das 

justificativas a respeito de situações que provocaram sucesso e fracasso escolar, 

da identificação do porquê do fracasso e da maneira pela qual foi superado. 

Todas essas situações investigadas, conforme pesquisas relacionadas à 

área de alfabetização (Abud, 1987; Braslavsky, 1971, 1993; Cagliari, 1988, 1999; 

Carvalho, 2002, 2005; Graff, 1995; Kleiman, 2003; Lemle, 2001; Massini-

Cagliari; Cagliari, 2001; Monteiro, 2002a; Soares, 1985, 2000, 2004b) 
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desencadeiam a reflexão sobre as características do processo alfabetizador, a 

organização do espaço e tempo na sala de aula, as práticas iniciais do ano letivo, 

a dinâmica do trabalho entre as crianças, as práticas avaliativas e incentivadoras, 

as situações de (re)ensino, as intervenções externas, a natureza de atividade, a 

natureza de participação da professora, assim como dos alunos. 

Ainda na perspectiva de análise da reflexão das características 

profissionais, identifica-se a necessidade de identificar o modo de perceber das 

professoras referente ao próprio trabalho educativo, ao objetivo das ações, ao 

desenvolvimento de habilidades, à preocupação em tornar o aluno feliz e crítico 

ou alienado e ao compromisso com o ensino da leitura e escrita. A reconstituição 

de aspectos negativos, em certas práticas alfabetizadoras, por bem sucedidas que 

se apresentassem, também permite elucidar aspectos importantes para 

caracterizar o trabalho docente. 

A alfabetização apresenta-se como um momento muito especial para a 

escola e na vida dos alunos. Embora o tema relacionado aos procedimentos 

metodológicos, enfocando o ensino da leitura e escrita, tenha sido alvo de 

investigações e reflexões de diversas naturezas (Monteiro, 2002a; Santos, 2001; 

Soares, 2000 e outros) propõe ainda estudos que analisem usos e apropriações 

dos métodos de alfabetização e das cartilhas. 

Ressalta-se a importância de conceitualizar a alfabetização, que pode 

ser compreendida em sentido amplo e sentido restrito. Para Maria José M. Abud 

(1987) 

 

No sentido amplo, entende-se a alfabetização como um fator de mudança de 
comportamento diante do universo, que possibilita ao homem integrar-se à 
sociedade de forma crítica e dinâmica; constitui uma das formas de promover 
o homem, tanto do ponto de vista social como individual. (p.05). 

 

A criança alfabetizada, nessa perspectiva, utiliza a leitura para entrar 

em contato com as tradições culturais e a história da humanidade, podendo assim 

ampliar sua visão de mundo, aprimorar a comunicação, a integração na sociedade 

e exteriorizar sentimentos, opiniões, pensamentos e emoções. Já em sentido 

restrito a alfabetização, na prática,  
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(...) significa ensinar o código escrito correspondente ao código oral, 
habilitando o aluno a decifrá-lo (leitura, decodificação) e a utilizá-lo com 
compreensão (escrita, codificação). Trata-se, pois, da aprendizagem de um 
verossímil lingüístico, mais ou menos sistematizado na ordem arbitrária do 
alfabeto e em sua representação fonológica, na ordenação morfológica e 
léxica das palavras e na articulação sintática das frases e dos textos. (Abud, 
1987, p.07). 

 

A aprendizagem da leitura e escrita, no sentido restrito, ocorre 

mecanicamente, desenvolvendo apenas a habilidade de codificação e 

decodificação, tornando a criança capaz de traduzir um código, relacionando-o 

entre sinais gráficos e sons. O alfabetizando não reage, ao realizar a leitura, não 

se apresentando capaz de compreender as mensagens e as situações presentes no 

texto. A própria escrita, nessa perspectiva, configura-se de modo mecânico. O 

aluno consegue grafar letras e palavras, mas não realiza escritas que lhe 

possibilitam a comunicação de idéias, opiniões, críticas e interpretações. 

Com base nessas conceitualizações sobre a alfabetização, dependendo 

da prática docente, o(a) professor(a) pode realizar um ensino que apenas prepare 

o aluno para ler e escrever, sem responder às exigências que a sociedade faz com 

relação à leitura e escrita. A concepção do(a) professor(a), a respeito de 

alfabetização, pode levá-lo a organizar uma outra prática que permita ao aluno a 

utilização dos diferentes tipos de material escrito, contribuindo para a 

compreensão dos acontecimentos e as interpretações aprofundadas. 

A partir das reflexões, em torno da especificidade e repercussão das 

práticas de leitura e escrita, surgiram discussões a respeito do termo 

alfabetização. O trabalho, por exemplo, de Magda Soares (2004b) sobre 

letramento, problematiza as características dessas práticas, reforçando o uso do 

termo letramento, diferenciando-o, assim, do termo alfabetização. Para Soares 

(2004b)  

 

(...) a pessoa que aprende a ler e a escrever – que se torna alfabetizada – e 
que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais 
de leitura e de escrita – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa  que 
não  sabe ler e escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz 
uso da leitura e da escrita – é  alfabetizada, mas não é letrada, não vive no 
estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. 
(p.36). 
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Assim, a contribuição teórica da autora mostra que o termo 

alfabetização não se refere ao desenvolvimento da capacidade de fazer uso da 

escrita e leitura, realizando práticas sociais. Já o termo letramento engloba a 

aprendizagem da leitura e escrita, como um instrumento para transformar as 

condições dos alunos, em vários aspectos, o social, cultural, cognitivo e 

lingüístico. Ressalta-se ainda que o letramento pode estar presente entre as 

pessoas que não sabem ler e escrever, pois utilizam outros meios para colocar em 

prática a função e a contribuição da leitura e escrita para a vida pessoal, escolar e 

profissional (Soares, 2004b). A leitura permite ao indivíduo reagir de outra 

maneira com o mundo e manter relações significativas, interagindo-se na 

sociedade. 

A introdução do termo letramento, no contexto das escolas e das 

pesquisas educacionais, incentiva o aparecimento de novas discussões, a respeito 

do termo alfabetização. Em decorrência dessas manifestações teóricas, esta 

pesquisa sobre as alfabetizadoras bem sucedidas utiliza a palavra alfabetização, 

sem o objetivo de definir o significado e suas características, nas definições 

abordadas por Magda Soares (2004b). A própria análise das representações das 

professoras sobre o trabalho pedagógico caracteriza os objetivos das práticas de 

leitura e escrita. O trabalho de Soares (2004b) contribui, assim, para a 

importância da repercussão das práticas alfabetizadoras, na formação dos alunos, 

sem a preocupação da terminologia específica. 

Sob a ótica dos resultados de pesquisas enfocando o estudo da prática 

de leitura e escrita, nos diversos campos, o lingüístico, psicológico, 

psicolingüístico e social (Abud, 1987; Braslavsky, 1971, 1993; Cagliari, 1997; 

Foina, 1989; Lemle, 2001; Soares, 1985, 2004a, 2004b), pode-se afirmar que a 

grafia da linguagem escrita portuguesa é fonética, fonológica e, em determinados 

momentos, etimológica. 

Pela complexidade do estudo dos aspectos inerentes ao ensino da 

leitura e escrita, a análise da opção de metodologias de alfabetização das 

professoras pesquisadas exige o conhecimento das características dos métodos, 

identificando suas conseqüências e contribuições. A leitura dos acontecimentos 
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pedagógicos das docentes sinaliza práticas de ensino heterogêneas, pois revelam 

a utilização de diversos métodos para ensinar a leitura e a escrita. Importante é 

ressaltar que, dependendo da opção metodológica, o(a) professor(a) direciona o 

aluno para um determinado caminho de aprendizagem com habilidades e 

competências diferentes, conforme evidenciam estudos sobre alfabetização. Para 

Marlene Carvalho (2002, p.35) como “variam os fundamentos teóricos e as 

etapas a serem percorridas pelo professor e pelo aluno, também variam os 

resultados obtidos a curto prazo”.  

Nesse sentido, ressalta-se a presença de dois grupos de métodos, “os 

métodos de marcha sintética” e os “métodos de marcha analítica” (Braslavsky, 

1971). Segundo Maria José Abud (1987)  

 

Os métodos de orientação sintética, referindo-se ao processo mental de 
combinar elementos de linguagem detalhados em unidades maiores, 
implicam em partir do estudo dos elementos mais simples – a letra, o fonema, 
a sílaba – para chegar gradualmente à palavra, frase ou período. Os métodos 
de orientação analítica, referindo-se ao processo mental de decomposição de 
unidades maiores em seus elementos constitutivos, partem de estruturas 
globais – a palavra, a frase, o conto – esperando que os alunos cheguem ao 
reconhecimento das sílabas. (p.29) 

 

Os métodos sintéticos, que partem para a soletração e silabação, 

recebem duas classificações. O alfabético, que inicia com o nome da letra ou 

grafema (efe, ele, eme, ene), realizando uma operação de síntese, para construir 

as palavras que formarão as frases, e o fonético, que parte dos sons simples ou 

fonemas (fê, lê, mê, nê), levando o aluno a realizar relações entre sons e letras 

para que, ao identificar a imagem de uma determinada letra, emita o som 

correspondente. Esses métodos “não levam em conta o significado no ponto de 

partida e não chegam necessariamente a ele” (Braslavsky, 1971, p.45). Para Berta 

Braslavsky (1971), os métodos sintéticos visam a repetição e a memorização de 

sons sem sentido, não incentivando a capacidade de realizar uma leitura que 

compreenda a mensagem. 

Percebe-se assim a contribuição dos métodos analíticos, ao compará-

los com os sintéticos, mas importante é considerar que o sucesso do 

desenvolvimento dos analíticos depende do aspecto interpretativo. A natureza de 
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procedimentos pedagógicos utilizados pelo(a) alfabetizador(a) pode não permitir 

o sentido total do texto, ao apresentar para o estudante as palavras isoladamente 

(método de palavração). O trabalho, envolvendo o método de sentenciação, se 

englobar apenas frases isoladas e descontextualizadas, também não vai contribuir 

para a leitura interpretativa. No método analítico, englobando a modalidade 

conto, a criança pode ser conduzida a memorizar o texto sem reflexão, realizando 

uma interpretação superficial. 

Os métodos analíticos ou globais diferem-se dos sintéticos pelo 

processo de análise, partindo do todo para as partes menores, recebendo o nome 

também de natural e ideo-visual. Os métodos da marcha analítica englobam, 

conforme Braslavsky (1971, p.45) 

 

a) Global analítico: parte de sinais complexos que podem ser a palavra, a 
frase ou o parágrafo. O mestre dirige a análise; 

b) Global: parte da palavra, da frase ou do parágrafo. O professor deve 
saber dirigir a análise. Em qualquer caso, a criança deve chegar 
espontaneamente a ela. 

 

A autora recomenda ao professor que comece pela significação, sem 

se preocupar em trabalhar com o aspecto mecânico da leitura. Ressalta ainda que 

esse tipo de método contribui para a aprendizagem espontânea da leitura e 

escrita. O ensino correspondente envolve dois momentos, o primeiro, com uma 

intervenção maior do docente, e o segundo, com uma intervenção mais reduzida. 

Além desses métodos explicitados, existem os de tendência eclética, 

conhecidos também como métodos mistos, cujo ensino engloba atividades de 

análise e síntese simultâneas (compor e decompor ou vice-versa). Desenvolve-se 

o ensino, conduzindo o aluno a se apropriar das características da linguagem e do 

mecanismo da leitura. 

Como os resultados de pesquisas sobre as conseqüências e 

repercussões dos métodos de alfabetização evidenciam, a criança que aprende a 

ler e escrever pelos métodos sintéticos consegue se apropriar dos mecanismos da 

linguagem com maior rapidez do que o aluno alfabetizado pelos analíticos. 

Apesar do ritmo de aprendizagem mais demorada, o método analítico possibilita 
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o uso da leitura e escrita, como um instrumento da prática social consciente, 

criadora, crítica e transformadora. 

No cotidiano das primeiras séries do ensino fundamental, encontram-

se alunos, que sabem ler e escrever as lições trabalhadas pelos(as) professores(as) 

que utilizaram os métodos sintéticos, porém, normalmente, encontram 

dificuldades para aplicar os conhecimentos adquiridos de modo criativo e 

individual, porque memorizam certas palavras e frases, sendo capazes até de 

reproduzi-las, mas, no entanto, para escrever outras que não tiveram sua grafia 

memorizada, “escrevem simplesmente amontoados de letras ou de sílabas 

geradoras” (Cagliari, 1999, p.45). O ensino oferecido aos alunos dificulta o 

entendimento das características de funcionamento da escrita. 

As críticas aos métodos sintéticos ocorrem não apenas por razões 

sociais, mas também fisiológicos, como explicita Abud (1987): 

 

Em relação ao processo fisiológico, os métodos sintéticos falham 
grandemente na formação de movimentos oculares corretos durante a leitura, 
exigindo dos olhos um número excessivo de pausas, de saltos e de fixação; 
restringem a ampliação da área visual; obrigam os olhos a constantes 
movimentos regressivos e impedem a formação de um bom ritmo de leitura. 
(p.31). 

 

Diante da contribuição da autora, os métodos analíticos, incluindo as 

modalidades, como palavração, sentenciação e contos, apresentam também 

problema com relação ao processo fisiológico. 

 

 (...) o método da palavração leva a criança à leitura pausada, retardando a 
habilidade de ler por unidades de sentido e não contribuindo para a ampliação 
da área visual. Os métodos de sentenciação e de contos, por partirem da 
memorização, descuidam do aspecto fisiológico da leitura, podendo a criança 
recitar o texto sem olhá-lo ou olhando-o incorretamente e fazendo 
associações, entre o que diz e os símbolos que olha. (Abud, 1987, p.31). 

 

O quadro apresentado sinaliza, assim, a problematização existente em 

torno dos métodos, cabendo ao(à) professor(a) estar ciente das complexidades e 

das características de cada procedimento metodológico. Essa percepção torna 

o(a) docente capaz de associar os métodos e diversificar as práticas 

alfabetizadoras, sem prejudicar a aprendizagem da leitura e escrita. 
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Pelos estudos a respeito da história da educação brasileira (Cagliari, 

1999), a cartilha sempre esteve presente no cotidiano das escolas e sua utilização 

sinaliza o reconhecimento como um recurso pedagógico importante e decisivo 

para a  aprendizagem  da  leitura e da escrita. Dependendo da cartilha, os 

métodos e as estratégias diferem quanto ao procedimento para o processo de 

alfabetização. 

Recuperando as características das quatro professoras selecionadas 

para o estudo no campo da alfabetização, a pesquisa direciona a análise da 

configuração dos aspectos existentes apenas no período de 1950 a 1980. Na 

tentativa de análise dos saberes e das práticas das educadoras, para compor o 

quadro de alfabetizadoras bem sucedidas, verificou-se que a cartilha Caminho 

Suave de Branca Alves de Lima (2004), que teve sua primeira publicação em 

1948, apresenta-se como um material didático importante, mas com uma 

utilização com ênfase e abordagem diferenciadas. Para Luiz Carlos Cagliari 

(1999), o método misto subsidia a lógica da apresentação das lições dessa 

cartilha, misturando características do método sintético e do analítico (Anexo 5). 

A cartilha inicia o processo de alfabetização com um período preparatório, 

considerando-o como um pré-requisito para a aprendizagem da leitura e escrita. 

Nos anos 50, com a participação dos estudos realizados pelas 

universidades, a prática do período preparatório com exercícios e testes de 

prontidão era um momento indispensável, para se iniciar o ensino da leitura e 

escrita. Além dessas informações divulgadas pela academia, os testes foram 

organizados para auxiliar o processo de alfabetização, mas apresentavam uma 

linguagem que não fazia referência à variação lingüística, desencadeando 

resultados desastrosos. A natureza de elaboração dos testes dificultava ainda o 

entendimento das instruções. 

A análise de Cagliari (1999), a respeito desses acontecimentos, 

caracteriza o preconceito em torno do aluno que não aprende. 

 

Por trás de tudo, o que se nota é um grande preconceito contra pobreza e as 
crianças menos favorecidas. Os assim chamados ‘pré-requisitos lógico-
formais’ da teoria da prontidão são semelhantes aos argumentos de 
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preconceito racial, baseados na teoria da carência sociocultural e na teoria da 
superioridade racial. (p.29). 

 

Essas situações relatadas pelo autor confirmam o uso de teorias e de 

recursos para validar opiniões sobre o fracasso escolar das crianças pobres. 

Como conseqüência, começaram a ser classificadas como deficientes, 

excepcionais e carentes, pois os dados revelavam que essas crianças falavam e 

escreviam errado. 

Vários são os pesquisadores que têm ressaltado aspectos relacionados 

ao fracasso escolar, envolvendo o ensino da leitura e da escrita. Os estudos 

denunciam o esforço que a escola faz para transformar deliberadamente a 

linguagem da criança, ao invés de compreendê-la. Trabalhos como os de Ana 

Luiza B. Smolka (1991), Eglê Pontes Franchi (1993), Izolda Câmara Gualberto 

(1984), Maria Helena Souza Patto (1996) e Maria Lúcia Toralles Pereira (1993) 

identificam um ensino que confunde falta de conhecimento com incapacidade 

motora e mental, considerando o fracasso inevitável. Pesquisas a respeito das 

dificuldades de alunos repetentes, na primeira série, confirmam a permanência de 

concepções prejudiciais que reforçam apenas a importância da exercitação e da 

prática repetitiva para incentivar a aprendizagem da leitura e escrita. Essas 

investigações, como as de Maria José Gomes Mourilhe (1991), Onelice de 

Medeiros Borges (1981) e de Tânia Gracy M. Do Valle (1984), caracterizam a 

falta de preparo dos(as) professores(as), para reconhecerem que as dificuldades 

na organização diversificada do trabalho pedagógico, principalmente, é que 

provocam prejuízo na aprendizagem. 

A cartilha, assim, a partir da década de 50, conforme estudos de 

Cagliari (1999), começou a dar ênfase à produção da escrita do aluno e não mais 

à leitura. 

 

O importante, agora, era aprender a escrever palavras. A atividade escolar 
deixou de privilegiar a aprendizagem e passou a cuidar quase que 
exclusivamente do ensino  ─ aquilo que o professor deveria fazer em sala de 
aula. Em lugar do alfabeto, apareceram as palavras-chave, as sílabas 
geradoras e os textos elaborados apenas com as palavras já estudadas. As 
famílias de letras passaram a ser estudadas numa ordem crescente de 
dificuldade. Completadas todas as letras, o aluno começava seu livro de 
leitura, agora também programado de maneira a ter dificuldades crescentes, 



 159

libertando aos poucos o aluno da cartilha e levando-o a ler autores de textos 
infantis. (Cagliari, 1999, p.26). 

 

Para Cagliari (1999), a cartilha utiliza “como técnica o monta-e-

desmonta do método do bá-bé-bi-bó-bu” (p.26). Apesar da divulgação da cartilha 

Caminho Suave e de outras que surgiram, como a Quem sou eu?, de Therezinha 

Rocha (1969), com método de orientação analítica, que focaliza mais a leitura do 

que a escrita (Anexo 6), que também foi lembrada, durante as entrevistas, não 

solucionaram o problema de evasão e de repetência. Os dados sinalizavam que os 

alunos não conseguiam acompanhar o processo de alfabetização, sistematizado 

pelas cartilhas. O autor afirma que  

 

(...) toda cartilha (independentemente do método que lhe seja atribuído pelo 
autor ou pelos entendidos) baseia-se exclusivamente no método do ensino. 
Mesmo atividades que devem ser feitas pelos alunos, devem seguir um 
modelo prévio, transmitido como ensino. Não conheço, em nenhuma cartilha, 
um espaço real dedicado ao processo de aprendizagem. (Cagliari, 1999, 
p.41). 

 

A lógica das cartilhas exige do aluno uma resposta, sendo incentivado 

a realizar uma escrita que se enquadraria no certo e errado. A concepção de 

linguagem utilizada não respeita as hipóteses do estudante e suas representações, 

a respeito da escrita. A organização da cartilha estabelece a hierarquia da 

dificuldade de linguagem, pressupondo que a escrita da palavra englobando a 

letra a, por exemplo, apresenta-se mais facilmente para a criança do que o ensino 

da letra x. A contribuição do estudo de Cagliari (1999) desmitifica essa postura 

expressa nas cartilhas. Afirma que, no início do processo de alfabetização, as 

crianças confundem a grafia, não tendo consciência de palavra difícil ou fácil. 

Após se apropriarem de algumas características da língua portuguesa, começam a 

considerar a aprendizagem de algumas grafias mais difíceis do que outras. 

Os autores das cartilhas e de livros didáticos organizam a apresentação 

das letras e da complexidade da linguagem dentro da lógica do adulto 

alfabetizado. O próprio processo de avaliação visa um controle rígido, subsidiado 

pela concepção que prevê apenas o certo e o errado. Para que o estudante possa 

superar sua dificuldade na compreensão de determinada grafia, o método 
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expresso na cartilha obriga-o a voltar para o início da lição e repetir o mesmo 

processo e as atividades. 

O ditado e a repetição excessiva são práticas inerentes ao método da 

cartilha, que não permite a discussão do porquê do erro e visa apenas o ensino do 

certo. A iniciativa e a construção da escrita do aluno não recebem interpretações, 

apenas são classificadas como certas e erradas. Como conseqüência, existe a 

preocupação de seguir uma seqüência fixa de ensinamentos para garantir o 

resultado esperado. A criança, ao ser conduzida por esse processo, realiza-o sem 

pensar na sua produção e no desempenho. Acaba sendo adestrada, adquirindo as 

habilidades para dominar a escrita e leitura definidas. 

O uso da cartilha tem recebido muitas críticas, o que levou as escolas 

a afastá-las do cotidiano das primeiras séries. Apesar da conscientização, em 

torno das conseqüências negativas para a aprendizagem da leitura e escrita, 

muitos professores que aboliram a cartilha, permanecem organizando práticas de 

ensino, subsidiadas pelo método adotado pela cartilha (Cagliari, 1999). 

Estudos realizados sobre as cartilhas brasileiras mostram que, em 

geral, são constituídas pelas palavras-chave e por sílabas geradoras, trabalhando, 

por exemplo, o bá-bé-bi-bó-bu. 

 

Todas as lições têm a mesma estrutura: partem de uma palavra-chave, 
ilustrada com um desenho, e destacam a sílaba geradora, que é quase sempre 
a primeira sílaba da palavra. Em seguida, apresenta-se a família silábica 
daquela sílaba destacada. Vêm abaixo algumas palavras novas, escritas com 
elementos já dominados, mais elementos novos introduzidos na lição. 
Depois, aparecem os exercícios estruturais em que palavras são desmontadas 
e remontadas com elementos feitos de sílabas geradoras ou de pedaços de 
palavras. (Cagliari, 1999, p.81-82). 

 

A análise das cartilhas ainda elucida a presença de tentativas de 

mudanças, alternando sua natureza de atividades. Apesar dessas tentativas, 

adotam “uma concepção de linguagem segundo a qual uma palavra é feita de 

sílabas, uma sílaba, de letras, uma frase é um conjunto de palavras e um texto é 

um conjunto de frases” (Cagliari, 1999, p.82). Assim, o ensino da leitura e escrita 

enfatiza a união de letras, contribuindo para a aprendizagem superficial. Não há 

espaço para a descoberta, variação lingüística e curiosidade dos alunos. 
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O método da cartilha privilegia o uso da silabação, levando o aluno a 

realizar uma pronúncia silabada, ao realizar uma leitura (Cagliari, 1988). Existe a 

preocupação de mostrar que a escrita representa a linguagem oral, mas esquece 

da entonação, dos valores fonéticos e de que a transcrição fonética não é 

ortográfica. O método utilizado baseia-se na aprendizagem da escrita, 

esquecendo que a fala, dependendo de suas características e do contexto, não 

apresenta correspondência direta com sua representação gráfica. 

A organização das cartilhas vincula-se a “razões pedagógicas” e 

justificativas que desvalorizam a criatividade e o interesse dos educandos. Os 

autores elaboram os textos para apresentar palavras correspondentes à sílaba 

principal da palavra-chave da lição. Essa postura leva à elaboração de textos 

vagos e artificiais. 

Já na primeira lição, percebe-se a importância atribuída à letra cursiva, 

veiculando uma valorização exagerada a respeito do traçado da letra, cuja 

manifestação deveria ser considerada “uma expressão gráfica individualizada” 

(Cagliari, 1999, p.90). 

As considerações sobre o estudo dos métodos de alfabetização e das 

cartilhas, problematizando usos e apropriações, indicam a presença de uma 

multiplicidade de práticas, enfocando a aprendizagem da leitura e escrita. Nesse 

sentido, elaborou o presente estudo cinco itens para análise das práticas 

alfabetizadoras bem sucedidas, partindo essa organização das descrições e 

explicações das docentes selecionadas: Práticas iniciais do ano letivo, 

Habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita, Procedimentos 

metodológicos do processo de alfabetização, Práticas avaliativas e Práticas 

incentivadoras. Ressalta-se também que, dependendo das características 

profissionais e pessoais das educadoras e de suas lembranças, alguns itens foram 

mais explorados do que outros. 

No decorrer da apresentação analítica das práticas alfabetizadoras, no 

presente capítulo, observa-se a presença de saberes que subsidiam a organização 

do trabalho pedagógico. Revela-se ainda a existência de uma articulação desses 

saberes obtidos na prática docente com os saberes sistematizados da infância pré-
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escolar, vida escolar, trajetória no curso de formação e vida profissional, 

abordados no segundo capítulo. Assim, os cinco itens que descrevem a atuação 

das educadoras, no cotidiano escolar, elucidam, um pouco, essa articulação, na 

prática. 

 

3.1 - Práticas iniciais do ano letivo 

 

Para caracterizar os primeiros contatos da professora com os alunos e 

o início da escolarização, identificaram-se práticas expressivas que se 

relacionassem, direta ou indiretamente, com o processo de alfabetização. 

 

O primeiro contato é o mais importante, porque as concepções dos alunos e 
da professora são formadas e, dependendo da representação do processo de 
aprendizagem da leitura e escrita, as conseqüências negativas se tornam mais 
freqüentes durante o ano escolar. (Monteiro, 2002a, p.21-22). 

 

Pelos depoimentos das professoras, percebe-se uma preocupação 

comum, a respeito dos primeiros contatos com os alunos, para proporcionar-lhes 

um ambiente agradável, acolhedor e estimulante para a alfabetização. 

 

Eugênia procurava, durante as primeiras semanas de contato com os 

alunos, conhecê-los. Organizava, ainda, exercícios específicos para o início do 

processo de alfabetização. 

Apresentava-lhes as dependências da escola, introduzindo na vida 

escolar das crianças padrões de comportamentos, conforme anotações do 

planejamento da educadora: 

 

Vamos andar devagar, sem empurrões, ao sair da nossa escola. 
Nós vamos deixar a sala limpa. 
Conduzir a criança a cooperar na higiene e conservação da escola. 

 

Evidencia-se, assim, o comprometimento de desenvolver certos 

hábitos que permitiriam um convívio mais harmonioso com os alunos. No 

decorrer ainda desse período, despertava a atenção dos estudantes, a respeito da 
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grafia dos nomes, colocando fichas com palavras escritas: A porta, A janela, 

Dona Eugênia e outras. 

Conduzia os alunos, desde o início do ano letivo, a certas práticas de 

ensino, que se estendiam até o final do período escolar, como conversas de 

rotina, adivinhações, imitações e hora da novidade. Essas situações contribuíam 

para o desenvolvimento da linguagem oral das crianças e, conseqüentemente, 

para a organização mental da seqüência dos fatos e linguagem escrita. 

Na primeira reunião de pais, que fazia parte também das práticas 

iniciais do ano letivo, despertava para providências que deveriam ser tomadas 

para o processo educacional dos filhos: 

 

- Colocar no estojo do aluno, diariamente, três lápis da melhor qualidade, 
bem apontados, com pontas roliças e não como ponta de agulha que se 
quebra de imediato. Lapiseira é um sossego para os pais, mas a ponta 
não é firme e dificulta a escrita dos pequenos. 

- Os cadernos constantes da lista de material também devem ser de boa 
qualidade, de folhas clarinhas e não muito finas, de 50 páginas e, se 
possível, de capa dura e sem espiral. 

- Atenção à hora de chegada à escola: 10 minutos antes do sinal. Criança 
que chega cedo na escola entra suada e cansada na sala de aula, correm, 
brincam e até brigam no pátio. 

- Atenção à assiduidade. Vale ouro um dia de aula. Perder quatro horas de 
aula é um passo atrás no estudo, principalmente, durante a alfabetização. 

- Uniforme limpinho, cabelos penteados, unhas cortadas, lenço no bolso 
ou na mochila, lição de casa pequena, mas indispensável; deve ser 
fiscalizada por um adulto. Essa lição ocupará apenas 15 minutos da 
pessoa que ditará à criança as mesmas palavras que foram ditadas no 
caderno, no dia anterior, na sala de aula. O acompanhante, em casa, 
ditará com paciência, apagará o que a criança errar ou fizer mal feito, 
não repreenderá, pois a criança tem amor próprio, quer acertar, e a 
emoção de ser repreendida irá tirar-lhe a auto-estima, traz-lhe tristeza. 

 

Percebe-se, a partir desse registro, que a educadora organizava 

práticas iniciais do ano letivo para envolver também os pais no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Quanto a Mara, o relacionamento mantido no início do ano letivo 

apresentava-se como uma prática importante a ser desenvolvida. Por essa razão, 

investia no desencadeamento de um clima que transmitisse segurança para os 

alunos. Na medida em que a professora ganhava a confiança das crianças, 
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procurava torná-las felizes por estarem na escola, aprendendo e realizando as 

atividades com seus colegas. 

Em decorrência do objetivo de proporcionar um ambiente agradável, 

procurava investigar a necessidade dos alunos, pois tinha o conhecimento de que 

a criança ia para a escola em busca de algo. Por não saber verbalizar o que 

buscava, Mara conduzia-a para o mundo da leitura e escrita, através de histórias e 

canções infantis. 

Na tentativa de caracterizar a escola e a dinâmica das aulas para as 

crianças e de conhecê-las, organizava, nos primeiros dias de contato, situações de 

ensino que lhe permitissem a realização desses objetivos. A descrição das 

práticas ilustra a dinâmica do trabalho: 

 

(...) no início  do  ano eu recebia os alunos e já começava a cantar na 
entrada (...) na saída (...) dentro da sala de aula (...) para iniciar alguma 
atividade (...) para caracterizar o final do dia (...) eu fazia todos se 
apresentarem (...) cada um ia na frente da sala para se apresentar (...) para 
falar qual é o seu nome (...) como se chama o pai e a mãe (...) quantos anos 
tem (...) onde mora (...) era uma apresentação para todos os alunos (...) 
conheciam também a escola (...) conheciam o espaço físico da escola (...) 
andavam pela escola inteira (...) conheciam todo o ambiente físico da escola. 
(Mara, 2003). 

 

Além dessas práticas de ensino que permitiam uma multiplicidade de 

interações, estimulando o envolvimento dos alunos com a escola, professora e 

com os colegas, Mara procurava distribuir, no final da aula, bombom, pirulito e 

bexiga. As crianças, conforme o depoimento da alfabetizadora, ficavam muito 

interessadas: 

 

(...) elas  ficavam  loucas  (...)  TIA  (...) amanhã o que vamos ganhar? (...) 
não sei (...) nem sei se eu vou ter dinheiro  para  comprar alguma coisa (...) 
mas amanhã a gente vê (...) eu procurava organizar a primeira semana para 
adaptar os alunos e para torná-los felizes por estarem ali. (Mara, 2003). 

 

Refletindo a respeito dessas manifestações, percebe-se a presença de 

artifícios para tornar as crianças encantadas pela escola. A intenção de inseri-las 

no contexto escolar era ainda subsidiada pelo objetivo do desenvolvimento da 

linguagem oral, espontaneidade e autonomia, encaminhando-as para a 
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apropriação de determinados conceitos das rotinas e regras, que contribuíssem 

para o processo de alfabetização. 

 

Conforme as manifestações de Oracy, a multiplicidade de relações, no 

início do ano letivo, decorrente das práticas envolvendo os primeiros contatos 

entre professora e alunos, permitia o recolhimento de material informativo a 

respeito das condições e características das crianças. Essas informações iniciais 

contribuíam para a construção e planejamento da estrutura das aulas e dos 

aspectos de sua própria cartilha. 

Os indicadores obtidos, a partir do contato com os alunos, sinalizavam 

a configuração da cartilha, as possíveis palavras geradoras, as habilidades básicas 

para o ensino da leitura e escrita, a presença e ausência de pré-requisito para o 

início do processo de alfabetização. 

Desde o primeiro dia de aula, comprometia-se em desenvolver a 

responsabilidade nos alunos: 

 

(...) desde  o  primeiro  dia de aula procurava criar a responsabilidade na 
criança (...) a  chamada (...)  por  exemplo  (...) não  era  para responder 
presente (...) era para colocar a folhinha da lição que foi feita em casa em 
cima da minha mesa e quando a criança não trazia a  lição  de  casa (...) eu 
perguntava (...) por  que não  tinha  feito (...)  tinha  que justificar (...) elas 
diziam (...) eu tive que sair com a minha mãe (...) eu falava (...) então (...) 
pode trazer amanhã a de hoje e a de amanhã (...) na terceira tarefa sem fazer 
eu ficava com o aluno no recreio para ele fazer (...) eu nunca deixei um 
aluno de castigo no recreio fazendo tarefa se eu não estivesse lá. (Oracy, 
2004). 

 

Oracy tinha esse tipo de postura, como decorrência de objetivos bem 

claros e definidos. Visava, assim, não castigar a criança, mas fazer com que 

criasse responsabilidade, o que contribuía para a realização do trabalho docente, 

com êxito. 

 

Com relação à Rosa, depois de algum tempo de situações de ensino 

desenvolvidas, desde o início do ano letivo, pedia aos alunos para comporem 

frases, guardando-as, sem corrigi-las. Devolvia-as para as respectivas crianças, a 

fim de perceberem a diferença de conhecimentos. Pedia-lhes que (re)escrevessem 
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a frase, aprimorando a linguagem. Utilizava essa prática, durante o ano todo, com 

o intuito de transformar os momentos de (re)escrita em fixação de aprendizagem 

e em histórias compactas, compreensíveis e interessantes para serem ouvidas e 

apreciadas. Dessa maneira, os alunos percebiam o próprio crescimento. Essa 

modalidade de aprendizagem tornava-os mais interessados, pois tinham a 

consciência da própria evolução e do caminho necessário a ser percorrido para o 

desenvolvimento da capacidade de escrever. 

Havia uma preocupação significativa em conhecer o cotidiano familiar 

das crianças para utilizar esse saber, como metas pedagógicas. Sentiu essa 

escassez de informação, porque apenas conhecia a cultura japonesa. Para 

alcançar o objetivo, visitava as casas, dormindo, às vezes, em algumas, para 

entender a vida cotidiana das crianças com a família. 

 

3.2 - Habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita 

 

No processo educativo do ensino inicial da leitura e escrita, existem 

práticas específicas na área de alfabetização, variando de acordo com as 

características pessoais e pedagógicas das docentes. O item Habilidades básicas 

para o ensino da leitura e escrita engloba momentos referentes às práticas 

iniciais com os recursos didáticos, para se facilitar a compreensão do sistema 

ortográfico da língua portuguesa, para elucidar a importância e a função da 

leitura e escrita. 

Na apresentação de um outro momento de aprendizagem, destacam-se 

rituais, períodos preparatórios e concepções relacionados ao ensino e ao 

desempenho dos alunos. Esse momento de análise das experiências das 

professoras torna-se relevante também para o entendimento dos saberes na ação 

docente. 

 

Nos depoimentos de Eugênia, percebe-se a opção decisiva pela 

cartilha Caminho Suave, utilizando já no início da alfabetização exercícios das 

primeiras páginas da cartilha. Destinava quinze dias para desenvolver 
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especialmente a coordenação motora e discriminação visual das crianças, fazendo 

essa capacidade parte dos objetivos inerentes ao desenvolvimento das habilidades 

básicas para o ensino da leitura e escrita. Além dos exercícios da cartilha, 

planejava práticas de ensino envolvendo pintura, desenho, ginástica e 

brincadeiras, para aguçar a discriminação visual e auditiva, coordenação motora e 

direção da esquerda para a direita. Existia ainda a preocupação em incutir o uso 

do lápis e o hábito de colocar o papel ou caderno um pouco inclinado na carteira. 

Utilizava músicas para mostrar aos alunos como deveriam segurar o lápis. 

Para que as crianças apresentassem uma letra legível, com traçado 

bem definido, praticava quase que diariamente exercícios de coordenação 

motora. Objetivava também o aprimoramento da atenção, como habilidade 

indispensável.  

 

Quanto a Mara, na primeira série, é primordial o desenvolvimento de 

habilidades, como discriminação visual e auditiva, coordenação motora e 

lateralidade. Considerava o ensino pré-escolar falho, porque já visava a prática da 

escrita, em lugar do respeito ao direito que toda criança tem, o direito de brincar. 

O desenvolvimento dessas habilidades exigia posturas 

contextualizadas, valorizando jogos, brincadeiras e canções. Esse período 

preparatório tornava-se indispensável para a aprendizagem da leitura e escrita, 

porque garantia o aprimoramento da concentração da criança. Apenas a 

capacidade de concentração é que a levaria a ler e escrever com fluência. 

Esperava um mês ou dois, para começar a alfabetização. Essa postura 

pedagógica, sem dúvida, adiava um pouco a introdução das crianças no processo 

de alfabetização propriamente dito, mas o trabalho com o ensino da leitura e 

escrita, despertando a importância e função, fluía depois com uma maior rapidez 

e envolvimento, porque as crianças ficavam curiosas e interessadas, querendo ler 

e escrever para entrarem em contato com livros de história e para se 

comunicarem através da escrita. 

Outro aspecto do trabalho docente de Mara, envolvendo habilidades 

básicas para o ensino da leitura e escrita, relaciona-se com posturas dos alunos. 
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(...) a criança tem que ter postura (...) a posição do caderno da criança não é 
reta (...) é levemente inclinada (...) o pé tem que encostar no chão (...) a 
carteira tem que ser feita para atender essa postura (...) tem que ser 
adequada (...) tem que atender as necessidades da idade (...) hoje (...) 
ninguém se preocupa com isso (...) postura é MUITO importante. (Mara, 
2003). 

 

A postura da criança, defendia Mara, influenciava a escrita com grafia 

pedagógica. O traçado legível das letras apresentava-se como um aspecto 

importante para a boa comunicação. Mara também despertava o aluno para 

segurar o lápis de uma maneira propícia para a escrita. 

Defendia o desenvolvimento da linguagem oral, como uma habilidade 

relevante para êxito no processo de alfabetização. A criança precisava saber falar, 

organizar as idéias oralmente, antes do processo de aprendizagem da língua 

escrita. 

A própria trajetória de análise das habilidades básicas para ensinar a 

leitura e escrita sinalizou o comprometimento dessa alfabetizadora com certas 

habilidades indispensáveis aos alunos. Afirmava que todo professor deveria 

adquirir a competência de organizar os próprios materiais do trabalho educativo e 

ser criativo, para oferecer estratégias de ensino diversificadas, interessantes e 

completas às crianças, que, conseqüentemente, desenvolveriam esses aspectos. 

Através das atividades cotidianas incentivava a prática de 

comportamentos que auxiliavam a formação de hábitos escolares úteis, como 

organizar os trabalhos em pastas, cuidar do material escolar, da limpeza, praticar 

a obediência e a solidariedade. Nessa perspectiva, ainda práticas que formassem 

o hábito da criança realizar os deveres de casa. As habilidades assim 

desencadeadas contribuíam para que a criança estudasse sozinha, desenvolvendo 

a disciplina, autonomia, responsabilidade, levando-a ao compromisso de realizar 

as tarefas. A vinheta a seguir caracteriza um pouco o objetivo e o procedimento 

da atividade: 

 

(...) desde o primeiro dia de aula o professor precisa fazer com que o aluno 
fique com o hábito formado para fazer os deveres de casa (...) a criança não 
tem que fazer o dever porque é obrigação (...) mas porque é prazeroso para 
a criança (...) a criança não tem que falar (...) eu TENHO que fazer a tarefa 
porque a tia mandou  (...) mas  a  criança  tem que fazer por ela mesma (...) 
mas para que esse sentimento surja (...) a professora tem que dar uma tarefa 
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a altura da criança (...) eu não exagerava (...) costumava dar dois problemas 
de matemática por dia. (Mara, 2003). 

 

O registro dessa postura pedagógica não se relaciona diretamente com 

as habilidades específicas da prática de leitura e escrita, mas, conforme a 

professora, foram situações que subsidiaram o desenrolar de outras ações 

referentes ao processo de alfabetização. 

 

Conforme os depoimentos de Oracy, pode-se concluir que a definição 

das habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita depende de cada turma 

de alunos. Nesse sentido, ressaltou a importância de se conhecer a maturidade 

neurológica e física da criança para a alfabetização: 

 

(...) a  idade  de sete  anos é a idade da criança entrar na escola (...) porque 
é aos sete anos que a maioria das crianças vai estar madura 
neurologicamente  (...) as  crianças  vão  ter  todas  as  células  nervosas  e 
do cérebro prontas (...) aos sete anos a musculatura da mão também está 
pronta (...) a criança que é forçada a aprender a escrever com o lápis fica 
com a letra feia (...) a criança não está pronta para fazer a letra cursiva. 
(Oracy, 2004). 

 

Policiava, como conseqüência, as práticas de ensino, para não 

desrespeitar a natureza de aprendizagem das diversas faixas etárias, 

acompanhando as crianças também com o objetivo de conhecer como realizavam 

o exercício motor. Essa prática docente sinaliza um compromisso com a 

contribuição da atividade e com as características do processo de sua realização. 

O registro seguinte ilustra o objetivo de Oracy: 

 

(...) a professora que não acompanha como a criança está fazendo o 
exercício motor (...) a criança  acaba fazendo o desenho da letra e do 
número como ela quer e fica com um traçado cheio de vício (...) faz de baixo 
para cima (...) ao contrário (...) eu dava exercício motor e a criança tinha 
que ir primeiro na lousa para eu verificar se estava fazendo certo (...) se a 
criança não conseguia (...) eu fazia bem grande o traçado na lousa e fazia 
colocar o dedo em cima do giz (...) depois disso (...) a criança não 
apresentava mais problema. (Oracy, 2004). 

 

A descrição de Oracy, sobre sua prática de ensino, revela o objetivo de 

desenvolver um hábito de realizar o traçado das letras e dos numerais, 
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convencionalmente, mas sinaliza ainda a relação com as habilidades básicas para 

o ensino da leitura e escrita. 

Apoiada nas próprias experiências profissionais e em reflexões sobre 

resultados obtidos com alunos e com sua filha, ressaltou a importância do 

período preparatório, envolvendo a percepção fonética, o desenvolvimento do 

vocabulário, da criatividade e imaginação. Ao observar o desenvolvimento 

mental da filha, concluiu que criança de cinco anos de idade ou menos consegue 

ser alfabetizada, dependendo das condições. Essa realidade causou mudanças de 

concepções da professora, a respeito do início da alfabetização. 

As habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita, de acordo 

com trabalho de Oracy, desenvolvem-se durante o período preparatório da 

linguagem oral e o período preparatório da escrita. As habilidades básicas 

aparecem no desenrolar dos procedimentos metodológicos do processo de 

alfabetização. 

 

Rosa, nos primeiros contatos com seus alunos, ao invés de 

desenvolver o período preparatório, englobando treino ortográfico e exercícios  

repetitivos de coordenação motora, procurava realizar uma prática de ensino que 

os aproximasse das práticas de leitura e escrita. 

Ressaltou, na entrevista, a importância de trabalhar com aquilo que o 

aluno sabe e gosta de fazer. Ao encontrar um determinado potencial do 

estudante, procurava aproveitá-lo, para desenvolver outras capacidades 

relacionadas com a leitura e escrita. Se o aluno, por exemplo, soubesse desenhar 

e apresentasse prazer em realizar essa atividade, procurava explorá-la, 

direcionando-a para a aprendizagem da leitura e escrita. Observa-se, assim, uma 

preocupação em desenvolver habilidades básicas para esse ensino por caminhos 

que aproveitassem o conhecimento das crianças. A identificação desses saberes 

apresentava-se como pré-requisito para iniciar o processo de alfabetização. 
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3.3 - Procedimentos metodológicos do processo de alfabetização 

 

Pela trajetória teórica apresentada no início desse capítulo, a respeito 

dos métodos de alfabetização, pode-se dizer que o trabalho pedagógico 

relacionado ao ensino da leitura e escrita envolve não apenas a utilização de um 

método, mas um conjunto de procedimentos metodológicos, enriquecido por 

recursos, atividades, explicações, exemplos e dinâmicas. Nessa perspectiva, o 

presente item abarca a alfabetização propriamente dita, englobando, assim, a 

análise das estratégias didáticas da relação das docentes com o conteúdo e com 

os alunos, da natureza de atividade, das práticas de (re)ensino, da natureza da 

participação das professoras e das crianças, em sala de aula. 

Os depoimentos das educadoras permitiram encontrar saberes que 

subsidiaram a configuração das práticas alfabetizadoras bem sucedidas. Torna-se 

possível identificar também as explicações das dificuldades encontradas, durante 

o ensino da leitura e escrita, e dos mecanismos utilizados para a incompreensão 

dos alunos. Assim, as experiências que caracterizaram o cotidiano das aulas, 

envolvendo a alfabetização, evidenciaram algumas razões do sucesso das 

crianças. 

 

Na prática de ensino de Eugênia, a diversificação de complexidade 

dos exercícios sinalizou a presença de procedimentos metodológicos inerentes às 

condições dos alunos. Confirma-se essa postura, quando distribuía folhas avulsas 

para os mais adiantados. Pelos depoimentos, chamava de analítico-sintético seu 

método de alfabetização, apoiando-se em orientações dos procedimentos 

metodológicos da cartilha Caminho Suave. 

Assim, em seguida ao período preparatório do início da cartilha, 

prosseguia com as lições, respeitando a ordem estabelecida. Vencida a primeira 

lição, com o estudo da família silábica da palavra barriga, realizava o ditado para 

verificar se as crianças haviam assimilado. Escrevia com letra caprichada, na 

lousa, cada palavra ditada, para que todas comparassem com a que tinha sido 

registrada no caderno. 
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Os primeiros ditados referentes ao início do processo de ensino da 

leitura e escrita incluíam as vogais e as sete consoantes das primeiras lições da 

cartilha Caminho Suave: b, c, d, f, g, j, l. A configuração do ditado diário, 

conforme a alfabetizadora: 

 

A professora dita uma palavra, espera um pouquinho e escreve-a na lousa; 
quem acertou descansa; quem errou deve corrigir e repetir em casa; como 
única tarefa para os pais, é a base da escrita bem legível, da ortografia 
correta, da alfabetização que acontece numa seqüência suave, de modo que 
até os alunos menos favorecidos, intelectual e emocionalmente, acompanham 
o processo maravilhoso, que é aprender a ler e escrever com alegria, sem 
repreensões. É indispensável que a professora  tenha em conta a idade mental 
de cada criança. (Eugênia, 2004). 

 

Dependendo das condições de leitura dos alunos, chamava um por vez 

para ler, na cartilha, as palavras do centro de uma determinada lição, trabalhadas 

na sala de aula e, depois, em casa. Ao concluir essa etapa, desenvolvia 

atividades, como separação de sílabas dessas palavras, formação de outras 

palavras e frases com palavras formadas com as sílabas já dominadas e 

composições simples. 

A educadora organizava os procedimentos metodológicos com o 

objetivo de levar as crianças a obterem escrita correta, grafia bem legível e bom 

desempenho nas redações. Considerava o ditado diário e a cópia como base para 

o sucesso. Os ditados no início da alfabetização, momento em que os alunos não 

conheciam todas as letras, apresentavam-se de acordo com a lição, como mostra 

o exemplo: 

 

fa  fe  fi  fo  fu 
a   e   i   o   u 
A   B  C  D   E  F 
Fada   fica   foca   Fafá 
foi   fui   bife   bufa   fico 
faca   Fido   Fábio   feio 
a   b   c   d   e   f 

 

Percebe-se, por meio do exemplo, a influência significativa da 

metodologia de alfabetização adotada pela cartilha. A importância atribuída à 

prática do ditado fez com que organizasse 120 conjuntos de palavras com 



 173

características específicas. Para Eugênia, o aluno que chegasse ao último ditado 

teria condições de ler tudo e escrever corretamente. O exemplo seguinte elucida a 

natureza de ditados para a criança que já sabia as letras do alfabeto: 

 

carinho  canarinho  querido  arara   vara  ouro  querida  moreno  seria   sereia  
vareta  série  barulho  careta  coruja  fera  feira  férias  maracujá  maravilha   
araponga 

 

Analisando-se os ditados, identifica-se a preocupação em selecionar 

palavras com sílabas da mesma família silábica. Para Eugênia, “a sistematização 

de sílabas é a alavanca da alfabetização perfeita”. 

Procurava organizar a aula com poesia, levando a criança, mesmo sem 

saber ler, a memorizá-la. A aula ficava mais agradável para os alunos. Ao 

perceber que uma determinada criança não conseguia compreender a atividade 

realizada em sala de aula ou que estivesse com dificuldade para se apropriar de 

alguma característica da língua, mudava de procedimento. Permanecia ainda, se 

necessário, com a criança, depois do horário da aula, para poder, assim, auxiliá-la 

na compreensão. 

 

Quanto a Mara, a análise de suas práticas alfabetizadoras evidencia 

uma crítica aos métodos sintéticos, que valorizam apenas o aspecto de 

codificação e decodificação da língua. Não desenvolvem o vocabulário, tornando 

a criança um receptor passivo de idéias sem significados. Conforme sua 

experiência, as crianças alfabetizadas pelo método sintético, quando iniciadas no 

ensino da leitura e escrita, costumam perguntar se a palavra, por exemplo, 

chácara começa com o c de casa ou o s de sapo. Diante dessa percepção, sempre 

trabalhou com os métodos analíticos, permitindo a participação ativa da criança 

no processo de aprendizagem, construindo suas próprias hipóteses. Não faziam 

esse tipo de pergunta, porque as práticas alfabetizadoras assumiam características 

mais dinâmicas. Para fazer o aluno pensar e realizar a discriminação visual e 

auditiva diversificava a natureza das atividades. 

O exemplo seguinte registra uma atividade que exercitava a prática de 

pensar, estimulando também o aluno que não sabia ler: 
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(...) eu punha a  palavra  chácara na lousa  e aí os alunos me davam apenas 
palavras que tinham ch e eu escrevia todas na lousa (...) aí eu assinalava o 
cha com giz colorido (...) eu  falava (...) agora prestem  atenção (...) olhe 
bem o que eu vou ler (...) chácara (...) chame (...) chave. (Mara, 2003). 

 

As crianças, assim, percebiam as variações de pronúncia das palavras 

que continham a sílaba em estudo. Além da preocupação de despertar a 

discriminação visual e auditiva, trabalhava com o significado da palavra, 

apresentando-a em vários contextos. Mara não se preocupava em fazer o aluno 

copiar a lição da cartilha. Realizava práticas que explorassem o significado da 

palavra: 

 

(...) depois de trabalhar o significado da palavra (...) mostrando o que era 
chácara (...) o que tinha numa chácara (...) eu fazia os alunos conhecerem a 
capa da cartilha (...) eu explorava quem era o autor (...) eu colocava a 
editora da cartilha (...) eu colocava tudo na lousa (...) o nome da cartilha 
também e colocava uma chácara (...) depois eles começavam a desenhar (...) 
eu falava (...) olhem como eu escrevi chácara (...) depois eu falava (...) 
vamos  passar  para   a   letra  cursiva  (...)  eles  copiavam  as  frases  não 
de maneira enfadonha (...)  copiavam três vezes (...) depois eu trabalhava 
com a palavra chácara (...) quantas sílabas tem a palavra chácara? (...) 
vamos contar? (...) eles batiam palma (...) CHÁ (...) CA (...) RA (A pronúncia 
das sílabas foi acompanhada por três batidas de palma da professora) TRÊS 
vezes (...) depois ia para a igreja e para Zazá e nesse processo eles foram 
aprendendo palavras monossílabas (...) dissílabas (...) trissílabas (...) 
polissílabas (...) desde o início eu procurava trabalhar corretamente a 
pronúncia para trabalhar a discriminação auditiva (...) dessa maneira a 
criança chegava até o estudo da letra. (Mara, 2003). 

 

O material didático de Mara englobava ainda palavras escritas em tiras 

de cartolina, utilizadas como fichas para identificar os nomes dos lugares da sala 

de aula e para formar frases. No decorrer das semanas, sempre deixava os alunos 

identificarem o que estava escrito nas tiras e, em seguida, misturava-as e pedia-

lhes para colocá-las nos seus respectivos lugares. Pela sua experiência, afirmou 

que as crianças, com esse tipo de exercício, acidentalmente aprendiam a ler. O 

uso de fichas com palavra escrita caracterizou-se como uma prática rotineira da 

aprendizagem da leitura e escrita. As crianças utilizavam também as fichas para a 

formação de frases e histórias, de modo dinâmico e divertido. 

O desabrochar da curiosidade do aluno sempre se configurou como 

uma ferramenta relevante para Mara. Procurava despertar em todo momento o 

interesse. Por ser adepta dos métodos analíticos, escolhia materiais condizentes, 
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como a cartilha Quem sou eu?, à qual se juntavam outros materiais 

confeccionados pela própria educadora. 

Com o comprometimento de tornar a aula agradável e o aluno feliz, 

por estar na escola, Mara se identificou com a caligrafia musicada e ritmada. Em 

vários momentos da realização do trabalho pedagógico cantava o alfabeto sem 

dizer para as crianças o nome da letra. Não existia a preocupação de seguir o 

alfabeto, apenas de aproximá-las do mundo da leitura e escrita. 

Antes de começar a trabalhar com a escrita, desenvolvia o hábito da 

atenção dos alunos, durante a leitura de histórias infantis, com o objetivo de fazê-

los entender as informações. O desenvolvimento da capacidade de entender e 

interpretar a leitura começava pela prática da linguagem oral, acompanhada, em 

seguida, pelo desenho. 

Após ter desenvolvido o hábito de saber ouvir e entender a história e 

representá-la por meio da linguagem oral e plástica, a criança se encontrava apta 

para utilizar a linguagem escrita. Esse tipo de procedimento dos alunos, a 

respeito do que haviam entendido, levava-os a pensar e a refletir sobre o enredo e 

os acontecimentos, satisfazendo-os também quanto aos aspectos emocional, 

psicológico e pedagógico. 

Percebe-se a repercussão positiva do trabalho, porque o procedimento 

adotado respeitava as características individuais da criança, considerando que 

cada uma tinha o próprio ritmo para aprender, entender e se manifestar, através 

da linguagem oral, escrita e plástica. Nesse processo de interações múltiplas, 

Mara organizava ainda práticas de ensino que levassem o aluno a estabelecer 

estimativas, aumentando-lhe a capacidade de pensar. O exemplo destacado, 

envolvendo a Matemática, retrata esse processo: 

 

(...) eu colocava  na lousa 100 bem grande (...) perguntava quantos 50 tem o 
100? (...) eles falavam  e  eu  registrava na lousa (...) agora (...) vamos 
dividir o 50 para ver quantos 10 tem (...) eles respondiam (...) quantos uns eu 
precisarei para  formar o 10? (...) eu procurava também trabalhar com 
situação-problema para fazer o aluno pensar (...) eu lia a situação-problema 
sozinha em voz alta e depois pedia  para  a  sala  ler (...) após a leitura (...)  
eu perguntava (...) o menino do problema ficou com mais ou com menos? (...) 
eu perguntava (...) quem acha que ele ficou com mais? (...) eu colocava os 
nomes dos alunos que levantaram a mão (...) quem acha que ele ficou com 
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menos? (...) registrava os nomes (...) só depois dessa estimativa que a gente 
montava a operação. (Mara, 2003). 

 

As crianças participavam de modo concreto e ativamente dos 

exercícios, que as forçavam a utilizarem diversas habilidades mentais, não 

priorizando as mais comuns. Essa participação aparecia também em situações de 

ensino relacionadas ao trabalho com reprodução de história, englobando fases de 

aprendizagem. Trabalhava com os estudantes a dificuldade ortográfica da própria 

reprodução. Em seguida, realizava duas ou três vezes a leitura para os alunos, 

que eram estimulados a contar a história. A preparação do aluno para a atividade 

de reproduzir incluía a exploração do tema da história. Se o enredo abordasse, 

por exemplo, o pato, procurava explorá-lo nos diversos aspectos. Apresentava 

para as crianças figuras e várias informações a respeito de pato, desenvolvendo a 

linguagem oral e o vocabulário.  

Proporcionava um momento para a criança realizar a leitura 

silenciosa, interpretar e desenhar. Para obter bons resultados na produção e 

reprodução dos alunos, trabalhava esse processo pela semana. A própria leitura 

realizada pela criança assumia uma característica participativa, porque lhe pedia 

a localização do início e final da história, da parte em que o patinho, por 

exemplo, havia caído no lago e do parágrafo de que mais gostara. 

A produção de qualquer texto, seja no início ou na fase mais adiantada 

do processo de alfabetização, englobava três etapas: a preparação, a exercitação e 

a correção. Um momento complementava o outro, permitindo o alcance 

completo do objetivo. Nessa perspectiva, a avaliação se tornava um instrumento-

chave para a viabilização do desempenho bem sucedido do aluno. Assim, 

segundo Mara, cabia ao educador fazer o estudante encontrar o erro e explicar o 

porquê. 

Com a apresentação dos materiais de leitura, incentivava os alunos a 

desenvolverem a interpretação, imaginação e o vocabulário, praticando a 

linguagem oral dos que não sabiam ler nem escrever. Procurava apenas 

apresentar-lhes a função, importância e a contribuição da linguagem oral e 

escrita. 
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Na perspectiva de diversificar os momentos de ensino, utilizava a 

poesia, no cotidiano do trabalho educativo, nas várias áreas de estudo. O jogo de 

linguagem da poesia, ao mesmo tempo que divertia as crianças, desenvolvia 

conceitos específicos e características da língua. 

Para fundamentar determinados conceitos e desenvolver linguagem e 

raciocínios específicos, como maior/menor, mais/menos e primeiro/último, 

utilizava os próprios alunos. Procurava levá-los a observar, dentro da sala de aula 

e entre os colegas, certas características, visando a aplicação prática do conteúdo 

e da língua portuguesa. 

Os procedimentos metodológicos, utilizados durante a semana, 

englobavam ainda a organização de rotinas fixas, incluindo o ditado, a 

composição criadora e a prática. Na composição criadora, através de um tema, os 

alunos inventavam uma história. Já na composição prática, desenvolviam a 

feitura de carta, telegrama e bilhete, aprendendo as respectivas funções. 

Praticamente, todos os procedimentos metodológicos recebiam 

auxílios de músicas relacionadas às datas comemorativas e às diversas áreas de 

conhecimento. A preocupação da alfabetizadora, quanto à caracterização de 

determinadas funções de ensino, de modo significativo para os alunos, sinalizou 

o comprometimento com um trabalho educativo que ressaltasse os conteúdos 

escolares. 

 

Oracy construía uma cartilha com palavras e textos relacionados aos 

interesses dos alunos, respeitando suas características. Na primeira experiência 

docente, vivenciada com crianças japonesas, procurou descobrir, antes de iniciar 

o processo de alfabetização, palavras que pudessem gerar discussões e 

curiosidades entre elas. Pelo fato de serem japonesas e de não saberem falar o 

português, primeiramente, trabalhou com o entendimento e a fala da língua 

portuguesa. 

Com o auxílio do dicionário nipo-brasileiro, conseguia se relacionar 

concretamente com os alunos, pois tentava falar em sua língua para uma 
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interação comunicativa. O procedimento relatado ilustra esse processo de 

interação: 

 

(...) eu sentava na grama com os alunos e tentava conversar (...) procurava 
me comunicar com eles de modo concreto (...) por exemplo (...) olhava a 
casa (...) então (...) tocava e entendia o que era casa e depois fazia uma 
casinha de barro ou de cartão ou de cartolina e escrevia casa (...) desenhava 
bichinho (...) recortava (...) colocava tripézinho (...) gado (...) vaca (...) tudo 
isso era para a criança ir  aprendendo e  eu  colocava  a  palavra  em 
japonês (...) colocava a grafia do português no verso para eu lembrar (...) 
dessa maneira fui fazendo o vocabulário e em dois meses construí esse 
vocabulário que me permitiu formar as palavras geradoras da alfabetização. 
(Oracy, 2004). 

 

Esse procedimento metodológico apresentou-se como uma marca 

significativa do trabalho docente também em outras realidades de ensino, com 

crianças oriundas da zona rural, urbana e de diversos meios socioeconômicos e 

culturais. Com tal posicionamento didático, não adotava nenhuma cartilha, pois 

atrapalharia o desenvolvimento dos objetivos educacionais, ignorando a realidade 

dos alunos. Utilizava a cartilha apenas nas escolas que exigiam. Mesmo nessa 

situação, utilizava-a após a alfabetização de todos os alunos e quando já usassem 

bem o raciocínio, aproveitando-a como um outro recurso de leitura para reforçar 

o que já haviam aprendido. 

Para diversificar as práticas de ensino adotava livros de literatura, 

como o de Clarice Lispector, A mulher que matou os peixes. Primeiramente, fazia 

a leitura dos títulos das histórias sobre animais. Em seguida, a criança marcava 

no texto, com o lápis, as palavras que não entendia. Esperava todos os alunos 

terminarem a leitura e a atividade. Ao ajudar os que não conseguiam realizar a 

tarefa, registrava na lousa as palavras não entendidas pelas crianças. Para 

identificar o significado das respectivas palavras, proporcionava o momento do 

uso do dicionário. As crianças registravam na lousa o significado correspondente. 

Assim, a solução das dúvidas levaria também à familiarização com outros 

vocábulos.  

No dia seguinte, os alunos liam novamente a história, verificando-se o 

entendimento do texto. Novamente, liam a história para o exercício de 

interpretação, que era subsidiado por um esquema exposto na lousa. Nessa última 
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leitura, Oracy relacionava-a com a escrita. Já no terceiro dia de trabalho com a 

mesma história, desenvolvia aspectos específicos da gramática. Como 

conseqüência, conseguiam redigir melhor as próprias produções. Para 

fundamentar bem o desenvolvimento das várias etapas, não apressava os alunos. 

Procurava transmitir calma, conduzindo-os na realização de todas as fases do 

trabalho para o sucesso. 

A análise dos saberes orientadores da organização dos procedimentos 

metodológicos mostra que muitas práticas de ensino apresentavam configurações 

contra a realização de atividades com uma duração de quatro horas ou mais. 

Além disso, procurava sempre potencializar a heterogeneidade dos exercícios, 

visando a diversificação das maneiras de pensar do aluno. 

Sob esse ponto de vista metodológico, iniciava o ensino da leitura e 

escrita com o desenvolvimento da linguagem oral, trabalhando sempre o 

significado das palavras e dos novos vocábulos, com situações de ensino que 

garantissem a apropriação, capacitando o aluno para os diversos contextos 

lingüísticos do cotidiano. Exercitava a linguagem oral da criança, por meio de 

seu relato do final de semana, da reprodução de contos e histórias infantis, da 

organização de diálogos entre alunos para discutirem um determinado assunto 

polêmico, da criação de história com ou sem o uso de fantoche, da construção de 

animais com argila, do recorte e colagem para fixar as palavras estudadas e, 

ainda, através de dramatizações. 

Com o propósito de levantar palavras que pudessem facilitar o 

trabalho da alfabetização, após realizar práticas de ensino relacionadas com o 

aprimoramento da linguagem oral (período preparatório da linguagem oral), 

planejava situações que evidenciassem os interesses e conhecimentos dos alunos: 

 

(...) eu dava  o papel  de desenho  para os  alunos  que não sabiam escrever e 
eles desenhavam o bichinho de que mais gostavam (...) desenhavam o que 
lhes causava medo (...) o que achassem bonito e a partir das informações que 
eu colhia (...) levantava as palavras que iam gerar a alfabetização. (Oracy, 
2004). 
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Compunha, assim, um acervo de palavras da vivência da criança 

altamente significativo. A preocupação em proporcionar ensino significativo 

também aparecia, quando a escola impunha a utilização da cartilha. Por incluir 

vocabulário desconhecido, substituía-o por palavras pertencentes ao cotidiano 

dos alunos. 

À medida que introduzia o período preparatório da linguagem oral, 

inseria o período preparatório da escrita, com a exploração da lateralidade e do 

espaço, utilizando o vocabulário específico. 

 

(...) a exploração do vocabulário específico envolvia o desenvolvimento por 
meio da fala e do concreto da direita e esquerda (...) em cima e embaixo (...) 
frente e atrás (...) menor e maior (...) grosso e fino. (Oracy, 2004). 

 

A problemática, a respeito do vocabulário específico, englobando o 

espaço e a lateralidade, e das características do treino motor das letras, fazia com 

que Oracy encaminhasse, primeiramente, os alunos até a lousa, para depois 

registrarem no caderno, como verificação da aprendizagem. A prática do treino 

motor nunca ultrapassava três linhas, a fim de impedir uma atividade apenas 

mecânica. 

Após os períodos preparatórios, apresentava palavras-chave, por meio 

do teatro de fantoche. Com a preocupação de trabalhar com exemplos e 

explicações significativos, Oracy já utilizava como palavra-chave o nome dos 

alunos, começando com um de menino e outro de menina. 

Dependendo da complexidade da escrita de uma determinada palavra, 

alternava o procedimento metodológico. A apresentação das palavras-chave, por 

meio de dois personagens de teatro de fantoche, proporcionava conhecimentos e 

facilitava a interação dos alunos, porque os personagens mantinham diálogos 

com a sala de aula, subsidiados por cartazes com palavras escritas sempre com 

letra de forma de um lado e, de outro, com letra cursiva. 

Esse modo de conceber a dinâmica das aulas exigia uma seqüência 

específica de procedimentos. Após a apresentação da palavra-chave, realizava a 

leitura. Proporcionava o contato dessa palavra, através de ficha, em letra de 

forma e cursiva. Na lousa, registrava-a em diversas situações, várias vezes. No 
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final, fixava a ficha da palavra, no mural da sala de aula. A criança, conforme a 

manifestação de Oracy, precisaria encontrar essa palavra sete a onze vezes, em 

situações diferentes, pois conseguiria identificá-la depois, em qualquer contexto. 

Em seguida, os alunos praticavam o treino motor da palavra-chave, 

escrevendo-a, primeiramente na lousa. Realizavam também o desenho e a escrita 

no caderno, escrevendo-a apenas três vezes. Para finalizar esse passo da 

alfabetização, fazia o ditado para verificar o nível de aprendizagem. No início, 

figurava no ditado apenas uma palavra-chave, aumentando a quantidade, 

conforme o desenvolvimento de todo o processo. 

A seqüência descrita, a respeito do trabalho com palavra-chave, 

repetia-se cinco ou seis vezes, selecionando mais cinco ou seis palavras 

geradoras, para aumentar o vocabulário dos alunos. Com o bloco de todas as 

palavras-chave, iniciava um outro passo da alfabetização, realizando o estudo 

fonético. Nesse momento, mostrava que, para pronunciar a palavra bala, por 

exemplo, precisaria abrir a boca duas vezes e sinalizava a existência de dois 

fonemas, utilizando sempre a linguagem específica. Explicava-lhes que, quando 

se pronuncia uma palavra, se trabalha com fonemas e, quando se escreve, são as 

sílabas que constituem a palavra. 

No trabalho, envolvendo a diferença entre fonema e sílaba, Oracy 

utilizava as fichas das palavras-chave para recortes, exemplificando a quantidade 

de sílabas, as quais eram fixadas no mural da sala de aula. Depois da 

aprendizagem das sílabas, novo recorte para estudar as letras, fixando-as também 

no mural. Começava, em seguida, a montagem das palavras que tinham sido 

desmembradas, mostrando às crianças como se forma uma palavra. Todas as 

palavras-chave do bloco eram assim trabalhadas e novo bloco de palavras 

aparecia, para ser submetido ao mesmo processo. 

Quanto ao estudo das letras, mostrava a família silábica em foco. 

Após decompor e compor as palavras, formava outras. No início, as crianças 

demoravam para entender a atividade, mas a realização se tornava dinâmica, ao 

se apropriarem da lógica. Aprendendo as sílabas simples, Oracy ensinava 

encontro vocálico, encontro de consoantes e dígrafos. De início, utilizava apenas 
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a primeira sílaba das palavras-chave, porque, conforme a educadora, a criança 

memorizava com mais facilidade. Nesse processo de desmontar palavras e 

formar novas, aproveitava para introduzir questões relacionadas com o estudo da 

gramática. O exemplo elucida esse comprometimento: 

 

(...) eu falava para os alunos (...) peguem os seus envelopes (...) formem 
palavras com três sílabas e a criança entendia os termos corretos e depois eu 
mostrava que toda palavra era construída por uma sílaba forte que recebe o 
nome de sílaba tônica (...) no início eu não me preocupava com a 
nomenclatura (...) só depois da classe ter adquirido um certo domínio que eu 
trabalhava os termos. (Oracy, 2004). 

 

A organização das fichas em envelope para cada aluno dinamizava a 

construção de palavras e frases. Esse tipo de atividade permitia ainda verificar se 

as crianças estavam conseguindo juntar as sílabas para formar outras palavras. O 

ditado diário das palavras-chave, as novas palavras e a correção, realizada na 

lousa e no caderno, promoviam a fixação e facilitava o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos. Importante é ressaltar que iniciava o trabalho, 

englobando a formação de frase, quando a criança apresentasse um vocabulário 

em torno de 300 palavras. 

Outra prática pedagógica, que auxiliava os procedimentos 

metodológicos específicos do processo de alfabetização, refere-se à leitura diária. 

Os alunos que não tinham oportunidade de estudar em casa, por alguma razão, 

recebiam um tratamento especial. Ciente dessa problemática, assumia a 

responsabilidade de estudar com esses estudantes na própria sala de aula, 

enquanto os mais adiantados permaneciam ocupados com outras atividades. 

Ao desenvolver o trabalho com letras simples e complexas, começava 

a realizar atividades com outra natureza, como cópia de texto, ditado mais 

extenso e escrita livre. Completando assim as duas fases do processo de 

alfabetização, iniciava o terceiro passo com o estudo da estrutura da frase. A 

criança estudava e formava frases, num primeiro instante, sem conhecer a 

nomenclatura convencional. Depois de um determinado treino, apresentava-lhe 

os nomes correspondentes à estrutura. 
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Os alunos completavam frases, formavam outras sugeridas por 

palavras ou gravuras, além da indicação do emprego de família silábica. Em 

seguida, organizava práticas envolvendo a interpretação de texto, estudando com 

as crianças características do cenário, dos personagens, da seqüência dos fatos, 

da ação principal e reprodução. 

O estudo bem sucedido da interpretação de texto levava o aluno a 

condições para realizar várias modalidades de redação, como descrição, historieta 

e narração. Assim, a finalização desses três passos possibilitava a alfabetização, 

porque o aluno sabia ler, redigir e interpretar qualquer texto. 

 

Rosa, na época da Escola Normal, não se identificou com nenhum 

método de alfabetização, optando por práticas que lhe proporcionavam prazer. 

Resolveu alfabetizar de uma forma diferente, começando a trabalhar, por 

exemplo, com músicas de Roberto Carlos, muito ouvidas na época. Escolhia uma 

música bem conhecida das crianças. Colocava a letra na lousa e, para incentivá-

las a observar a escrita, ia cantando e dançando com elas. Em seguida, escolhia 

uma palavra expressa na letra da música várias vezes, solicitando-lhes a 

identificação, como exercício de interesse das crianças pela percepção das 

características da escrita.  

Para iniciar o processo de ensino, destacava uma palavra, separava-a 

em partes e com as sílabas formava novas palavras. Nunca se preocupava se o lh 

estava no começo ou no final da cartilha. A escolha da palavra dependia do 

interesse da criança, respeitando-o sempre como característica indiscutível de 

suas práticas. 

As palavras escolhidas poderiam apresentar sílabas complexas, como 

prato (pra-pre-pri-pro-pru). Num outro momento, deixava todas as crianças irem 

à lousa para escreverem o que quisessem. Depois, vendava os olhos de uma 

criança e, com um giz colorido, pedia para rabiscar a lousa do jeito que quisesse. 

As palavras que estivessem ligadas com os traços de giz do aluno deveriam estar 

na próxima história. 



 184

Para iniciar a alfabetizadora também procurava trabalhar com os 

nomes dos alunos, em seguida, dos pais. Utilizava jogos, bingos, reprodução e 

criação de histórias. Organizava atividades que sempre eram aproveitadas para 

aprendizagem da escrita e, paralelamente, desenvolvia a matemática. 

A entrevista com Rosa evidenciou que a organização dessa prática 

recebeu subsídios de saberes oriundos do próprio processo de alfabetização 

realizado de modo prazeroso antes de entrar na escola. Sua prática de ensino 

apresentava sempre uma característica dinâmica, pois realizava atividades fora da 

sala de aula, quando tinha, por exemplo, que trabalhar com conceitos 

matemáticos. Fazia todos os alunos saírem da sala para medir a cerca da escola. 

Os alunos, então, não ficavam muito na sala sentados. Por essa razão, seu 

trabalho era criticado, pois não correspondia ao padrão de trabalho das outras 

professoras. Para alfabetizar, trabalhava com dobradura, canção, teatro e poesia. 

Recebia críticas por causa da quantidade de cadernos que utilizava, pois 

enquanto as crianças das outras professoras preenchiam vários cadernos, as suas 

usavam apenas dois, durante o ano. 

Realizava, às vezes, coletivamente a redação para auxiliá-los a superar 

as dificuldades de grafia e de concordância. As atividades coletivas abrangiam 

redações sobre um tema apenas ou um tema para cada grupo, quando percebia 

que os alunos apresentavam vários níveis de aprendizagem, relacionados à leitura 

e escrita. Distribuía os temas de acordo com o desenvolvimento, pois com isso 

permitiria que todas as crianças realizassem o mesmo exercício, mas com 

complexidades diferentes.  

Proporcionava-lhes atividades possíveis de serem realizadas, 

estabelecendo uma seqüência de exercício, subsidiando o nível de aprendizagem 

dos alunos, até torná-los capazes de realizações mais complexas. Procurava 

formar o grupo, inserindo os alunos que apresentavam dificuldades e apenas 

conheciam o alfabeto entre os que já apresentavam boas desenvolturas na escrita. 

Dependendo do tema da redação, Rosa demorava uma semana, pois nunca esteve 

preocupada com a quantidade de exercícios. Além da escrita, a ilustração 

sugerida pelos temas fazia parte do trabalho. Colocava também na lousa os temas 
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para serem discutidos, o que, sem dúvida, contribuiria para mostrar-lhes a 

diversidade de pensamento. 

Numa outra situação, sorteava uma criança para começar uma história, 

pedindo-lhe que lesse em voz alta sua frase e a colocasse na lousa. Em seguida, 

chamava um outro aluno para continuar a história e assim sucessivamente. Nesse 

processo de leitura e escrita, os colegas prestavam atenção, verificando se havia 

erro. Rosa apenas intervinha, ao perceber que os alunos não conseguiam corrigir 

a frase. Para os que não sabiam escrever, os colegas soletravam as frases por eles 

organizadas oralmente. 

Pela complexidade da língua portuguesa, programava vários dias da 

semana para o exercício de redação com as etapas já comentadas. Dependendo da 

redação, realizava-se até oito vezes, durante o ano letivo, a (re)escrita do mesmo 

texto, pois queria que ficasse o melhor possível. Depois, os alunos comparavam a 

evolução da escrita, direcionando-os para a conscientização a respeito da 

importância da leitura e escrita para vida, como intuito de novos desafios para 

aprendizagem. 

Na dinâmica de organizar trabalho docente que contribuísse para o 

processo de alfabetização, Rosa programava, uma vez por semana, dia do mudo, 

com o objetivo de levar as crianças a um esforço mais intenso para o 

desenvolvimento da linguagem escrita, não permitindo a linguagem oral entre 

elas, nem mesmo com a professora. Sugeria a comunicação por gestos e 

desenhos, principalmente às que ainda não dominavam a escrita. 

Para se comunicar com os alunos, confeccionava cartazes para 

cumprimentá-los e, para transmitir-lhes as mensagens das atividades, escrevia-as 

também na lousa. As manifestações registradas elucidam as características do 

dia: 

 

(...) às vezes (...) eu enchia a lousa inteira para as crianças entenderem o que 
era para fazer (...) para conseguir seguir as instruções e para começar a 
atividade. (Rosa, 2004). 

 

 (...) o aluno  ficava desesperado para se comunicar e utilizava sinais porque 
era a única linguagem que ele sabia (...) ele fazia gestos (...) um outro 
desenhava (...) aquele que não sabia ler nem escrever fazia tudo para 
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aprender (...) ele sentia necessidade daquele momento da escrita (...) porque 
senão (...) não tinha como se comunicar com o colega. (Rosa, 2004). 

 

Percebe-se que esse tipo de atividade provocava significativamente 

mudança de postura dos alunos. 

Pela organização das práticas alfabetizadoras, evidencia-se a 

preocupação marcante com o estabelecimento de rotinas, durante a semana. 

Comprometida com os objetivos educacionais, sempre solicitava aos alunos que 

decidissem com ela aspectos e regras das aulas, para que fossem à escola com 

conhecimento da dinâmica do dia. Dependendo do conteúdo, destacava um aluno 

para monitorar o desenvolvimento da aula. Quando apresentava dificuldade para 

explicações, recebia auxílio de colegas mais adiantados. Verifica-se que o tipo de 

atividade facilitava o desenvolvimento da desenvoltura lingüística, da autonomia 

intelectual e do aprimoramento da capacidade de socialização. 

As práticas alfabetizadoras envolveram ainda a participação dos pais, 

repetindo, em suas casas, as atividades desenvolvidas na sala de aula. A pesquisa 

realizada pelo aluno configurou-se em prática importante para o processo de 

aprendizagem e, conseqüentemente, para a apropriação de conteúdos conceituais 

e o desenvolvimento de habilidades inerentes à alfabetização. 

Ao analisar a postura pedagógica de Rosa, identifica-se ainda a 

presença de um compromisso em negociar com os alunos, levando-os a 

conscientizar-se de que eram também responsáveis pela aprendizagem. Essa 

conscientização atingia ainda os pais, incentivando-os a inventarem para os 

filhos, por exemplo, outros problemas de matemática da mesma natureza dos 

realizados em sala, a contarem uma nova história e redigirem também, diferente 

da contada na aula. Tudo era motivo para levar os alunos a pesquisarem, sempre, 

porém, com sua orientação. Eram investigações que se acrescentavam ao 

conhecimento presente no livro didático.  

 

 

 

 



 187

3.4 - Práticas avaliativas 

 

Na tentativa de caracterizar melhor as intervenções pedagógicas de 

ensino e aprendizagem da leitura e escrita, o item Práticas avaliativas apresenta 

um quadro das concepções e práticas, em torno do processo avaliativo. Nesse 

sentido, sistematizaram-se informações sobre a maneira de avaliar, sobre o 

objetivo, a repercussão, a conseqüência e a contribuição para a aprendizagem. 

 

Nota-se que, em Eugênia, a preocupação em acompanhar os alunos, 

durante as atividades e após sua realização, levava-a a planejar práticas 

avaliativas com diversas naturezas. O professor, na sua opinião, deveria estar 

sempre observando as crianças, principalmente as que tivessem mais dificuldade. 

Esse contato permitiria reorganizar a prática de ensino para atender os alunos 

menos adiantados e os que apresentassem autonomia nos exercícios. 

À medida que Eugênia ia introduzindo o traçado de um exercício de 

coordenação motora, de uma letra ou de algum numeral, avaliava os alunos, antes 

de utilizarem o caderno. Chamava mais os que estavam com dificuldade de 

percepção das características de determinado traçado. Esse tipo de avaliação 

praticava desde o início do ano letivo, para não deixar que a criança realizasse o 

traçado com movimento errado: 

 

(...) no início do ano (...) principalmente (...) eu fazia a letra e o numeral na 
lousa para as crianças que não estavam fazendo o traçado correto e na lousa 
elas sentiam concretamente o traçado da letra e eu podia ensinar melhor o 
traçado e corrigi-lo (...) a criança tem que fazer o traçado correto e eu 
condeno o caderno de caligrafia (...) se a criança não aprender a fazer a 
letra bonita na primeira série não vai aprender mais. (Eugênia, 2004). 

 

A prática avaliativa do traçado pedia, assim, o acompanhamento da 

docente para verificar se o aluno trabalhava na posição convencional. Pode-se 

perceber que esse processo de avaliação, além de contribuir para que os alunos 

tivessem uma grafia parecida, contribuía para que memorizassem letras, sílabas e 

numerais. 
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O ditado apresentava-se como uma freqüente estratégia avaliativa do 

trabalho educativo. Para atingir os objetivos, a alfabetizadora permanecia perto 

da lousa, pronunciando, primeiramente, as vogais de modo alternado. Acertando, 

o aluno descansava; se tivesse errado, corrigiria e se não soubesse fazer, copiaria. 

O comprometimento com a avaliação sempre marcou as práticas 

alfabetizadoras de Eugênia. Corrigia as atividades dos alunos ou tarefas de casa e 

devolvia-as corrigidas, com explicações orais ou escritas, que eram registradas 

no caderno ou na folha avulsa. 

 

A análise dos depoimentos de Mara evidenciou que não aproveitava as 

matrizes de avaliação dos anos anteriores, porque, em sua opinião, cada ano 

apresenta uma realidade singular. Os alunos e o próprio momento histórico da 

época possuíam características específicas, exigindo adaptações, de acordo com o 

novo contexto. 

Utilizava a avaliação não para atribuir uma nota ou conceito aos 

alunos, classificando-os. As práticas avaliativas apareciam em todos os 

momentos do trabalho educativo. Havia, em princípio, a preocupação de 

conhecer a idéia da criança e suas operações de pensamento, para depois verificar 

se sabia ou não escrever. 

A natureza de avaliação acompanhava sempre o objetivo da 

especificidade de determinado momento do trabalho docente: 

 

(...) o professor não pode misturar as avaliações (...) primeiro eu avalio a 
idéia da criança (...) como ela pensa e o que ela pensa (...) depois avalio o 
mecanismo para saber se a criança sabe escrever (...) quando eu avaliava a 
idéia (...) eu não dava nenhuma importância para o erro de ortografia. 
(Mara, 2003). 

 

No momento de qualificar a escrita do aluno, utilizava várias práticas 

para mapear a produção e o entendimento, como redação e ditado. A correção 

existia, mas sem ressaltar o aspecto negativo. Procurava sempre encontrar o 

positivo das manifestações das crianças. Os aspectos da língua recebiam análises 

diversificadas, abrangendo a natureza de informação do ditado. Evitava ditar 
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histórias tristes, procurando enredos agradáveis, engraçados e com vocabulário 

dominado pela criança. 

A rotina escolar permitia acompanhamento e desenvoltura dos 

estudantes e percepção das dificuldades, podendo organizar situações de 

(re)ensino, diversificando as intervenções pedagógicas. Esse tipo de objetivo 

fazia com que Mara realizasse avaliações para acompanhar o desempenho das 

crianças, identificar erros, dificuldades e lacunas de formação. Assim, ao avaliar 

os alunos, organizava uma situação de (re)ensino coletiva ou individual, 

incluindo novas explicações, outros exemplos, (re)encaminhamento dos 

exercícios e retomada do significado do cabeçalho das atividades. 

Para subsidiar essa concepção de prática avaliativa do cotidiano 

escolar, estabelecia como meta pedagógica a realização de exercícios em casa. 

Registrava, na lousa ou no caderno, atividades para serem feitas pelos alunos no 

período oposto do horário da aula, sem a intervenção dos pais. A tarefa, com 

pequena quantidade de exercícios e organização inerente ao nível de 

aprendizagem das crianças, não exigia muito esforço, de modo a cansá-las, nem 

auxílio da família. A configuração da tarefa identificava as condições dos alunos, 

detectando informações reais a respeito do aprendizado: 

 

(...) o  professor  tem que trabalhar com aquilo que a criança é capaz de 
fazer (...) sem a mãe interferir (...) sem precisar de auxílio (...) porque o 
professor já deu na sala de aula (...) vai cobrar aquilo que trabalhou em sala 
de aula com a criança e é isso que ela vai apresentar. (Mara, 2003). 

 

Algumas práticas avaliativas recebiam orientações de saberes e 

objetivos educativos da docente e direcionavam para a avaliação de determinadas 

posturas. Como se evidencia, certas práticas de ensino apresentavam 

características bem singulares. Não exagerava quanto à tarefa para avaliar os 

alunos, mas os habilitava para o dever de casa, durante a semana. Poupava-os 

apenas nas férias, pois defendia a idéia de que a criança tinha o direito de 

descansar, passear e brincar. 
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Com o compromisso de cobrar todo o trabalho pedagógico 

desenvolvido, planejava os detalhes e as etapas dos diversos momentos do 

processo de alfabetização: 

 

(...) a criança tem que saber que eu estou cobrando aquilo que nós 
trabalhamos em sala de aula (...) isso é muito importante (...) eu acho que a 
falta de cobrança dá impressão de uma indiferença (...) para mim (...) se o 
professor trabalhou tem que cobrar. (Mara, 2003). 

 

A explicação da educadora, sobre a natureza das práticas avaliativas, 

sinaliza a necessidade de existir um comprometimento com os objetivos do 

trabalho desenvolvido e com a aprendizagem dos alunos. Essa conduta 

pedagógica demonstra a contribuição, o papel e a relevância da avaliação para 

organizar e analisar as práticas, recuperar o entendimento e interesse dos alunos. 

Considerava, assim, a avaliação como um instrumento necessário, em vários 

momentos da aula, procurando avaliar todas as atividades e os conteúdos 

desenvolvidos. 

 

Nos depoimentos de Oracy, aparece o propósito de um trabalho 

educativo entre as professoras de primeira série, com o objetivo de defender a 

importância de realizar uma avaliação coletiva. 

Os estudos sobre as práticas avaliativas de Oracy sinalizam que 

avaliava as várias facetas do processo de aprendizagem. Por gostar de trabalhar 

com crianças que apresentassem dificuldade para acompanhar o ritmo da maioria 

dos colegas, identificava sempre o porquê de determinado rendimento, de certas 

atitudes e produções. Investigava o motivo da demora da aprendizagem. 

Essa postura pedagógica apresentava uma avaliação que se 

compromete com o ensino individualizado, utilizando-a para subsidiar o 

desenvolvimento desse ensino. Assumindo tal prática avaliativa, Oracy 

organizava, assim, o trabalho docente, considerando as características e o 

raciocínio dos alunos: 

 

(...) comecei o trabalho individualizado quando percebi que alguns alunos 
demoravam mais para aprender (...) comecei (...) então (...) a prestar 
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atenção na classe para ver como era o raciocínio da criança (...) porque 
cada uma raciocina de um jeito e aí que eu descobri como que a criança 
fazia para chegar lá e quando eu tinha que explicar alguma coisa nova (...) 
eu ia até a carteira e explicava da maneira que ela pensava. (Oracy, 2004). 

 

Nesse processo avaliativo, percebia nos alunos certas disfunções para 

determinadas áreas, podendo planejar práticas diferenciadas para que todos 

fossem alfabetizados. A preocupação de pensar em atividades diferentes não era 

apenas para as crianças com mais dificuldade. Organizava práticas de ensino, 

respeitando as diferenças individuais de todos. 

As práticas avaliativas de Oracy eram conseqüência do compromisso 

de não deixar nenhum aluno passar para a segunda série sem ler, escrever e 

entender o texto. Para o desenvolvimento dessas capacidades, trabalhava com a 

prática diária da leitura oral e da escrita. 

No decorrer das avaliações, proporcionava momentos para que as 

crianças pudessem realizar a auto-avaliação, cujo processo subsidiava sua própria 

prática avaliativa. Apontava o erro, quando não conseguiam encontrá-lo 

sozinhas. 

 

Rosa também, em todo momento do processo educativo, procurava 

avaliar seus alunos, levando-os a interagirem com os objetivos educacionais. 

Para completar esse processo, utilizava práticas avaliativas diversificadas que 

contribuíssem para acompanhar a evolução de desenvolvimento, na área da 

leitura e escrita das crianças.  

Tendo sido, por exemplo, a história oralmente formulada e colocada 

na lousa, quando já sem erros pela correção das crianças, era copiada no caderno. 

Assim, todos os alunos assumiam a função de revisor dos trabalhos, avaliando e 

corrigindo os trabalhos. 

Com essa postura pedagógica queria evitar a avaliação dos trabalhos 

das crianças com práticas avaliativas que ressaltassem os erros. Preocupava-se 

ainda com uma prática de ensino que levasse o aluno a entender que a escrita só 

teria valor se o outro conseguisse compreender a mensagem. 
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3.5 - Práticas incentivadoras 

 

Para compreender e identificar a contribuição das ações pedagógicas e 

dos recursos didáticos das professoras entrevistadas, a respeito da dinâmica do 

trabalho docente, organizou-se o item Práticas incentivadoras. A caracterização 

do cotidiano escolar sinalizou práticas de ensino dessa natureza, em vários 

momentos da aula. 

Ao analisar as informações obtidas, verificam-se atitudes pedagógicas 

e recursos didáticos, utilizados para incentivar o entendimento do conteúdo e das 

atividades, assim como para a apropriação de conceitos, regras e rituais inerentes 

aos objetivos do ensino da leitura e escrita. 

Muitos trabalhos buscam compreender as implicações de práticas 

incentivadoras no processo educativo (Fernández Enguita, 1989; Foucault, 1977; 

Lara, 1989; Monteiro, 2002b; Monteiro, 2004). Nessa perspectiva, as pesquisas 

evidenciam práticas negativas que prejudicam a aprendizagem: 

 

(...) os alunos são, paulatinamente, inseridos dentro de padrões que incluem 
relações de poder e indicam como deverão se comportar, pensar e produzir. 
Como conseqüência, as crianças se comportam de maneira dependente, não 
conseguindo tomar decisões por si mesmas. A escola, de modo geral, objetiva 
uma educação para a docilidade que, muitas vezes, estimula a formação de 
alunos submissos à autoridade. (Monteiro, 2002b, p.80). 

 

A preocupação de manter a ordem acaba veiculando valores 

prejudiciais de normas e disciplina, em diversas realidades educacionais. 

Confrontando as informações dos estudiosos com os dados das alfabetizadoras 

entrevistadas, torna-se possível a percepção de posturas pedagógicas diferentes. 

 

Eugênia, ao ter a consciência da necessidade de tornar o cotidiano 

escolar atraente, planejava as aulas sempre com o objetivo de apresentar aos 

alunos uma novidade. Com a intenção de proporcionar-lhes uma situação 

agradável, procurava organizar aulas que os levassem a aprender com alegria. 
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Com intuito de intensificar a interação das crianças no processo 

educativo, preparava práticas diferentes de ensino envolvendo poesia e canção, 

incentivando-as a acompanhar a dinâmica da aula: 

 

(...) quando eu percebia que os alunos estavam cansados e que estavam 
indisciplinados (...) eu parava com tudo e dizia que eu estava cansada e por 
causa disso (...) eu ia contar uma história e convidava os alunos a ouvirem a 
história (...) ou eu lia ou contava uma história ou ainda eu dava uma poesia 
e depois eu pedia para que eles contassem a história ou lessem a poesia para 
os pais em casa (...) isso era como que fosse a lição de casa deles (...) e os 
pais já estavam acostumados que (...) quando a criança chegava em casa (...) 
os pais perguntavam se teve história ou poesia. (Eugênia, 2004). 

 

Essas situações de práticas de ensino, que também incentivavam a 

descontração da criança, continham ainda uma intenção didática. A ação 

educativa conduzia os alunos para outros desenvolvimentos, como a 

concentração, a criatividade e a sensibilidade poética. 

Com o objetivo de ressaltar a importância da escola, do ensino da 

leitura e escrita, Eugênia e os alunos participavam da Festa do Livro, com as 

outras educadoras da primeira série. O evento ocorria no Dia da Árvore, com a 

presença dos familiares. Todas as crianças participavam e recebiam de sua 

professora um livro de história, mesmo as que não tinham ainda concluído o 

estudo da cartilha, sendo incentivados todos os alunos, contribuindo para assim 

aumentar o desejo de querer aprender. 

 

O mesmo objetivo Mara apresentou, pois buscava sempre alternativas 

para tornar a aula agradável e estimulante. Usava giz colorido, enfeitava a sala, 

trabalhava com fichário, flanelógrafo, gravuras de todas as espécies, bichos de 

espuma e animais vivos. A distribuição de fichas com nome escrito dos objetos e 

locais da escola fazia parte do contexto da sala de aula. Cada aluno guardava o 

material próprio num saco, como um recurso didático, para aprender com 

interesse e poder a professora organizar práticas diferentes, no decorrer do 

desenvolvimento do processo de alfabetização. 

Dependendo das condições socioeconômicas dos alunos, comprava-

lhes lápis preto e colorido e outros materiais escolares. O material básico não 
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deixava faltar para os alunos pobres, estimulando-os para o comprometimento 

com as atividades desenvolvidas nas aulas e despertando-os também para uma 

realização sempre com capricho. 

A partir do estudo da multiplicidade de relações ligadas direta ou 

indiretamente ao ensino da leitura e escrita, verifica-se que o objetivo de Mara de 

fazer sempre a criança feliz transformou-se numa constante prática 

incentivadora: 

 

(...) eu procurava  satisfazer  a curiosidade da criança (...) aquilo que ela 
buscava (...) ela acabava encontrando (...) a escola tem que ser um lugar de 
alegria (...) a criança tem que ir feliz para a escola (...) ir embora feliz e 
querer vir para a escola (...) se isto não acontecer (...) isso não é escola. 
(Mara, 2003). 

 

Para tornar o cotidiano escolar agradável para os alunos, para pontuar 

as principais rotinas e para introduzir determinados conceitos, Mara utilizava 

práticas envolvendo canções. As crianças cantavam no início da aula, antes e 

depois do recreio, no final do período e para aprender algum conteúdo novo. Para 

desenvolver determinados hábitos nos alunos, procurava planejar o ambiente da 

sala de aula, como Cantinho do Livro, composto por uma prateleira com livros e 

revistas de diversas naturezas. A abundância de material permitia a cada aluno 

levar para casa um livro de história, de acordo com a faixa etária, o nível de 

aprendizagem e o interesse. Essa prática apenas se concretizava logo após ter 

desenvolvido o aluno um pouco sua capacidade de ler. 

O extrato selecionado da entrevista permite visualizar a intensidade do 

incentivo: 

 

(...) eu colocava  os  livros lá em cima da  prateleira e as crianças ficavam 
doidas (...) as crianças falavam (...) NOSSA tia (...) que lindo (...) a gente 
pode ver? (...)  eu  falava  (...)  pooode (...) mas só quando vocês souberem 
ler (...) aí vocês podem vir e pegar o livro que quiserem (...) então (...) as 
crianças ficam com vontade de aprender (...) ficavam ansiosas para ler. 
(Mara, 2003). 

 

Os depoimentos relacionados com práticas incentivadoras elucidam a 

importância de despertar na criança primeiramente a vontade de aprender, a 



 195

curiosidade e o interesse. O aparecimento desses sentimentos facilitava o 

processo de aprendizagem: 

 

(...) a criança é o elemento principal (...) a criança precisa participar (...) a 
criança me ajudava a ser alfabetizada e quando ela descobria alguma coisa 
ela gritava na sala de aula (...) TIA OLHA O QUE EU DESCOBRI (...) o 
começo da chácara e o começo do papai a gente forma chapa. (Mara, 2003). 

 

A utilização de determinadas práticas de ensino levava o aluno a não 

considerar as atividades escolares como uma obrigação. Procurava mostrar para a 

criança a própria melhora, pois incentivava-a a ter vontade de prosseguir nos 

estudos, aprendendo novos conteúdos. 

Para tornar o período escolar agradável, tinha a preocupação de 

planejar bem as aulas, pensava em todos os detalhes. Confeccionava o material 

didático com letra de forma com doze centímetros, utilizando traçado 

pedagógico. Antes de iniciar a lição da cartilha, Quem sou eu?, aproveitava a 

Hora da novidade para introduzir os novos ensinamentos. Levava para a sala de 

aula, por exemplo, uma caixa enfeitada com furos e um cartaz que se relacionava 

com a lição da cartilha. Esse tipo de prática incentivadora aguçava a curiosidade, 

pois queriam descobrir o que a professora tinha colocado na caixa e saber o final 

da história da cartilha. Além desse desenvolvimento, incentivava as crianças a 

falarem, estimulando a prática da linguagem oral: 

 

(...) quando iniciei a cartilha (...) eu levei um pato pequenino numa caixa 
com furos e laço (...) então (...) eu falei (...) hora da novidade (...) 
SURPRESA (...) o que será? (...) eu confeccionei um cartaz com duas 
crianças olhando a caixa e os alunos foram incentivados a explorarem o 
cartaz e a caixa utilizando apenas a linguagem oral (...) mas era para 
explorar bem (...) depois eu abria a caixa e o pato começava a andar pela 
sala (...) eu soltava também um pombo de verdade na sala de aula e as 
crianças ficavam malucas. (Mara, 2003). 

 

Esse tipo de atividade sinaliza uma contribuição para o alcance dos 

objetivos da professora. Conseguia fazer a criança gravar certos aspectos da 

linguagem e desenvolver o vocabulário, sem trabalhar com o bá-bé-bi-bó-bu. 

Na tentativa de potencializar a vontade de aprender e prestar atenção, 

organizava atividades à altura da criança. Preparava festas, exercícios e tarefas 
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relacionadas às condições dos alunos, para que pudessem participar dos eventos, 

sem o auxílio de outras pessoas. 

Dependendo da situação, as práticas incentivadoras apareciam ainda 

para facilitar a fixação da ortografia com letras que apresentavam variação 

quanto à pronúncia. Para o ensino do x, por exemplo, Mara tinha um boneco de 

braços abertos e o corpo em x. As crianças conseguiam aprender todos os sons do 

x, a partir da exploração do boneco, porque atraía a atenção e facilitava o 

reconhecimento dos diferentes sons. Dessa maneira, aprendiam brincando. 

 

Pelos depoimentos de Oracy, salienta-se uma significativa prática 

incentivadora relacionada com procedimentos metodológicos diversificados para 

todos os níveis e ritmos de aprendizagem: 

 

(...) todo mundo tinha a sua folhinha diferente e ninguém percebia que 
determinados alunos tinham problema para acompanhar e depois de algum 
tempo de escola estas crianças começavam a acompanhar (...) então (...) eu 
posso dizer que quando o professor dá corda para criança (...) ela vai lá em 
diante. (Oracy, 2004). 

 

Verifica-se que a alfabetizadora organizava um ensino, classificado 

por ela como instrução programática, permitindo a cada aluno fazer a lição, de 

acordo com seu ritmo. Identifica-se, em diversos momentos do relato sobre as 

aulas, o planejamento de práticas que incentivavam as crianças para a realização 

de exercícios para interagirem na dinâmica da explicação da alfabetizadora: 

 

(...) quando  a  letra  era  difícil  ou  para introduzir uma nova palavra (...) 
eu utilizava o teatro de fantoche para atrair a atenção dos alunos (...) como 
o z (...) por exemplo (...) é uma letra difícil para encontrar uma palavra 
geradora interessante para a criança (...) eu usava a Zazá e o Zeca (...) os 
dois personagens do teatro de fantoche que eu tinha (...) estes dois 
personagens apareciam para conversar com  as crianças (...) uma vez era a 
Zazá e outra era o Zeca (...) então (...) perguntava se sabiam escrever o 
nome de um dos personagens e se eles não soubessem (...) falava que a 
professora ia escrever na lousa e que todo mundo ia escrever e aprender (...) 
para ficar mais interessante  o diálogo para os alunos eu fazia voz diferente 
para os personagens. (Oracy, 2004). 

 

Como evidencia o exemplo, as crianças evolviam-se com a dinâmica 

da atividade, sendo atraídas pelos personagens e, conseqüentemente, 
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apropriavam-se da especificidade da escrita. Para conversar com os alunos e para 

chamar a atenção através do boneco, mudava a voz, conseguindo potencializar a 

diversão, envolvendo-os nas atividades desenvolvidas. 

Utilizava várias estratégias para incentivar os alunos a prestarem 

atenção pelo desejo de aprender: 

 

(...) eu procurava sempre preparar uma novidade (...) quando eu ia trabalhar 
com uma palavra (...) por exemplo (...) bala (...) então (...) eu levava bala e 
todo mundo chupava a bala para ficar bem concreto e aí eu escrevia a 
palavra (...) num dia as crianças chupavam bala (...) num outro dia a Zazá 
aparecia e depois o Zeca. (Oracy, 2004). 

 

As práticas confirmam o objetivo de tornar o ambiente agradável e 

divertido para a criança, incentivando-a a ter vontade de aprender. O caráter 

lúdico do trabalho educativo aparecia em outras atividades: 

 

(...) depois de apresentar as palavras-chave em várias situações (...) a 
criançada sabia de cor as palavras e conseguia encontrar em qualquer lugar 
e durante a aula eu também trabalhava com os meus bolsos cheios de 
papeizinhos e eu fazia a criança enfiar a mão no bolso do meu avental que 
tinha vários bolsos para tirar uma ficha e lia (...) tinha que ler (...) eu fazia 
isso a aula toda e quando eu estava na fase de apresentação da palavra (...) 
eu enchia os bolsos de bala e as crianças tinham que encontrar. (Oracy, 
2004). 

 

A criança, para Oracy, tinha que ter motivo para prestar atenção na 

professora e na aula. Como conseqüência, a docente se aproximava do aluno, 

acompanhando sua maneira de raciocinar e de perceber os acontecimentos. 

Atraía também os alunos indisciplinados para as atividades, incentivando-os para 

a interação dinâmica com o conteúdo e com as características dos exercícios 

propostos. 

Durante a realização das atividades, prometia a distribuição de 

prêmios, como lápis, borracha, figurinha, bala e bombom. No final do mês, 

entregava uma premiação para o aluno que tivesse conseguido superar o próprio 

desempenho, no decorrer das semanas. Dessa maneira, a criança esforçava-se 

para fazer todas as atividades e estudar mais em casa. 
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Para enriquecer o desempenho dos alunos mais adiantados, organizava 

atividades de diversas naturezas, classificando-as de banco de lições. Além dessa 

prática, permitia às crianças levarem brinquedos para os momentos ociosos, 

assegurando a disciplina necessária, na sala de aula. 

Com a preocupação de pontuar sempre o fim de uma etapa, procurava 

programar um momento significativo: 

 

(...) para marcar o acontecimento do fim da etapa (...) os professores 
organizavam a festa do livro (...) na qual os pais entregavam um livro para 
os seus filhos que foram comprados pelos professores (...) os pais batiam 
palma (...) ficavam felizes e orgulhosos e eu procurava comprar livros com 
histórias diferentes para que as crianças pudessem trocar com os colegas. 
(Oracy, 2004). 

 

Oracy atingia, assim, o objetivo de levar a criança a sentir a 

importância do livro na vida das pessoas. 

 

Rosa, como objetivo de trabalho, tinha o envolvimento das crianças, 

pela diversidade das práticas de ensino, incentivando-as a prestar atenção e 

realizar as atividades propostas. Esse tipo de exercício despertava a criatividade, 

o desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  

A configuração das aulas não apresentava características comuns, pelo 

contrário, conseguia desenvolver o conteúdo até com os alunos que ficavam 

deitados no chão. A concessão dada às crianças com relação aos comportamentos 

em sala de aula repercutia positivamente, pois era uma estratégia que atraia os 

alunos. 

A prática de dizer que os alunos sempre eram capazes de fazer elevava 

a auto-estima, pois sabiam que sua professora acreditava nas suas capacidades. 

Estabelecia com as crianças ainda uma espécie de jogo que as levava a querer 

aprender e a realizar as atividades. A dinâmica dessa situação está expressa no 

depoimento: 

 

(...) na vida real (...) você tem um x que é o salário (...) porque você 
trabalhou aquela x horas (...) se você faz extra (...) você tem hora extra (...) 
então (...) na escola eu fazia a mesma coisa (...) trabalhar com aquilo que 
era proposto (...) era obrigação (...) eram oito horas de trabalho (...) se você  
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trabalhou  dez  horas  você fez duas horas extras (...) você  tem  uma  
compensação  (...) então  (...)  a criança também (...) ela tinha o básico para 
fazer (...) se fez  tudo e fizesse  mais aquilo e demonstrasse que se 
desempenhou (...) então (...) com isso eu começava a fazer assim (...) dez 
crianças  fazendo a lição básica e de repente (...) esses dez faziam a básica e 
mais um pouco (...) eu que pontuava e eles que decidiam quantos pontos eles 
faziam (...) eles diziam se aquela criança fez o que era obrigação e mais um 
pouco (...) ELES que decidiam e por causa disso as crianças começaram a 
procurar fazer as coisas além daquilo que eu estava dando em sala de aula. 
(Rosa, 2004). 

 

Esse depoimento retrata os recursos utilizados por Rosa para 

introduzir as crianças ao ritmo das atividades e incentivá-las a se apropriarem dos 

conteúdos desenvolvidos, seguindo um processo de evolução. 

 

3.6 - Representações de leitura e escrita: mestras alfabetizadoras  

 

No terceiro capítulo, Métodos de alfabetização e cartilhas: usos e 

apropriações, registraram-se práticas alfabetizadoras bem sucedidas, 

desenvolvidas pelas docentes pesquisadas. Isto não quer dizer que não 

encontraram dificuldades de diversas naturezas, durante a organização do 

trabalho docente. Pelo contrário, as práticas bem sucedidas, muitas vezes, foram 

construídas, a partir de situações problemáticas do ensino-aprendizagem. Esses 

momentos, conforme o estudo de Luiz Carlos Cagliari (1997, 1999), 

possibilitaram a aprendizagem de todos os alunos, porque as práticas de leitura e 

escrita originavam-se de situações vividas no cotidiano. 

Os indicadores obtidos pelo estudo dos métodos revelam práticas 

alfabetizadoras diversificadas e seus múltiplos significados, inerentes à formação 

de cidadãos leitores e escritores. Mostram que as educadoras não se preocuparam 

apenas com o ensino específico da leitura e escrita. Objetivaram o alcance dessas 

capacidades com a contribuição do desenvolvimento de um conjunto de aspectos, 

como cooperação, solidariedade, concentração, capricho, interesse, vontade de 

aprender e responsabilidade. Foram situações que subsidiaram as etapas da 

alfabetização. 

Interessante é ressaltar que as professoras tinham a consciência da 

diferença entre o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita. Sabiam que a 
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organização de um ensino com detalhes e com etapas definidas de trabalho 

justificáveis não garantiria o êxito. O sucesso na alfabetização dependeria da 

natureza de aprendizagem, da preocupação de saber como os alunos estavam 

aprendendo e da investigação das explicações pedagógicas sobre as dificuldades 

e incompreensões. Por considerarem que o ato de aprender é individual, sempre 

adotavam um ensino heterogêneo. A análise, assim, das representações das 

práticas de leitura e escrita das educadoras, sinaliza o objetivo de articular o 

método do ensino com o método da aprendizagem, ressaltando a capacidade do 

aluno de refletir sobre as coisas (Cagliari, 1999). 

As alfabetizadoras realizavam práticas de leitura e escrita que 

permitissem aos alunos uma apropriação para mudar as atitudes no cotidiano, 

oferecendo-lhes ferramentas para viverem melhor e para refletirem. A reflexão 

ocorria por meio de referenciais, contribuindo para que os educandos 

organizassem seus pensamentos. 

A aprendizagem da leitura e escrita das crianças ocorreu com o auxílio 

desse conjunto de elementos que possibilitaram a formação de representações do 

significado sobre o ato de ler e escrever. Essa dinâmica possibilitou a 

conscientização das características da língua portuguesa, da importância e 

contribuição dessas práticas para a vida cotidiana (Soares, 2004a). 

A concepção das docentes sobre alfabetização não engloba apenas a 

decodificação de letras, ressaltando a sonoridade das letras, mas inclui a 

capacidade criativa de colocar em prática, no cotidiano, aquilo que se aprende, 

com o objetivo de tornar a leitura e escrita ferramentas para o aluno viver melhor. 

Caracterizaram, nas entrevistas, diferentemente, as práticas alfabetizadoras, mas 

todas fizeram referência à importância de respeitar as peculiaridades dos alunos e 

suas hipóteses de leitura e escrita, mas esse respeito não impossibilitava as 

educadoras de realizarem intervenções pedagógicas, visando para os educandos 

outros níveis de capacidade e de aprendizagem. Fizeram significativas ressalvas a 

esse respeito, de maneira a não se descuidarem também da ortografia. Essas 

posturas alfabetizadoras das professoras foram encontradas no estudo de Marlene 

Carvalho (2005, p.47). “O exercício de decodificação e codificação não pode 
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perder de vista o objetivo maior da alfabetização: compreender o que foi lido, 

tirar proveito da leitura, seja em termos de informação ou de prazer (ou ainda de 

ambos)”. 

Conscientes sobre a necessidade de incutir hábitos escolares na vida 

escolar dos alunos, desenvolviam práticas de ensino que lhes proporcionaram a 

aquisição do hábito da leitura e escrita. Utilizaram produções curiosas e 

interessantes de naturezas diversas para treinarem esses exercícios e para 

produzirem outros textos. Essas situações, além de prepararem as crianças para 

exercerem as práticas de leitura e escrita, desencadeavam o gosto de realizá-las, 

através da diversão. 

No item Práticas iniciais do ano letivo, identificaram-se situações de 

ensino, caracterizando o estilo de organizar seu trabalho docente, já desde os 

primeiros contatos com os alunos. Explicitaram o comprometimento em 

desenvolverem habilidades e hábitos que contribuíssem para a aprendizagem da 

leitura e escrita. O objetivo de garantir nos educandos a formação de uma 

concepção sobre a escola, as atividades desenvolvidas na sala de aula e os 

comportamentos necessários no ambiente escolar, apareceu em todos os instantes 

dos relatos, enfocando as práticas iniciais do ano letivo. 

Pesquisas confirmam a importância do início do ano letivo para 

professores e alunos, como o estudo de Clermont Gauthier (1998). 

 

A simplicidade, a familiaridade e a adoção de rotinas são princípios 
importantes que, no início do ano letivo, guiam os professores no 
estabelecimento da ordem da classe. A utilização de rotinas libera tempo e 
energia para que o professor possa executar outras tarefas relacionadas com a 
aprendizagem dos alunos. Além do mais, eles reduzem a incerteza da 
situação de ensino-aprendizagem tanto para os alunos quanto para os 
professores. O estabelecimento das regras e procedimentos é efetuado desde 
o início do ano letivo. (p.264). 

 

O trabalho desse autor valoriza, assim, as práticas iniciais do ano 

letivo das alfabetizadoras, pois procuraram organizá-las não para controlar a vida 

dos alunos no cotidiano escolar, mas com o objetivo de prepará-los para o ensino 

da leitura e escrita, com responsabilidade. 
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Nas entrevistas, evidenciam-se posturas pedagógicas entre as 

professoras, com uma multiplicidade de naturezas de práticas de ensino, 

direcionadas às especificidades do processo de alfabetização. Apesar dessa 

heterogeneidade de situações, todas realizaram um trabalho docente para 

introdução prazerosa dos educandos no mundo da leitura e escrita. Percebe-se, 

assim, a construção de estratégias diferentes de cada educadora, facilitando a 

aprendizagem bem sucedida do aluno, desde os primeiros contatos. 

A respeito das habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita, 

as alfabetizadoras identificaram práticas específicas, indispensáveis para o 

trabalho pedagógico na área de alfabetização. Ressaltaram importância do 

desenvolvimento de rituais, períodos preparatórios, treino ortográfico, cópia e 

ditado. Defenderam a idéia de que o sucesso da alfabetização dependia também 

dessas práticas, mas não deveriam ser realizadas de maneira exaustiva. 

As opções por determinado recurso didático e por certas práticas de 

ensino sinalizam um pouco as representações sobre as práticas de leitura e escrita 

das professoras. As alfabetizadoras apresentaram posturas tradicionais com 

relação ao desenvolvimento das habilidades básicas, durante o período 

preparatório. Para ilustrar esses aspectos, ressalta-se o trabalho docente de 

Eugênia. Pode-se utilizar seu exemplo, principalmente, quando defendia a 

contribuição da cartilha Caminho Suave também para o início do processo de 

alfabetização. Além da utilização da cartilha em suas aulas, ocorriam outras 

práticas com aspectos bem mais dinâmicos e significativos. A introdução de 

práticas bem diferentes das defendidas nessa cartilha, com certeza, anulou suas 

conseqüências negativas, pensando no desenvolvimento das práticas de leitura e 

escrita dos alunos. 

Para essas docentes, os objetivos relacionados diretamente com as 

características específicas do ensino da leitura e escrita recebiam auxílios de 

outras habilidades, como o aprimoramento da atenção visual e auditiva, da 

linguagem oral e concentração. Articulavam essas capacidades com objetivos 

ligados à importância e função da leitura e escrita, despertando a curiosidade e o 

interesse pelos livros e pela comunicação, através da linguagem oral e escrita. 



 203

As próprias atividades cotidianas formavam hábitos escolares que 

auxiliavam o desenvolvimento de habilidades importantes para as práticas de 

leitura e escrita. As alfabetizadoras tinham o objetivo de despertar o aluno para 

realizar, com responsabilidade, os exercícios do cotidiano escolar, para praticar a 

obediência, solidariedade, limpeza e para cumprir os deveres de casa. 

As alfabetizadoras sabiam que, antes de realizarem determinadas 

aprendizagens, precisariam adquiri-las, primeiramente. Na opinião das 

educadoras para tornar o aluno criativo, o professor deveria já ter adquirido a 

condição de criar. Todas tinham essa consciência, mesmo apresentando níveis 

diferentes de percepção. 

A definição das habilidades básicas para o ensino da leitura e escrita, 

de modo geral, dependia das características dos alunos e de suas condições de 

aprendizagem. Percebe-se ainda que as educadoras, por exemplo, organizavam a 

cartilha ou atividades específicas para cada grupo de alunos de acordo com sua 

peculiaridade para que pudessem aprender. 

Nos resultados sobre as habilidades básicas para o ensino da leitura e 

escrita, verifica-se que existia um aproveitamento de todas as características dos 

exercícios. Potencializavam até as contribuições do próprio processo de 

realização das atividades. Como conseqüência, os alunos aprendiam as 

especificidades exigidas no exercício e as inerentes ao seu procedimento, 

diversificando o desenvolvimento das habilidades mentais e a apropriação do 

conteúdo. As condições de aprendizagem dos alunos sempre influenciaram a 

organização das aulas, pois, ao aproveitarem seu potencial explicitado, 

conseguiam desenvolver outras capacidades, relacionadas com a leitura e escrita. 

O trabalho de Luiz Carlos Cagliari (1999) caracteriza a importância das posturas 

das alfabetizadoras com relação à aprendizagem do aluno. 

 

Cada um reage de uma maneira individual à construção do conhecimento, 
cada um tem um caminho próprio, cada um atribui valores próprios, muito 
individuais, aos elementos do conhecimento que constrói no processo de 
aprendizagem. Tudo isso precisa ser levado em conta, porque faz parte 
intrínseca da natureza humana e, portanto, de cada indivíduo. (Cagliari, 1999, 
p.54). 
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As análises dos procedimentos metodológicos do processo de 

alfabetização evidenciam uma multiplicidade de situações de ensino com 

naturezas heterogêneas entre as docentes, de razões do sucesso das crianças na 

aprendizagem da leitura e escrita. Identificam ainda a utilização do método 

analítico-sintético e do método de alfabetização da cartilha que também apresenta 

essa classificação, privilegiando o uso da silabação, mas com exemplos, 

contextos e configurações peculiares. 

A única adepta da cartilha Caminho Suave, a mais veiculada no 

período em estudo, foi Eugênia. As outras entrevistadas fizeram críticas férreas 

sobre os prejuízos desencadeados pelos textos e pela natureza das atividades. 

Mesmo com a utilização da cartilha, Eugênia obtinha bons resultados. Esse 

desempenho, com certeza, não dependeu do uso da Caminho Suave, porque no 

desenvolvimento das aulas inseriu outras situações de ensino que superaram as 

características dos exercícios e dos conteúdos da cartilha. Conclui-se, pois, que a 

opção de Eugênia pela cartilha, especificamente a Caminho Suave, não a 

impossibilitou de diversificar suas práticas de leitura e escrita e as dos alunos, 

sem o que não teria conquistado o reconhecimento de professora alfabetizadora 

bem sucedida. Estudos comprovam que, se o(a) professor(a) utilizar apenas a 

cartilha no processo de alfabetização, não conseguirá formar bons leitores e 

escritores. 

O ensino individualizado das alfabetizadoras permeou os 

procedimentos metodológicos do processo de alfabetização, em todos os 

momentos da carreira. Realizavam práticas organizadas de acordo com as 

condições dos alunos. Ao perceberem que determinados alunos não 

acompanhavam a seqüência e a complexidade das aulas, mudavam de 

procedimentos para dinamizar a inclusão desses educandos. A meta das 

educadoras consistia na democratização de todas as atividades da sala de aula, 

garantindo, assim, a todas as crianças, sua realização.  

A organização das práticas de leitura e escrita dependia, conforme o 

estudo de Clermont Gauthier (1998), de uma “atitude otimista” das 

alfabetizadoras com relação à aprendizagem bem sucedida e de atitudes positivas 
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do educando sobre sua capacidade de superação das dificuldades. “A formulação 

de expectativas elevadas, mas realistas, exerce influência sobre o bom êxito dos 

alunos” (Gauthier, 1998, p.264). 

As posturas visavam a desenvoltura individual, sem ignorar a 

participação do coletivo. Assim, ao mesmo tempo que pensavam em situações de 

ensino individualizado, planejavam os momentos em que iriam inserir todos os 

alunos nas dinâmicas coletivas. Essas relações ocorriam, porque as professoras 

procuravam perceber os níveis de aprendizagem e desenvolvimento dos 

educandos, considerando as necessidades formativas. 

O respeito às características dos alunos não se restringia apenas à 

aprendizagem específica da leitura e escrita. Envolvia também as decisões 

ligadas à dinâmica do cotidiano da escola. O relacionamento existente não 

subestimava nunca os educandos. Ao contrário, procuravam valorizá-los em 

qualquer situação. 

Nas relações educativas, identifica-se a necessidade da presença do 

desafio para que os alunos e professoras pudessem continuar a fazer um trabalho 

bem sucedido na alfabetização. Como conseqüência, consideravam as 

dificuldades de ensino e aprendizagem como desafios, revendo sempre as 

práticas e os saberes. Os alunos eram contagiados a considerarem também o 

processo educativo como desafio. 

A introdução de rotinas em todas as aulas não prejudicou o objetivo de 

preparar o ensino, conforme as necessidades dos alunos. Pelo contrário, as 

professoras com essa rotina, enriquecida pelas características e pelos interesses 

dos educandos, conseguiam diversificar as práticas de leitura e escrita. 

Percebem-se, pela descrição das práticas alfabetizadoras das 

professoras, situações que garantiram resultados bem sucedidos no processo de 

alfabetização. Explicitaram práticas envolvendo ditado, cópia, poesia, trabalho 

com fichas, dramatização, música, reprodução, criação, diálogo entre alunos e 

professora, correção constante das atividades e outras. A capacidade das 

educadoras de potencializarem a diversificação das práticas alfabetizadoras trazia 
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para os alunos desenvolvimento de outras naturezas, levando-os à diversificação 

de formas de pensamento. 

Quanto às situações pedagógicas de Eugênia, relacionadas 

especificamente com a área de alfabetização, confirma-se a influência 

significativa da metodologia adotada pela cartilha. Pode-se também afirmar que o 

trabalho para fazer, de qualquer maneira, a criança aprender, ser criativa e de 

tornar as aulas divertidas e prazerosas, permitiu a anulação das características da 

Caminho Suave. Apesar dessa dependência da cartilha, criando outros 

procedimentos metodológicos, acabava enriquecendo a pobreza de significados e 

de oportunidades, com a diversificação das práticas de leitura e escrita. 

As outras três alfabetizadoras, conscientes dos prejuízos provocados 

pelo uso das cartilhas, principalmente das que apresentavam características 

semelhantes da Caminho Suave, e pelos métodos sintéticos, não adotavam 

práticas ligadas a essas situações educativas. As críticas levaram essas 

educadoras à criação dos próprios estilos de ensino, sistematizando as práticas 

alfabetizadoras com os aspectos que garantiam o êxito dos alunos. 

O trabalho de Eugênia, com relação ao aspecto moral e intelectual, fez 

com que procurasse desenvolver aspectos altamente responsáveis. Demonstrou 

um grande interesse pelo aprimoramento das qualidades humanas, trabalhando de 

maneira relevante, com a harmonia necessária ao convívio humano, ensinando, 

especialmente pelo próprio comportamento, alimentado pela firme crença dos 

efeitos do amor. Alegria advinda da satisfação do relacionamento respeitoso e 

amigo de cada criança com o colega e com a professora foi o responsável 

principal do processo formativo, mola propulsora de toda caminhada com êxito 

dos alfabetizandos. Fiel à concepção religiosa de vida, procurava ainda fortalecer 

nos alunos o benefício que sempre sentira desse importante pilar para a 

realização integral do ser humano que, sem dúvida, refletiria até no interesse de 

uma criança para a aprendizagem da leitura e escrita. Com isso, Eugênia 

pretendia que toda família ligada a ela, através das crianças, também pudesse 

usufruir desse processo humano evolutivo na postura, como auxiliar valioso da 

alfabetização. Sempre valorizou muito o respaldo familiar de que todo aluno 
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precisa. Apresentou uma postura pedagógica rica, explicitando uma docência 

mais intuitiva. 

A experiência de vida de Mara é a responsável pelos resultados de sua 

arte de alfabetizar, através do esforço confiante para ocupar o mesmo degrau de 

cada aluno seu. Para ela, a grande vitória de um professor consiste na 

aprendizagem do aluno, sem recalques. Na docência, realizou-se de maneira 

relevante quanto ao propósito de alcançar sua meta, o aluno se alfabetizando na 

alegria da caminhada, embora muitas vezes com dificuldades até. O emocional 

do aluno foi sempre respeitado e trabalhado, como necessidade primordial para o 

sucesso escolar. Por último objetivo, a alfabetizadora tinha o amor à escola e à 

Pátria. Alfabetizava o aluno, sem que ele percebesse, e no sucesso escolar ficava 

também a necessária relevância dos valores éticos, cívicos e humanos. Com 

objetivos de práticas atraentes, demonstrou uma alfabetização subsidiada pela 

ênfase do emocional próprio e do aluno. 

Oracy apresentou um trabalho fundamentado, mostrando defender a 

frutuosidade na aprendizagem da leitura e escrita, por um processo que 

despertasse a responsabilidade do aluno, pela lógica da necessidade do 

cumprimento dos deveres escolares. Com a paciência necessária para educar, 

espírito de sacrifício e ideal de transmissão da via do saber, Oracy chamava 

atenção pela maturidade teórica, com uma mistura de intenção, ideais, respaldo 

emocional e lógica científica. 

Rosa, além de uma docência vivida com o objetivo da lógica 

científica, encaminhava os alunos para um aspecto de difícil desenvolvimento e 

com valor indispensável, que é a arte de escrever, fator indispensável para a 

preparação da literatura na vida da criança. Afirmava que o tempo é um fator 

importante para o desenvolvimento da escrita, pois não brota essa arte da 

correção momentânea nem da imposição. Os elementos mais ricos para a 

melhoria da linguagem são internos e não externos. A criança tem que crescer em 

idéias, incorporá-las e transmiti-las, com possibilidades mais ricas, o que 

acontece, principalmente através da organização de seu mundo íntimo. Esse 
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processo apontava como indispensável para se formar, desde os bancos escolares, 

um grande escritor e leitor. 

Em vários momentos dos relatos das práticas alfabetizadoras, 

identificaram-se tentativas mais simples de produção de conhecimentos na área 

da alfabetização, de forma organizada. Já em outros momentos, com certa 

maturidade profissional, explicitaram saberes comprobatórios e coerentes com os 

relatos das várias dimensões da história de vida. 

A problematização da trajetória de vida profissional, sobretudo na área 

de alfabetização, sinaliza evolução das conformações do trabalho docente. Para 

Marlene Carvalho (2005), 

 

(...) seja qual for o método escolhido, o conhecimento das bases teóricas é 
condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. A boa aplicação 
técnica de um método exige prática, tempo e atenção para observar as reações 
das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no dia-a-dia e 
procurar solução para os problemas dos alunos que não acompanham. (p.46). 

 

Esse posicionamento da autora e o estudo desenvolvido no terceiro 

capítulo reforçam a importância do(a) alfabetizador(a) conhecer todas as 

implicações dos métodos de alfabetização, pois, dependendo da escolha, o aluno 

será impossibilitado de utilizar a leitura e escrita com criatividade e crítica. 

A heterogeneidade de experiências pessoais e da vida profissional 

conduziu, certamente, as alfabetizadoras a enfatizarem determinados 

procedimentos metodológicos, a valorizarem certas intervenções e posturas 

pedagógicas de forma diferenciada, distanciando-se dos padrões veiculados na 

escola. Apesar dessa heterogeneidade, apresentaram posturas educativas bem 

semelhantes, como a aplicação prática dos conteúdos, das habilidades e dos 

conceitos desenvolvidos, durante as aulas. 

O objetivo de exercitar nos educandos a prática de criar, imaginar, 

pensar, analisar, participar ativamente das aulas e de se relacionar com os 

colegas, diversificando a complexidade e a natureza dos exercícios, possibilitava 

a formação de hábitos de leitura e escrita com competência, que superavam a 

simples decodificação e a codificação de letras. As relações educativas das 
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alfabetizadoras explicitaram o conceito de alfabetização, considerando que “a 

escrita não é uma mera representação da língua oral” (Abud, 1987, p.10). 

A curiosidade, satisfação, alegria, vontade de aprender e de conhecer 

configuraram-se como uma ferramenta relevante para obterem bons resultados. A 

partir desses sentimentos despertados, conseguiam aproximar as crianças do 

mundo da leitura e escrita. Além desses sentimentos, desencadeavam a formação 

da consciência dos educandos sobre as funções das práticas alfabetizadoras, as 

rotinas e os comportamentos. 

O sucesso na alfabetização dependia também do desenvolvimento da 

linguagem oral, do estudo dos significados das palavras, dos novos vocábulos, do 

vocabulário e da formação da capacidade do aluno para a participação de 

diversos contextos sociais e lingüísticos do cotidiano, com as práticas de leitura e 

escrita adquiridas. A segurança sobre as etapas do processo de alfabetização 

possibilitava o controle dos desempenhos dos alunos. Esse rigor, além de não 

tolher a criatividade, a iniciativa e a curiosidade das crianças, ainda garantia a 

realização de todas as atividades, proporcionando o entendimento dos conteúdos 

e dos conceitos trabalhados. 

Os conhecimentos dos diferentes enfoques no estudo da alfabetização, 

lingüístico, psicológico, psicolingüístico e social, permitiam às educadoras 

proporcionar práticas de leitura e escrita condizentes com as condições dos 

alunos, facilitando a aquisição da linguagem. Logicamente, esse saber apareceu, 

nos depoimentos das alfabetizadoras, com complexidades e explicitações 

diferenciadas. A maturidade de percepção do processo cresceu no decorrer da 

docência, da história de formação e, em especial, das situações relacionadas 

diretamente à alfabetização. 

As práticas avaliativas apresentaram-se com um recurso decisivo para 

a organização das práticas de leitura e escrita e para as intervenções pedagógicas, 

visando o sucesso escolar dos alunos. A opção pelo ensino individualizado fez 

com que diversificassem a natureza das avaliações para atendimento dos alunos 

adiantados e dos que apresentavam dificuldades. A vigilância constante das 
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educadoras com relação ao desempenho dos alunos por meio da supervisão ativa 

dos cadernos, durante as aulas, garantia também o sucesso escolar. 

A avaliação dos desempenhos dos alunos consistia na investigação do 

que tinham feito, como haviam realizado e o porquê de determinado resultado. A 

avaliação classificatória não fez parte dos planos de trabalho das docentes. 

Utilizavam práticas avaliativas apenas para orientar o planejamento das aulas 

com estratégias individuais e coletivas e a (re)organização das práticas de ensino, 

visando o êxito de todos. Pode-se, assim, afirmar que as alfabetizadoras 

organizavam uma prática, visando, de acordo com Charles Hadji (1994), “um 

diálogo útil e uma avaliação deliberadamente informada”. 

Percebe-se, dessa maneira, o porquê da investigação constante das 

várias facetas do trabalho docente, contribuindo para o entendimento das práticas 

de leitura e escrita. Com esse processo de avaliação, identificavam as falhas do 

ensino, pois, se a criança não aprendesse, os professores deveriam rever a própria 

prática. A avaliação não ressaltava o erro, mas o que poderia ser melhorado. 

As práticas incentivadoras auxiliaram o desenvolvimento da leitura e 

escrita dos alunos. Foram diversas situações com diferentes características que 

aumentaram a capacidade de interação dos alunos na sociedade, através de 

formas comunicativas reconhecidas socialmente. A intenção consistia em levar a 

criança a sentir a importância da leitura e escrita para sua vida e a de outras 

pessoas. 

Essas práticas, com um caráter lúdico, garantiram, com sucesso, o 

envolvimento e a compreensão da multiplicidade de relações ligadas direta ou 

indiretamente ao ensino da leitura e escrita. As diversificações da natureza dos 

exercícios com as várias complexidades auxiliavam essas práticas incentivadoras, 

contribuindo para o alcance dos objetivos educativos propostos e para a 

intensificação do desejo de aprendizagem. 

A sistematização das representações de leitura e escrita, a partir do 

capítulo sobre usos e apropriações dos métodos de alfabetização e das cartilhas, 

evidencia que as educadoras planejaram as configurações e as estruturas das 
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práticas de leitura e escrita, levando em consideração algo que é muito peculiar a 

elas e não a um método de alfabetização específico. 

Conclui-se que “não existe um caminho certo e único para aprender” 

(Cagliari, 1999). As professoras mostraram que sempre tiveram atitudes 

pedagógicas diferenciadas para a época da docência. A negociação com os 

alunos, para as decisões sobre as atividades e as regras do cotidiano escolar, a 

utilização de recursos didáticos não comuns, a capacidade de adaptação a 

qualquer forma de ensino, a perspicácia para entendimento e decodificação das 

dificuldades dos alunos e a capacidade de diversificação da natureza e 

complexidade das práticas de leitura e escrita fundamentaram a formação de uma 

autonomia pedagógica, principalmente na área de alfabetização. O 

desenvolvimento do domínio profissional, retratado nesta pesquisa, sinaliza o 

aspecto dinâmico da profissão das educadoras, ou seja, da trajetória de formação 

e transformação de professoras alfabetizadoras bem sucedidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da história de vida das alfabetizadoras bem sucedidas, 

envolvendo saberes e práticas garantindo o êxito de todos os alunos, visou a 

sistematização de situações pedagógicas que serviram como referenciais para se 

organizar o processo de alfabetização de docentes da atualidade e, também, a 

problematização de aspectos inerentes às ações educativas, no ensino da leitura e 

escrita, e o resgate de alguns valores considerados essenciais, na época dessas 

professoras, e que, atualmente, recebem críticas e depreciações. 

Convém ressaltar a impossibilidade de registrar todas as 

características relevantes da história de vida das educadoras pesquisadas e de 

suas práticas de ensino, num único trabalho. Nesse sentido, questões abordadas 

neste estudo poderão ser foco de outras pesquisas. Os resultados dos saberes e 

das práticas de alfabetizadoras bem sucedidas identificados permitem pensar em 

elementos importantes para a formação de professores, especialmente, de 

alfabetizadores, pois, nas análises das entrevistas, identificam-se posturas 

diferentes e intervenções pedagógicas bem sucedidas, as quais, sem dúvida, 

podem ser aproveitadas em outras realidades educativas. O estudo permite 

afirmar que a história de vida proporciona uma reflexão sobre o ensino atual e 

sobre os cursos de formação inicial e continuada de educadores. A conclusão 

sobre os saberes e as práticas identifica ainda a necessidade de se levar o docente 

a se definir como um fator relevante para o êxito escolar. 

Percebe-se, na formação dessas educadoras, a capacidade de pensar 

em situações pedagógicas que não focalizaram apenas a área de alfabetização, 

mesmo apresentando, desde o início do exercício da carreira, o interesse pelos 

assuntos relacionados à primeira série. A percepção de que as características da 

infância e da sociedade mudam, a cada ano, levou as professoras a investigarem 

sempre o surgimento de novos brinquedos, de outras brincadeiras e relações. A 

aposentadoria e o distanciamento paulatino da sala de aula não impediram a 

comparação perspicaz da criança e do professor da época de seu magistério com 
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o mesmo binômio na atualidade, o que lhes facilitou a adaptação a qualquer área 

do trabalho educativo, como mostra a continuidade dos bons desempenhos. 

Verifica-se ainda que o trabalho docente, além de apresentar esses 

aspectos, envolvia o compromisso de manter a base de certos saberes, que 

orientavam o planejamento das práticas de ensino bem sucedidas, como o 

compromisso de conhecimentos pedagógicos, garantindo, assim, a aprendizagem 

com êxito. 

Os dados evidenciam que não foi o método utilizado que garantiu às 

alfabetizadoras a obtenção de sucesso, mas as posturas e os saberes com 

naturezas semelhantes é que as levaram ao relacionamento das práticas de ensino 

com os alunos, decodificando o resultado das avaliações e organizando 

momentos pedagógicos específicos. Ressalta-se, mais uma vez, que este estudo 

não objetivou identificar o melhor método de alfabetização. Procurou detectar os 

procedimentos utilizados para o ensino da leitura e escrita e a multiplicidade de 

relações didáticas vividas com os alunos. Conclui-se que não adianta trabalhar, 

por exemplo, com o método analítico e apenas utilizar o texto da Pata nada.  

Percebe-se, assim, que a problemática do processo de alfabetização se 

relaciona com a escolha dos procedimentos metodológicos e a diversificação das 

práticas pedagógicas. O sucesso depende ainda das representações que 

sustentaram o ensino da leitura e escrita e das relações educativas, ligadas, direta 

ou indiretamente, aos conteúdos e às especificidades do ato de alfabetizar. 

Importante é ressaltar, pois, que não é o método que vai garantir o 

sucesso, mas uma somatória de procedimentos. Não adianta adotar um método 

considerado como o mais aconselhável pelas pesquisas sobre alfabetização, sem 

a preocupação de levar os alunos a refletirem a respeito das hipóteses da escrita e 

a de ter que optar por uma avaliação que encaminhe a enxergar as características 

de pensamento de seus alunos. Conforme os depoimentos, o êxito escolar ocorre 

com qualquer método, desde que a professora tenha domínio para alfabetizar. 

Pode-se afirmar, ainda, que o exercício da docência somente na 

primeira série, durante um período longo, não permitiu a essas educadoras a 

realização de práticas alfabetizadoras bem sucedidas. Observa-se que a vivência 



 214

diversificada, envolvendo a profissão docente, é que contribuiu para aumentar o 

entendimento das várias facetas da formação de alunos leitores e escritores. A 

experiência como estagiária, diretora, coordenadora pedagógica, professora 

particular e organizadora de projetos educativos fez com que tivessem a 

consciência completa do processo formativo do educando. A percepção do 

ensino das quatro séries iniciais permitiu-lhes a identificação das necessidades 

específicas das crianças e dos pré-requisitos de todos os níveis. O conhecimento 

profissional e a capacidade de pensar a educação facilitavam o desenvolvimento 

dos conteúdos, assegurando o êxito escolar dos alunos também nas outras séries, 

pois o sucesso na alfabetização preparava-os para prosseguirem no estudo, sem 

maiores problemas. 

A história de vida profissional das educadoras entrevistadas sinalizou 

sempre que o sucesso no magistério não dependeu, de fato, apenas da dedicação 

exclusiva numa mesma função, durante um período extenso, nem da prática de 

um método específico de alfabetização ou do uso da cartilha. A própria 

experiência na primeira série e em todos os anos escolares, sem dúvida, é que 

possibilitou às professoras a percepção do processo completo do ensino da leitura 

e escrita e o contato com novas situações é que auxiliou a revisão das práticas 

alfabetizadoras, durante todo o tempo em que exerceram a docência. 

Observa-se que, ao obterem uma certa segurança no trabalho 

pedagógico, procuravam também sempre outras informações para diversificação 

do ensino e para a solução dos problemas de entendimento dos alunos. Como 

conseqüência, não obtiveram apenas sucesso na área de alfabetização. Os 

depoimentos mostram que alcançavam êxito escolar no trabalho nas outras séries, 

assim como em aulas particulares. A capacidade de identificar as lacunas de 

formação e de encontrar soluções para qualquer problemática de rendimento 

escolar confirma a definição de professoras bem sucedidas. O respeito dos 

colegas de escola, diretores, pais e alunos, por causa da significativa repercussão 

do resultado do trabalho pedagógico, comprovou também essa competência 

profissional. 
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A segurança de transmitir aos colegas da própria escola as etapas do 

processo de alfabetização, descrevendo práticas de ensino que garantiam o êxito 

escolar dos alunos, consolidou a imagem de profissionais bem sucedidas. As 

declarações das docentes revelaram que conseguiam obter bons resultados, em 

qualquer série, pois tinham o domínio das áreas de conhecimento, dos conteúdos 

e dos objetivos. Conclui-se, assim, que poderiam ser reconhecidas como 

professoras bem sucedidas no ensino fundamental. 

A opção dessas educadoras sempre pelo ensino da primeira série, 

quando havia oportunidade de escolha, sacramentou o reconhecimento como 

professoras alfabetizadoras bem sucedidas. O prazer, a satisfação e a certeza do 

sucesso, durante a docência nessa série, tornaram-se elementos importantes para 

tal denominação. A própria experiência pessoal, a convivência com irmãos e 

sobrinhos permitiram maior desenvolvimento da profissão docente, aumentando-

lhes o interesse pelo magistério e, especialmente, pela arte de alfabetizar. 

A vivência de tal realidade levou-as à esquematização de experiências 

profissionais para outros professores, que passaram a considerá-las como 

referências. O desejo de realização de trabalhos coletivos, no exercício do 

magistério, sinalizou também a consciência sobre a necessidade da participação 

de outros docentes para desenvolvimento profissional, pela satisfação 

demonstrada quando  participavam de projetos especiais com outros educadores. 

A dificuldade para ensinar a criança a ler e escrever, principalmente 

no início do magistério, a dificuldade de adaptação às péssimas condições de 

moradia e o exercício do próprio trabalho, tudo isso incentivava as 

alfabetizadoras para desafios. Como conseqüência, esforçavam-se para um bom 

trabalho com os alunos, procurando levá-los sempre ao sucesso. Além disso, 

configuravam corajosamente as práticas de ensino, sem a participação intensa das 

autoridades educacionais. O Estado oferecia poucos cursos de atualização para os 

professores, restringindo as oportunidades para a atualização e a troca de 

experiência. As poucas ocasiões surgidas não possibilitavam o acesso a todos. 

Havia muita disputa e seleções rigorosas, pois as vagas eram limitadas. 
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Pela falta de oportunidade de conviver com outros professores, 

quando lecionavam em escolas rurais, criaram mecanismos peculiares para a 

solução dos problemas de ensino, o que contribuiu muito para o desenvolvimento 

profissional docente. O esforço em compartilhar depois as experiências 

pedagógicas bem sucedidas e as fracassadas, com propósito de melhorá-las, ao 

trabalharem em escolas maiores, levou-as também a um contínuo processo de 

aperfeiçoamento na profissão. 

A mudança para uma outra escola, após terem lecionado por alguns 

anos em um único estabelecimento de ensino, favoreceu, por sua vez, a 

diversificação de suas experiências profissionais, mostrando-lhes rotinas de 

ensino e de administração heterogêneas, de cotidianos com características 

próprias de cada região e com práticas pedagógicas diferenciadas. 

As concepções e práticas de ensino, principalmente as relacionadas à 

área de alfabetização, foram modificadas, em vários momentos da trajetória de 

vida profissional, sempre que se sentiam mais experientes e seguras, com relação 

à tarefa de alfabetizar. O contato com acontecimentos pessoais e didáticos, o 

convívio com alunos, pais, colegas de trabalho e com autoridades educacionais 

provocaram também mudanças de sua percepção, desencadeando novos desafios 

pedagógicos e reflexões analíticas, levando-as para melhor desempenho 

profissional. As mudanças foram, ainda, subsidiadas por leituras sobre 

experiências pedagógicas e estudos de teóricos na área educacional. 

O estudo das configurações das práticas alfabetizadoras revela que 

não aplicaram uma única metodologia de alfabetização, no decorrer da trajetória 

profissional, desde o início até a aposentadoria. Os métodos, a visão sobre a 

aprendizagem, sobre a dificuldade de compreensão e interesse dos alunos 

apresentavam sempre algum aspecto de inovação pelo menos. 

As trajetórias docentes estudadas sinalizam que houve ciclos 

marcantes. O início de cada ciclo significa o marco de mudança da postura 

didática e da qualidade de reflexão, a respeito das práticas de leitura e escrita. 

Alunos com dificuldades de aprendizagem e com características específicas, 

resultantes de mudanças de cidade e escola, crise existencial, experiências na 
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educação especial ou no ensino pré-escolar, com características específicas 

resultantes ainda da coordenação pedagógica e direção, também aparecem como 

fatores desencadeadores de novos ciclos, com as modificações de pensamento e 

de postura educativa. 

Cada professora reconstituiu a história de vida de modo próprio. 

Algumas, com mais precisão, quanto às posturas do exercício da docência e da 

vida pessoal. Outras recuperaram com clareza os dados inerentes à história do 

cotidiano da sala de aula e da escola, ficando presas às experiências desafiadoras 

e marcantes para a vida pessoal e para o crescimento na docência. 

Na multiplicidade de relações de ensino-aprendizagem, as professoras 

sempre se mostraram confiantes quanto à capacidade de aprendizagem de todos 

os alunos, ao organizarem os posicionamentos pedagógicos, estimulando a auto-

estima. Ao mesmo tempo que acreditavam no potencial de seus alunos, 

confiavam em sua própria capacidade de ensinar. Apresentavam uma capacidade 

de persuasão, utilizando um conjunto de procedimentos lingüísticos para levar os 

alunos a interagirem com as várias dimensões do processo educativo. A 

contribuição teórica de Maurice Tardif (2003) possibilita concluir que as 

professoras preparavam o educando para “partilhar os significados legítimos 

relativos à ordem física e simbólica da sala de aula e da escola” (Tardif, 2003, 

p.140), incorporando qualquer ensinamento. 

Apresentavam as mesmas atitudes com relação a alunos considerados, 

por outros professores, incapazes de aprender, percebendo que sempre podiam 

intervir na desenvoltura das crianças, durante as reflexões e análises sobre as 

práticas de ensino. Reagiam assim por terem suas ações fundamentadas em 

conhecimentos teóricos da profissão docente, na experiência profissional e em 

outras realidades da própria vida. As concepções de sucesso contribuíam para a 

superação da dificuldade dos alunos. 

As intervenções pedagógicas sempre ocorriam com relação a todos os 

alunos, visando a recuperação dos bons resultados nas práticas avaliativas, a 

apropriação de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades. As interpretações 

do porquê de determinado desempenho, às vezes, não explicitavam as razões, 
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valendo-se de justificativas vagas, sem fundamentações científicas. Apesar 

dessas características, procuravam as ações pedagógicas que controlassem os 

fatores prejudiciais ao aprendizado. As justificativas não as impossibilitavam de 

repensar o trabalho docente, acreditando nos alunos, independentemente de suas 

peculiaridades e condições.  

Conclui-se que as educadoras queriam de qualquer maneira garantir a 

obtenção de sucesso escolar. Assim, a disposição de acreditar na capacidade de 

aprendizagem de todas as crianças deixava-as mais próximas da possibilidade de 

alcançarem sempre o êxito. Demonstravam o respeito pelas características e 

pelos ritmos dos alunos e, conseqüentemente, não se acomodavam com os 

desempenhos diversificados, procurando fazer com que conseguissem, de uma 

forma ou de outra, a apropriação do conteúdo e a realização das atividades 

trabalhadas num determinado dia de aula.  

A análise das práticas educativas das quatro alfabetizadoras sinalizou 

uma diversificação de estratégias de ensino entre elas. Apesar dessa diferença, as 

docentes apresentaram objetivos semelhantes, visando a aprendizagem de todos e 

rejeitando qualquer forma de discriminação. Verificou-se ainda a criação de 

rotinas e rituais, durante o desenvolvimento dos conteúdos e das atividades, mas 

com práticas e aspectos diferenciados. Essa característica confirma a formação de 

uma ética de trabalho pedagógico, subsidiada pelo compromisso da 

democratização do ensino.  

O objetivo era também marcado pela preocupação com o 

desenvolvimento de um trabalho que conscientizasse os pais a respeito da 

aprendizagem dos filhos e de certos comportamentos prejudiciais para a 

harmonia na sala de aula. Como conseqüência, paulatinamente, conquistavam os 

pais, despertando hábitos mais comprometidos com as atividades escolares. 

A postura de acreditar no potencial de todos recebeu influência do 

questionamento sobre a dinâmica das aulas, levantando dúvidas a respeito da 

capacidade de certos alunos. O conflito não impediu as docentes de investirem no 

desenvolvimento desses educandos, mesmo convivendo com as dúvidas. A 

confirmação de que tinham tido a conduta correta com relação à capacidade para 
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a aprendizagem aparecia quando encontravam, depois de anos, os próprios 

alunos atuando em profissões que exigiam, intensamente, o uso do intelecto. 

Apenas no caso de Rosa, nota-se uma situação formativa familiar bem 

diferente, pois recebera influência significativa da cultura oriental, o que não 

prejudica a conclusão do presente trabalho, porque o importante é qualificar a 

contribuição de sua cultura e não especificamente a da cultura japonesa, para a 

conformação de saberes e práticas com sucesso escolar. 

Continuando a análise dos saberes e das práticas das alfabetizadoras, 

conclui-se que não se pode sempre afirmar a presença das mesmas estratégias de 

ensino e representações sobre o trabalho docente, durante a vida profissional. No 

início do magistério, na trajetória de alguns anos de experiências ou na 

aposentadoria, encontraram situações que as levaram a rever e a analisar as 

concepções e os saberes e, conseqüentemente, a modificar suas práticas 

pedagógicas e interpretações sobre o ensino da leitura e escrita. Percebe-se que 

não foram apenas os anos de magistério que fizeram rever o trabalho docente, 

mas foram as situações desafiadoras, a vontade de diversificar as ações 

educativas, o contato com alunos de contextos heterogêneos, a responsabilidade 

pelo desempenho escolar e a humildade em reconhecer a culpa pelos resultados 

negativos dos alunos que não aprendiam. 

Pode-se afirmar, pelo estudo, que as educadoras pesquisadas 

realmente foram e continuam sendo alfabetizadoras bem sucedidas. Apesar dessa 

característica, tiveram também algumas experiências escolares fracassadas, não 

sabendo o que fazer nem administrar as situações problemáticas. Reconheceram 

a incapacidade para lidar com certos casos de dificuldade de entendimento. 

De modo geral, revelaram atitudes idealistas, quanto ao papel de 

educadora, apontando algumas a função docente como uma “vocação”. 

Ressaltaram ainda a importância da aquisição de determinados hábitos e 

capacidades, antes da pretensão de trabalhá-los com os alunos. 

Sacramentou-se a denominação de educadoras idealistas no final da 

entrevista, quando explicitaram a necessidade de transmitirem sempre suas 

experiências bem sucedidas para outros profissionais da área educacional e a 
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satisfação por saberem que suas idéias e experiências iriam ser divulgadas, 

futuramente, através da publicação, pela possibilidade de contribuírem para 

aspectos importantes para a área da educação. Os resultados sinalizam a 

importância de proporcionar o desenvolvimento profissional docente com relatos 

que sistematizem a trajetória de vida e a realidade da sala de aula, caracterizando 

as práticas de ensino e a repercussão do trabalho docente. Conclui-se, ainda, que 

há necessidade de existirem, nas várias instâncias formadoras, propostas para 

pensar e rever a construção da identidade profissional docente, principalmente, 

de professor alfabetizador. 

A contextualização histórica da vida escolar e profissional, como já 

foi vista, revela mudanças educacionais, advindas principalmente da implantação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971. São dados assaz 

significativos, quer quanto às tentativas de modificações na prática de ensino das 

professoras, quer quanto à verificação de representações em torno da formação 

do aluno. À medida que as intenções políticas das autoridades educacionais 

estabeleciam reformas no ensino, as professoras (re)construíam suas próprias 

práticas pedagógicas. Criavam mecanismos para burlar o rigor das novas regras, 

não as inserindo em seu contexto de sala de aula. O Estado, conforme Pierre 

Bourdieu (2003b), é o “detentor do monopólio da violência simbólica legítima” 

(p.146), impondo interesses para que os professores possam viabilizá-los em suas 

práticas educativas. 

Nesses espaços de relações, ocorrem enfrentamentos em defesa de 

interesses diferenciados, caracterizando-se como campo de lutas (Bourdieu, 

2004). Como conseqüência, as professoras, em suas trajetórias de vida 

profissional, souberam criar uma nova posição na área educacional e da sala de 

aula. Mesmo apresentando essas características de um trabalho autônomo, 

aspectos culturais mais amplos, pertencentes à sociedade, e os relacionados a um 

universo mais restrito, inerente ao ambiente da escola (cultura escolar), conforme 

os estudos de Diana Gonçalves Vidal (2005) e de Dominique Julia (2001), já 

trabalhados no início desta pesquisa, também influenciaram os saberes e as 

práticas das professoras alfabetizadoras investigadas. 
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A segurança na profissão docente e a experiência no magistério 

permitiram o aproveitamento apenas dos aspectos interessantes da lei, os quais 

iriam contribuir para a organização de suas práticas de ensino. Percebe-se, a 

partir da análise da trajetória de vida das alfabetizadoras, especialmente no 

campo profissional, a formação de uma pedagogia autônoma. O desenvolvimento 

da autonomia do trabalho docente permitiu-lhes refutar imposições, esquemas de 

pensamento e de ação. O próprio estabelecimento de rotinas também sinaliza a 

consciência da importância de determinada ação educativa e a refutação de outras 

práticas, pois interioriza regras implícitas de ação adquirida (Tardif, 2003). 

Apesar dessa consciência, ocorreram práticas que não receberam 

análise nem foram projetadas para a efetivação. Os dizeres de Bernard Lahire 

(2002, p.146) caracterizam alguns mecanismos existentes no processo educativo. 

 

Nas condições de um jogador de tênis em ação, compreende-se bem que ele 
não tenha a possibilidade – pelo fato da urgência da ação – de elaborar 
decisões, de fazer planos, pensar o futuro como tal e considerar 
racionalmente, conscientemente, os atos que poderia cometer, como na 
concepção de um projeto. O exemplo do esportista tomado no calor da ação é 
uma ilustração perfeita do que é o senso prático, a lógica prática, em suma, a 
prática (...).  

 

Além dessa consideração teórica do autor, pode-se afirmar que o 

trabalho das alfabetizadoras deu-se assim também por causa das estratégias 

explícitas e das intencionalidades conscientes.  

As alfabetizadoras fizeram referências ao excesso de burocracia na 

educação, a partir da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional de 1971. 

Tiveram que preencher papéis, tabelas e realizar questionários para os superiores, 

sem nenhuma contribuição para o desenvolvimento profissional docente e para a 

formação dos alunos. Pela contribuição teórica de Pierre Bourdieu (2004), 

percebe-se ainda, nessa época, que o “capital simbólico difuso, apoiado apenas 

no reconhecimento coletivo” (p.112), passou a um capital simbólico objetivado, 

delegado e garantido pela burocratização do Estado. 

Através de reuniões pedagógicas, cursos e intervenções de 

supervisores e diretores, as professoras recebiam orientações, a respeito dos 
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planejamentos, com conteúdos hierarquizados, e da especificidade de etapas de 

ensino, elucidando para o professor como deveria trabalhar determinado 

conceito. As mudanças não fizeram parte do trabalho pedagógico das 

professoras, pois não deixaram que essas modificações interferissem na estrutura 

das aulas e nos saberes que subsidiavam a organização do trabalho docente. As 

tentativas de mudanças provocaram o surgimento da desvalorização da profissão 

docente. A preocupação das autoridades educacionais, quanto ao controle das 

práticas de ensino das professoras, também fez com que fortalecessem seus 

saberes relacionados ao ensino. As alfabetizadoras apresentavam condições para 

se posicionarem a respeito das novas propostas de organização e do 

desenvolvimento do trabalho docente. 

Agiam, às vezes, de determinada maneira, optando por certas práticas, 

mas sem apresentarem condições para explicar suas escolhas, realizando o 

trabalho docente de forma mais intuitiva. Aos poucos, fortaleciam suas 

explicações com exemplos práticos e fundamentados em teorias, conquistando 

uma autonomia no trabalho educativo, enquanto os alunos também eram levados 

a uma autonomia. 

As mudanças não influenciaram as situações de ensino, devido à 

capacidade das educadoras de ignorar os padrões estabelecidos, conseguindo 

criar alternativas de trabalho bem diferentes das exigidas pelas novas propostas. 

A própria extinção do exame de admissão, que separava a quarta série do 

primário da primeira série do ginásio, não incentivou o afrouxamento dos 

objetivos educacionais das professoras investigadas. Antes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1971, as alfabetizadoras organizavam suas aulas, 

preparando também as crianças para o exame de admissão a ser realizado apenas 

no final da quarta série. Sua extinção ocorrida com a LDB não levou as 

educadoras a pararem de desenvolver os conteúdos e as habilidades exigidos no 

exame de admissão ao ginásio. Conclui-se que se apresentaram exigentes com o 

padrão de qualidade do ensino, seguindo as diretrizes de seus objetivos para o 

ensino primário, independentemente da extinção do exame de admissão. 
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Considerava-se a presença dos inspetores escolares nas escolas, antes 

de 1971, como uma realidade importante para o desenvolvimento profissional 

docente. A participação rigorosa nos assuntos relacionados à educação, através 

das observações de aula, avaliações escritas, análises dos cadernos dos alunos e 

do diário, estimulava as educadoras a melhorarem sempre o trabalho pedagógico. 

Para as alfabetizadoras pesquisadas, o reconhecimento de professora competente 

por algum inspetor escolar significava a consagração profissional, com ótimas 

referências. 

Logo após a implantação da lei n.º 5.692/71, conforme a opinião das 

educadoras, a atuação do inspetor escolar começou a se enfraquecer, sendo 

substituído pelo supervisor de ensino e pela burocracia. Aos poucos, o supervisor 

assumiu o cargo do inspetor, mas sem exercer suas antigas funções, passando a 

se preocupar apenas com o preenchimento de papéis e verificando se o plano de 

aula das professoras seguia as normas e diretrizes pré-estabelecidas. 

Pesquisadores da metodologia de história de vida, enfocando relatos 

pessoais, e da área da profissão docente ressaltam a contribuição formativa desse 

tipo de pesquisa para o desenvolvimento profissional, no decorrer dos 

depoimentos orais ou escritos. Verifica-se que as professoras investigadas 

explicitaram uma certa contribuição formativa, pois sinalizaram, em vários 

momentos das entrevistas, mudanças de interpretações dos resultados de 

determinadas práticas de ensino, após realizarem a reconstituição das trajetórias 

profissionais e da configuração do trabalho docente. 

Importante é ressaltar que o estudo, envolvendo a história de vida, os 

saberes e as práticas de alfabetizadoras bem sucedidas, não teve o objetivo de 

investigar as possíveis mudanças na formação profissional dessas educadoras. 

Apesar de não fazer parte do objeto deste estudo a identificação dos aspectos que 

foram modificados, a partir das reflexões desencadeadas pelas próprias 

manifestações das professoras sobre as práticas de ensino, verificou-se que vários 

momentos relacionados ao trabalho docente foram (re)estruturados com novas 

análises. 
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A presente pesquisa oferece, assim, contribuições para o estudo da 

alfabetização, enriquecendo a análise dos elementos do trabalho docente com 

êxito e de novos dados, que possibilitam investigações da temática, também em 

outras abordagens. 
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA8 
 
INFÂNCIA PRÉ-ESCOLAR 
 
- Caracterização do nascimento. 
- Objetivos dos pais para com os filhos. 
- Período de convivência com os pais e irmãos (trajetória familiar). 
- Relações afetivas, sociais e culturais na família. 
- Tipo de organização familiar, socialização, costume, norma, ética, orientação e rotina. 
- Organização doméstica do cotidiano familiar. 
- Tipo de divertimento realizado pela família. 
- Funções e obrigações realizadas na infância. 
- Aprendizagem das atividades mais triviais. 
- Talentos manifestados na infância. 
- Experiências significativas / momentos marcantes. 
- As pessoas que marcaram a infância. 
- Sentimentos presentes na memória. 
- Comparação da criança da época com a de hoje. 
- Educação oferecida pelos pais. 
- Preparação da criança para sua entrada na escola. 
- Expectativas com relação à escola. 
- Desejos incutidos na criança sobre a escola. 
- Caracterização da natureza de comportamento dos pais com relação à educação. 
- Modalidades de socialização. 
- Convivência com a pluralidade de formas de sucesso/fracasso. 
- Tipo de sociedade da época.  
- Caracterização das estruturas mentais correspondentes ao contexto escolar. 
- Veiculação de uma imagem positiva sobre a profissão docente pelos adultos. 
- Curiosidade da criança a respeito do significado de certas escritas. 
- Relação dos pais com a leitura e escrita.  
- Caracterização das primeiras experiências com leitura e escrita. 
- Leituras infantis realizadas por pessoas alfabetizadas. 
- Objetos e fotografias que retrataram situações marcantes na vida. 
- Caracterização do princípio marcante de uma nova etapa da vida (chegada do momento da 

escolarização). 
 
VIDA ESCOLAR 
 
- Lembranças rememoradas do início da vida na escola. 
- Lembranças marcantes de escola (boas e más recordações). 
- Histórias de castigo corporal, humilhação, discriminação, elogio e prêmio. 
- Dinâmica das aulas (professor-aluno-aprendizado). 
- Atuação do docente com relação ao sucesso e fracasso escolar. 
- A dinâmica da introdução das regras. 
- Envolvimento do professor com relação ao conteúdo. 
- Lembranças positivas e negativas deixadas pelos antigos mestres (quantidade de professores 

e professoras). 
- Relação professor-aluno (teoria do desvelo). 
- Acontecimentos que repercutiram positiva e negativamente na escolarização futura. 
- Relacionamento com colegas. 
- Participação da família nos assuntos relacionados à escola. 
- Histórico escolar (rendimento escolar). 

                                              
8 O roteiro de entrevista contém os nomes dos eixos de análise, envolvendo os saberes construídos nos 
vários momentos das trajetórias de vida das alfabetizadoras.  
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- Relação entre as obrigações escolares e as domésticas. 
- Sentimento desencadeado a partir da avaliação dos pais, diante dos resultados escolares. 
- Participação solitária ou coletiva no meio escolar. 
- Período destinado ao estudo em casa. 
- Tipo de experiência durante o tempo livre. 
- Práticas de leitura e produção de textos. 
- Aprendizagem das primeiras letras / processo de alfabetização (material utilizado). 
- Caracterização de práticas de leitura e escrita na escola e na família. 
- Repercussão da aprendizagem da tecnologia do ler e escrever. 
- Caracterização dos usos sociais da leitura e da escrita na vida pessoal. 
- Mudanças de brincadeiras a partir da alfabetização. 
- Preocupação com a linguagem oral. 
- Busca de outras informações através da leitura. 
- (Re)lembranças de situações traumáticas e bem sucedidas de práticas de leitura e escrita. 
- Caracterização das práticas de leitura e escrita na escola. 
- Lembranças dos primeiros livros lidos. 
- Objetos e fotografias que retrataram situações marcantes na vida escolar. 
- Caracterização do princípio marcante de uma nova etapa da vida (a criança no meio escolar, 

alfabetizada). 
 
TRAJETÓRIA NO CURSO DE FORMAÇÃO 
 
- Início do interesse pelo trabalho docente. 
- Local e época do curso de formação (condição, cultura escolar e demanda). 
- Pessoas importantes que influenciaram a opção pela docência. 
- Lembranças e sentimentos rememorados do início da vida no curso de formação. 
- Recursos utilizados para lidar com as emoções. 
- Lembranças positivas e negativas deixadas pelos antigos mestres (quantidade de professores 

e professoras). 
- Dinâmica das aulas (característica das disciplinas, da relação entre professor-aluno-

aprendizado, da relação com colegas). 
- Atuação do(a) docente com relação ao sucesso e fracasso escolar das futuras professoras. 
- Envolvimento do(a) professor(a) com relação ao conteúdo, às técnicas de ensino e às 

“receitas”.  
- Aulas marcantes e decisivas que contribuíram para a profissão docente em nível coletivo e, 

conseqüentemente, para a formação de uma cultura profissional. 
- Tipo de perfil de professor desejado pelo curso de formação (desenvolvimento de 

habilidades, ideais pedagógicos, concepções e posicionamentos).  
- Acontecimentos que repercutiram positiva e negativamente na função docente. 
- Momentos marcantes com colegas (quantidade de moças e rapazes). 
- Tipo de aluno que optava pelo curso de formação 
- Histórico escolar (rendimento escolar). 
- Lembranças do contexto socioeconômico e cultural da época. 
- Prestígio social veiculado pela sociedade. 
- Mudanças pessoais e profissionais a partir do curso de formação  
- Opção feliz ou infeliz pela docência. 
- Concepção de leitura e escrita na época do curso de formação. 
- (Re)lembranças das narrativas de leitura e escrita. 
- Práticas de leitura e escrita na escola (explicar a natureza). 
- (Re)lembranças de situações traumáticas e bem sucedidas de práticas de leitura e escrita. 
- Orientação da leitura e escrita em sala de aula. 
- Objetos e fotografias que retrataram situações marcantes no curso de formação. 
- Caracterização do princípio marcante de uma nova etapa da vida (introdução ao campo da 

docência). 
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VIDA PROFISSIONAL 
 
- Experiência profissional. 
- Início da docência (idade, época e condição). 
- Caracterização das escolas trabalhadas. 
- Lembranças rememoradas do início da vida profissional. 
- Formas de pensamento, de reação e de comportamento utilizadas para solucionar dilemas e 

crises profissionais. 
- Momentos marcantes no início da docência (primeiras experiências). 
- Valores sociais, políticos e educacionais marcantes da época 
- Lembranças do contexto socioeconômico e cultural da época. 
- Prestígio social veiculado pela sociedade. 
- Formas de convivência com os outros sujeitos sociais. 
- A presença de práticas de socialização entre colegas das experiências educativas. 
- O significado de professora alfabetizadora para a época. 
- O significado de professora alfabetizadora bem sucedida. 
- Razões da preferência pela alfabetização. 
- Tipo de procedimento utilizado no início do ano letivo para conhecer os alunos. 
- Caracterização do processo de alfabetização. 
- Preparação específica para a alfabetização. 
- Caracterização das experiências bem sucedidas (o porquê da presença do êxito). 
- Caracterização do processo de apropriação da leitura e da escrita. 
- O significado de tornar uma criança alfabetizada. 
- O trabalho educativo com as crianças também de características diferentes das valorizadas 

pelo universo escolar. 
- Características da professora alfabetizadora ideal. 
- Justificativas a respeito de situações que provocaram fracasso escolar dos alunos. 
- Relação professor-aluno. 
- Introdução das regras / função da escola. 
- Relação com o conteúdo e a estratégia de ensino. 
- Caracterização das práticas avaliativas e da natureza das atividades. 
- Percepção de erros, injustiças, atitudes ingênuas e discriminações, realizados no passado. 
- Tipo de participação dos pais analfabetos nas situações relacionadas às exigências escolares. 
- Percepção do próprio trabalho educativo. 
- Percepção de si, como pessoa e profissional (influências dessas percepções nas práticas 

pedagógicas; presença das características pessoais nas profissionais). 
- Identificação de aspectos negativos em certas práticas alfabetizadoras. 
- Caracterização dos “melhores anos” e “piores anos” da vida profissional. 
- Acontecimentos que influenciaram na reflexão da prática pedagógica. 
- Utilização de conhecimentos, valores e estratégias adquiridos na vida pessoal para auxiliar a 

prática pedagógica. 
- Presença da formação de uma identidade profissional coletiva. 
- Mudanças pessoais e profissionais advindas com a docência e o convívio com colegas.  
- Realização de cursos durante a trajetória profissional. 
- Imitação de práticas pedagógicas das colegas e dos ex-professores(as). 
- Realização de um trabalho pessoal distante do trabalho padronizado. 
- Relações com as mudanças e reformas educacionais. 
- Atuação docente que provocou marcas na vida dos alunos. 
- (Re)introdução de práticas alfabetizadoras bem sucedidas da época nas situações de ensino 

da atualidade. 
- O significado de ser professora na década de atuação. 
- Mudanças ocorridas na trajetória profissional. 
- Sentimentos desencadeados com a aposentadoria. 
- Atuação profissional a partir da aposentadoria. 
- O processo de admissão de professores(as). 
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- Prática de registrar os acontecimentos escolares em diários. 
- Estrutura cognitiva diferente a partir das leituras realizadas. 
- Relações com a leitura e a escrita. 
- Práticas de leitura e escrita que contribuíram para a qualidade da atuação profissional. 
- Práticas de comprar livro e assinar revista. 
- Pessoas e situações que marcaram a prática de leitura e escrita. 
- Caracterização das práticas de leitura e escrita dos cursos de aperfeiçoamento. 
- Processo de apropriação dos bens culturais. 
- A vivência da leitura e escrita na atualidade. 
- Objetos e fotografias que retrataram situações marcantes na trajetória de professora 

alfabetizadora. 
- Percepção atual da professora a respeito de seu trabalho realizado no passado. 
- Caracterização do princípio marcante de uma nova etapa da vida (exercício da docência). 
- Sentimentos aflorados com a narração de sua história de vida. 
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ANEXO 2 - TRANSCRIÇÃO LITERAL DE ENTREVISTA 
 
NOME: Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva9 
IDADE: 55 anos 
DATA: 16 de março de 2004. 
 
1.ª FITA  – LADO A 
 
IOLANDA: (...) antes  de  começar  a  entrevista  (...)  vou  explicar  um  pouco  o  meu 
trabalho (...) sou doutoranda da Faculdade de Educação da USP (...) sempre desenvolvi trabalho 
na área de alfabetização (...) no meu trabalho desenvolvi um estudo voltado para a alfabetização 
e percebi que faltaram alguns aspectos para serem explorados  (...) envolvendo a identidade de 
professora alfabetizada bem sucedida e (...) então (...) eu decidi com a minha orientadora um 
período significativo (...) incluindo a década de 50 até 80 (...) assim (...) localizei professoras 
que trabalharam nesse período  e que  foram  consideradas alfabetizadoras bem sucedidas (...) e 
quero entender por que e como se tornaram professoras bem sucedidas? (...) 
ROSA: (risos) eu fui? 
I: pelo menos as indicações mostraram que sim (...) e acredito que o curso de formação não dá 
conta do processo de formação (...) pensando no magistério o no normal antigo ou no curso de 
pedagogia ou no normal  superior (...)  enfim  (...) acho  que  esse  processo  está  falho (...) 
então (...) proponho uma pesquisa para entender a história de vida dessas professoras 
consideradas bem sucedidas (...) a entrevista vai abarcar quatro momentos (...) antes de entrar na 
escola (...) o período escolar (...) de 1.ª a 8.ª série e depois (...) no normal e depois com a 
alfabetização (...) deixo  bem  a  vontade   (...) para  você  recuperar  como  era sua infância (...) 
com seus irmãos (...) seus pais (...) de onde seus pais vieram (...) 
R: eu sou neta de japoneses (...) minha mãe é nascida no Brasil (...) no interior de São Paulo (...) 
meu pai veio de  São Paulo  apenas  com  10  anos  de  idade (...) eu nasci em Suzano (...) fui 
criada numa família tradicional japonesa (...) filha primogênita (...). filha também primogênita 
por parte de mãe com todo aquele rigor da educação japonesa (...) até me formar na Escola 
Normal só se podia falar  em  japonês  dentro  da  minha  casa (...) não podia falar português (...) 
a minha educação foi muito difícil inclusive para aprender o português (...) e só se falava 
japonês (...) e eu comecei a me alfabetizar em japonês com cinco anos de idade e eu AMAVA o 
japonês e eu comecei a me alfabetizar em japonês com livro didático (...) não resta dúvida (...) 
mas era poesia (...) eram poesias as minhas primeiras lições (...) eram  bem poéticas e nessa 
poesia duas ou três palavras que se repetiam (...) então (...) havia como você detectar as palavras 
que se repetiam e como eu descobria onde estavam essas palavras (...) era pela característica (...) 
aí eu falava as palavras e eu ia percebendo as diferentes e as semelhanças e aí eu fui me 
alfabetizando (...) eu amei a alfabetização  (...)  tanto  é  que  eu  só lia revista japonesa (...) 
I: quem a iniciou nesse processo de alfabetização? 
R: minha avó paterna que morava com a gente e foi aí que eu fiquei sabendo (...) toda família 
dela era canhota (...)  coitado da  gente se  nascesse  canhota (...) e  eu  nasci canhota (...) ela ia 
para a nossa casa (...) quando o neto tinha os seus cinco e seis anos (...) ela se enfiava na casa do 
neto para que  ele  começasse  a  pegar  no lápis  pela mão direita (...) então (...) quando eu 
comecei a escrever (...) eu apanhei muito (...) e no começo da alfabetização eram livros (...) era 
a Bela Adormecida (...) Branca de Neve (...) Chapeuzinho  Vermelho  (...) era  TUDO em  
japonês (...) e  os  contos folclóricos japoneses (...) e hoje já tem distribuído por aí (...) isso era o 
que a minha avó contava (...) ela folheava (...) e eu queria saber o que estava escrito na capa (...) 
o que estava escrito dentro (...) como que começava (...) então (...) eu sabia o que estava  escrito  
de  cor no livro (...) mesmo não sabendo ler (...) TUDO bem (...) não tinha problema porque eu 
lia de qualquer jeito (...) e foi ISSO que me encantou (...) quando eu entrei na escola (...) eu diria 
a escola brasileira (...) foi com sete anos e meio (...) isso foi porque (...) como eu tinha que andar 
quase um quilômetro (...) meus pais não me permitiram ir para escola antes (...) na escola 

                                              
9 A entrevista realizada com Rosa Naomi Takiy Ramos da Silva foi completada com registros realizados 
na ocasião do devoluto dos documentos e das fotos emprestados. 
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japonesa  o  meu  pai  me  levava (...) eu ia em grupos (...) voltava em grupos (...) então eu podia 
andar (...) e no grupo escolar (...) eu tinha que ir andando sozinha e meu pai ficava com medo de 
me mandar sozinha e (...) então (...) ele me mandou aos sete anos e  meio  para  escola  
brasileira (...) porque eu poderia ir sozinha (...) eu me lembro que nas minhas primeiras lições 
que eu tive (...) eu me lembro da PATA NADA (...) eu olhei para aquilo e aquilo para mim era 
grego (...) era muita letra para tão pouca palavra (...) porque no japonês em cada abertura de 
boca era uma palavra (...) de repente no português (...) eu via um monte de letra e tinha outra 
coisa (...) o livro  era  muito  feio (...) era  um  branco  assim (...) meio bege (...) era preto que 
não era bem preto e que não era bem branco  (...)  era  uma  cor  medonha (...) não tinha 
colorido (...) do japonês não (...) a folha era brilhante (...) era colorida (...) bonita (...) ISSO me 
entusiasmava no japonês (...) e  eu  tinha  que aprender  o  português (...)  então (...) o que eu 
fiz? (...) eu não tinha dúvida (...) sem que a professora percebesse (...) eu passava a lição no 
caderno (...) eu DESENHEI (...)  porque  não dava (...) a lição era triste e aí a professora 
mostrou (...) PATA NADA (...) o a eu já conhecia (...) a professora foi mostrando (...) PATA 
NADA (...) e eu fui percebendo a sílaba no português (...) fui levantando hipótese de que 
qualquer sílaba em português é constituída por duas letras e por causa dessa hipótese (...) eu 
carreguei esta concepção até o Curso Normal (...) tanto  é  que para divisão silábica (...) o nha e 
o lha (...) eu separava o n e depois o ha (...) eu separava galinha (...) ga  li n e o h e o a na outra 
linha (...) e eu olhava para aquilo e eu falava (...) como o português é complicado (risos) eu 
falava (...) ah!!! (...) o português era muito difícil (...) uma hora a letra tinha som (...) numa outra 
hora não tinha som (...) nh numa hora não tinha sonoridade (...) na galinha tinha sonoridade  (...) 
e  eu não conseguia  aprender (...) ficava sem entender e sem ninguém me explicar e foi assim 
até a Escola Normal (...) na Escola Normal que eu mesma (...) 
I: onde a senhora fez a Escola Normal? 
R: fiz aqui mesmo (...) em Suzano (...) 
I: escola pública ou particular? 
R: PÚBLICA (...) sempre pública (...) e eu só fui para a Escola Normal (...) porque o meu pai 
não permitiu que eu fosse fazer o científico e  ir morar  longe  da minha casa (...) porque lá em 
Suzano não tinha (...) só tinha contabilidade no particular e tinha durante o dia o Normal e a 
noite tinha Clássico e Científico (...) a noite  não  tinha  como estudar porque não tinha 
condução (...) a única forma que eu encontrei foi morar em Pirituba na casa do meu avô e fazer 
o Científico de dia na Lapa (...) eu fui até fazer o vestibular (...) passei (...) só que quando eu 
levei o requerimento de matrícula para o meu pai assinar (...) ele disse (...) filha minha não sai 
de casa (...) aí eu só tinha uma solução (...) ou eu parava de estudar ou eu estudava aquilo que a 
cidade me oferecia para estudar durante o dia e a cidade (...) durante o dia só oferecia a Escola 
Normal (...) não fiquei muito feliz (...) mas  fui fazer a Escola Normal (...) eu sou uma pessoa 
assim (...) quando eu pego alguma coisa (...) eu não sossego enquanto eu não destrincho (...) 
uma coisa que eu aprendi na minha vida como oriental (...) se você tem dois olhos (...) dois 
braços (...) duas pernas (...) fisicamente semelhante a mim (...) se você consegue (...) então (...) 
eu também consigo (...) então (...) ESSA foi a educação que eu recebi e o GOSTÁ (...) como 
dizia o meu avô (...) vem com o tempo e com a vivência (...) isso porque muita coisa de que a 
gente não gosta é por não conhecer e a gente só pode dizer que a gente não gosta por não 
conhecer e a gente só pode dizer se gosta  ou  não  gosta  depois que conhece (...) depois que a 
gente pratica (...) como você pode dizer que não gosta de ser professora se você nunca foi (...) 
você nunca experimentou (...) como pode dizer que você não gosta de uma fruta se  você  nunca 
comeu? (...) eu falava não (...) se o meu avô disse isso para mim (...) eu achei uma coisa lógica a 
resposta  dele  (...) eu  resolvi (...) então (...) fazer  o  Normal (...)  e eu  resolvi destrinchar 
aquilo (...) eu lembro que na alfabetização (...) deram vários métodos para a alfabetização (...) o 
global (...) o parcelado que o nome eu não me lembro muito bem (...) nada daquilo me deixava 
feliz (...) na verdade (...) NUNCA me deixou feliz (...) porque eu não aprendi o japonês por 
letras (...) o alfabeto japonês ficava no final da cartilha e a gente nem chegou a abrir a cartilha 
até o final (...) o livro inteiro era contos (...) fábulas (...) poesia (...)  redação  de alunos (...) 
então (...) o livro didático inteiro  do  japonês  era  real  (...) ou  era  conto de fadas (...) era 
fábula (...) mas sempre era alguma coisa relacionada  ao  Japão  (...)  com  alguma   coisa que o 
meu avô contava (...) que o meu pai contava (...) que a minha avó contava (...) então (...) era 
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alguma coisa que eu sabia  que  existia e aquelas poesias eu também sabia que existiam (...) 
porque a minha avó sabia (...) então (...) ISSO era real (...) então (...) qual é a conclusão que eu 
cheguei? (...) que o português dentro da escola era diferente de fora (...) porque uma das coisas 
que me marcou muito foi quando a professora da primeira série me ensinou que o feminino de 
sapo era rã (...) isso me gravou muito e eu na vivência no sítio eu sabia que o feminino de sapo 
nunca poderia ser rã (...) porque rã era comestível e sabia também o que os meus pais falavam 
que tudo era hereditário (...) porque eu era parecida um pouco com o meu pai (...) um pouco 
com a minha mãe (...) então (...) o filho sempre tem um pouco do papai e da mamãe (...) como é 
que (...) para mim (...) a mulher do sapo era rã e o filho? (...) seria sapo ou rã? (...) como eu ia 
descobrir se era comestível ou não? (...) se iria  trazer o veneno do sapo para o comestível da 
mãe (...) eu falava não pode ser (...) na minha cabeça isso não cabia (...) de jeito nenhum (...) aí 
eu fui falar com o meu pai (...) eu falei  (...) papai (...) o que é feminino? (...) ele falou (...) 
mulher e eu falei (...) a  mulher  do sapo é rã? (...) meu pai falou (...) não pode ser (...) e ele foi 
ao dicionário dele enorme de japonês e português (...) não é rã (...) é sapa (...) aí caiu na prova e 
a professora colocou um  xzão (...)  mostrando que estava errado e a minha nota foi lá para 
baixo (...) mas eu chorava (...) chorava e eu falava para o meu pai (...) a minha professora não 
sabe (...) o meu pai falava (...) a sua professora sabe (...) a sua professora se enganou (...) mas 
ela disse que estava errado e ela disse que não era sapa (...) era rã (...) meu pai falou (...) vamos 
fazer uma coisa (...) você sabe que o certo é sapa (...) mas a professora quer que seja rã (...) 
então (...) em toda vez que a professora pedir (...) você escreve rã (...) 
I: NOSSA (...) que raciocínio doce!! 
R: PRONTO (...) assim (...) você não vai ter problema com a sua professora (...) MASSS você 
tem que saber que o certo é sapa (...) e estava resolvido o meu problema (...) e eu sempre fui 
muito tagarela (...) eu me lembro que (...) quando eu  era  muito  pequena  (...)  na  primeira 
série (...) comecei a conversar muito (...) esse negócio de cercar as letrinhas eu acabei 
concluindo que  com duas  letras  se  formava  uma sílaba e eu me alfabetizei muito rápido (...) 
só  não  achava bonito  e  aquela historinha da PATA NADA (...) NOSSA (...) que história 
idiota (...) não tinha história (...) eu terminei a cartilha e não tinha história (...) só tinha uma frase 
besta  que   não   queria  dizer  nada  e então eu me apaixonei pela parte da matemática (...) na 
primeira série a professora me deixou de castigo (...) me deu 500 problemas de multiplicação e 
500 problemas  de  divisão  para  eu  resolver  nas férias de julho (...) eu sabia adição e 
subtração  (...) isso  era castigo porque eu falava demais (...) só que eu não me dava como 
vencida (...) apanhei do meu pai porque eu tinha recebido castigo e eu disse para o meu pai que 
nem a professora ia me fazer de besta e eu ia provar para ela que eu era capaz de fazer a divisão 
e a multiplicação e num mês de férias eu ia aprender a fazer sozinha (...) eu sei que eu tentei (...) 
eu não entendia nada e o meu avô que costumava ir em casa (...) era engenheiro (...) 
I: era brasileiro? 
R: era japonês (...) formado em engenharia no Japão (...) trabalhou numa empresa alemã no 
Japão (...) aí eu falei para o meu avô (...) eu tenho esses problemas para resolver (...) ele viu e  
falou (...)  castigo  (...) né? (...)  minha  neta (risos)  e eu falei é e não é (...) ele falou (...) 500 (...) 
só pode ser castigo (...) porque ninguém é louco para fazer isso (...) a professora me deu dois 
livros (...) um de multiplicação e outro de divisão (...) aí eu comecei a ler e o meu avô disse para 
mim (...) traduza o que você leu em japonês (...) e ele falou (...) agora desenha e eu desenhei o 
problema (...) e eu aprendi a fazer  qualquer  problema  de adição (...) subtração (...) 
multiplicação e divisão (...) tudo com desenho e eu  achei  FANTÁSTICA  essa minha 
aprendizagem (...) lógico que na Escola Normal eu aprendi os passos da divisão (...) passos da 
multiplicação (...) passos de não sei o que (...) passos de tudo (...) quando eu comecei em 68 eu 
já comecei na alfabetização (...) que eu cheguei na escola e eu falei para o diretor da escola (...) 
eu quero que o senhor me dê a pior sala de aula dessa escola (...) por que dona Rosa? (...) se  a  
senhora  não  tem  experiência nenhuma (...) exatamente por isso (...) eu quero que  o  senhor  
me  dê a pior classe da escola (...) PORQUE (...) se eu der conta dela (...) da pior classe (...) 
COM CERTEZA (...) eu sou professora (...) se não (...) eu só perdi um ano da minha vida e eu 
estou indo para um  outro  lugar (...) no  meu primeiro ano eu já peguei uma primeira série 
difícil (...) eram crianças que não tinham uma parada (...) e com uma revolta terrível e tinham 
problemas de alfabetização seríssimos (...) eu falei me dá essa mesma (...) tanto é que eu tinha 
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alunos  de  13  e  14 anos dentro da classe (...) eram repetentes (...) alunos com problemas sérios 
de disciplina (...) eu sei que eu fui extremamente criticada (...) porque eu resolvi que ia 
alfabetizar numa forma diferente (...) eu comecei com a música do Roberto Carlos (...) 
I: que maravilha (...) qual foi a música? 
R: agora eu não me lembro (...) eu só sei que as crianças não paravam de cantar as músicas do 
Roberto Carlos (...)  eu  sabia  que as  crianças  sabiam  cantar  várias músicas do Roberto 
Carlos (...) então (...) eu peguei a letra de uma música que elas sabiam e peguei uma música que 
eu sabia também (...) porque eram  apenas  essas  músicas  que eu sabia cantar (...) então (...) eu 
pegava essas músicas (...) eu passava na lousa e (...) 
I: sem os alunos saberem ler? 
R: É É (...) e cantava na classe com eles (...) cantava e dançava com eles (risos) e depois eu 
falava (...) vamos procurar tal palavra (...) e eu escolhia as palavras que se repetiam várias vezes 
ou às vezes (...) eu mandava procurar uma palavra que tivesse um sufixo a mais (...) mas o 
prefixo era o mesmo (...) coisa assim (...) e eu fazia as crianças procurarem (...) como eu aprendi 
no japonês (...) então (...) EU que transpus o que eu aprendi (...) porque eu sofri muito para me 
alfabetizar e eu fiz a mesma coisa na matemática (...) quando eu comecei a trabalhar com os 
alunos com a matemática (...) eu não ensinei as continhas (...) eu trabalhava a matemática 
utilizando os probleminhas (...) eu fazia os alunos desenharem os probleminhas e foi através de 
probleminhas de matemática que eu fiz as crianças sistematizarem e chegarem até as contas (...) 
aí eu falava (...) isso aqui em matemática se escreve desse jeito (...) o desenho que vocês fizeram 
em matemática se escreve assim (...) então (...) eu AMAVA desenhar (...) e eu AMAVA fazer as 
crianças desenharem e eles AMAVAM desenhar e amavam fazer matemática (...) 
I: a senhora quando fala em desenhar o problema (...) está querendo dizer que  desenhava o que 
o problema estava pedindo (...) 
R: isso (...) exato (...) por exemplo (...) a mamãe tinha uma dúzia de flores (...) que era um 
problema muito característico na época (...)  e  era  distribuído  em  três vasos (...) então (...) 
tinha que desenhar isso (...) aí as crianças desenhavam as florzinhas (...) os vasinhos (...) 
colocavam  as  setinhas para cada vaso e ia dar quanto (...) as crianças falavam três flores em 
cada  vaso (...) como  é  que  a  gente  vai fazer isso em matemática? (...) eu não me preocupava 
se era começo de ano (...) se era meio de ano ou final de ano (...) porque tinha no primeiro 
semestre (...) tinha que dar adição (...) começar com a adição e subtração (...) no segundo 
semestre tinha que entrar na multiplicação (...) para depois terminar com a subtração (...) tinha 
que dar desse jeito e eu nunca liguei (...) eu ia e voltava (...) eu  fazia  aquilo que eu fazia no 
sítio (...) na colônia japonesa (...) os japoneses iam fazendo cerca da escola (...) então (...) eu 
saía com as crianças e falava (...) agora nós vamos medir e vamos medir toda a cerca e elas 
levavam fita métrica (...) e elas mediam a escola inteira (...) eu falava (...) nós vamos colocar 
estacas de um metro e eu perguntava  quantas  estacas  eu  vou  colocar e eles iam lá (...) 
mediam (...) contando (...)  marcando (...)  ficavam  andando  (...)  eu  VIVIA fora da sala de 
aula (...) 
I: e as crianças iam aprendendo (...)  
R: eu fazia teatro (...) eu fazia espada com mato (...) tudo era desse jeito (...) nada era feito na 
sala de aula (...) na carteira (...) sentada (...) não tinha nada disso (...) eu era assim (...) de ficar 
muito fora da sala de aula (...) e por causa disso (...) eu fui MUITO criticada (...) MUITO (...) 
I: para a época (...) você era muito diferente (...) 
R: falavam que eu ao invés de trabalhar (...) eu cantava (...) eu dobrava papel (...) porque eu 
fazia muita dobradura  com  eles  (...)  tanto é que no começo eu ia dobrando e eles iam 
imitando (...) hoje eu transformei tudo isso em leitura de gráfico (...) em imagem para 
descoberta (...) na última vez que eu dei aula foi assim (...) eu fiz uma pasta (...) e cada um tem a 
sua pasta e vai decifrar o que é capaz de fazer (...) na época (...) eu fazia assim (...) passo por 
passo e o aluno ia fazendo (...) um dia era um aluno num outro dia era um outro aluno (...) daí 
eu trazia a receita de bolo (...) às vezes (...) o aluno trazia em japonês (...) porque eu tinha 35 
alunos e 32 alunos eram japoneses (...) 
I: em Suzano? 
R: em Suzano (...) eu acho que para mim foi fácil porque eu tinha a maioria dos descendentes 
eram japoneses e que não sabiam falar o português e (...) então (...) eu imaginava (...) eles 
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estavam provavelmente passando pelo mesmo processo de dificuldade que EU passei enquanto 
aluna (...) então (...) eu olhava para eles como eu estivesse olhando para mim (...) então (...) é 
como eu pensava na época (...) o que eu queria (...) o que eu desejava (...) então (...) era 
enquanto EU (...) eu centrava em mim as vontades (risos) foi assim que eu comecei o meu 
trabalho (...) o meu trabalho com alfabetização sempre foi assim (...) aí eu fui para a escola 
municipal em Guaianases na década de 70 (...) em 72 (...) 73 (...) onde eu estava no Estado e na 
prefeitura tambÉM com classe de alfabetização e continuei no mesmo ritmo (...) saindo do 
mesmo jeito com as crianças (...) tanto é que na primeira escola municipal que eu comecei a 
trabalhar (...) essa escola (...) depois de dois anos que estava lá (...) a coordenadora virava para 
mim e falava (...) Rosaaaa (...) eu estou entregando-lhe uma classe especial (...) eu falei (...) eu 
não  sou  especializada para trabalhar (...) não (...) especial em termos de comportamento (...) só 
criança problema que não pode ficar numa classe normal (...) ela me colocou fora da escola (...) 
era uma espécie de laboratório que nós tínhamos e me colocou lá (...) nenhuma criança sabia 
sentar numa cadeira (...) e ela disse (...) se você conseguir alfabetizar dez (...) você já é uma 
excelente professora  (...)  a  coordenadora  falou  e  eu  me lembro que até o mês de junho (...) 
nesta classe (...) eu só conseguia dar aula com todo mundo deitado no chão (...) porque eles não 
sabiam sentar (...) tive aluno que até o mês de junho assistia às aulas no meu pescoço (...) 
porque tinha visto o pai ser assassinado (...) eu visitava as casas de todos os alunos (...) eu 
conhecia a vida deles (...) pousava na casa deles para saber como era a vida cotidiana dessas 
crianças (...) para perceber a necessidade dessas crianças (...) 
I: NOSSA (...) isso é inédito (...) 
R: eu fazia assim (...) as pessoas diziam que eu era louca (...) eu fazia muito isso (...) eu 
conhecia os meus alunos (...) eu  conhecia os pais (...) eu conhecia a necessidade desses pais (...) 
os problemas que eles passavam e como eles nos atendiam dentro da casa deles e com isso já no 
mês de agosto (...) as crianças já estavam sentando e conseguiam trabalhar e agora eles podiam 
escrever em cima da mesa (...) no final do ano (...) a coordenadora quis fazer uma prova 
diferenciada para a minha classe (...) eu pedi que ela me desse a prova de classe mais forte 
porque iria garantir que  a  metade da  classe iria fazer essa prova da classe mais forte (...) ela 
falou (...) imagina (...) mais da metade do ano que você ficou no chão com essas crianças (...) 
como é que você vai fazer a prova mais difícil com a sua classe e você garante a meTADE 
fazendo essa prova (...)  é  impossível (...) e eu falei (...) EU GARANTO (...) porque não é o 
local para a criança (...) não é a cadeira que faz  a  criança aprender (...)  pode  ser  no  chão (...) 
deitado  (...)  sentado (...) em pé (...) em qualquer lugar (...)  não  é o mobiliário  que  faz  a 
criança  aprender (...)  isso  eu  tive certeza  que não (...) claro que não (...) aí eu fiz a prova (...) 
fizemos a prova (...) de 30 e poucos alunos que eu tinha (...) 15 alunos foram para a classe mais 
forte (...) foi a vitória (...) para mim foi uma conquista bárbara (...) foi uma descoberta  de que 
tinha que ter muito aconchego (...) tinha que ter muita ligação (...) a família tinha que confiar 
muito no professor (...) enquanto os pais não confiarem no seu trabalho (...) a gente  vai ter  
mais problema (...) isso foi uma descoberta para aquela época (...) hoje também prevaleceu (...) 
porque eu fiz a mesma coisa nesta escola (...) há 12 anos atrás (...) então (...) esta ligação com a 
família (...) eu acho muito importante (...) fazer o PAI entender o porquê do seu trabalho (...) vai 
entender que eu NÃO preciso repetir a tabuada 50 milhões de vezes (...) na verdade as minhas 
reuniões com os pais eram uma espécie de aulas e que os pais iam fazer as mesmas lições que as 
crianças faziam (...) mas só que eles faziam de uma forma bem tradicional e eu mostraria o que 
nós estávamos trabalhando (...) sempre  foi assim  (...) eu  sei  que  vocês  aprenderam deste 
jeito (...) mas eu trabalho deste jeito (...) por que eu trabalho deste jeito? (...) eu questionava os 
pais para ver o raciocínio deles (...) então (...) assim foi mais fácil (...) para mim o meu  trabalho 
não foi tão difícil por causa disso (...) foi muito assim (...) a MINHA vida (...) A MINHA 
vivência (...) foi pela maneira que eu aprendi que eu coloquei em prática (...) 
I: formidável (...) você realizou muitas leituras? 
R: lógico que houve leituras (...) uma das coisas que eu mais li foi MUITO sobre a psicologia 
infantil (...)  porque  eu  não  conseguia entender (...) então (...) eu li muito (...) eu queria 
entender as cabecinhas destas crianças (...) o porquê (...) as razões (...) então (...) você ia buscar 
a vivência (...) tentar entender a criança (...) como é que eu poderia estar lidando com essa 
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criança com uma forma diferente (...) eu tinha uma coisa e até hoje eu tenho (...) eu falo (...) eu 
dizia (...) ou você aprende ou eu não me chamo dona Rosa (risos)  
I: não tem jeito (risos)  
R: todo ano eu tinha dois ou três aluninhos (...) aqueles que todo mundo dizia que eram 
impossíveis (...) eu pegava aquele dois ou três e eu dizia (...) ou você aprende ou eu não me 
chamo dona Rosa (...) 
I: isso é da natureza japonesa (...) essa fibra? 
R: é (...) é é  bem  japonesa  (...) isso  é  assim (...) é de uma cultura oriental (...) que eu 
carreguei (...) eu carreguei isso (...) aliás (...) hoje (...) eu estou muito diferente (...) quando eu 
peguei  a  coordenação dessa escola (...) eu estou na coordenação nesta escola desde 1993 (...) as 
primeiras coisas (...) 
 
1.ª FITA  – LADO B 
 
R: (...) quando eu peguei a coordenação em 1993 (...) as queixas das professoras eram (...) 
Rosaaa (...) pára (...) pára que nós não estamos no Japão (...) nós estamos no Brasil (...) abaixa 
um pouco (...) aí que eu percebi que a minha conduta era muito oriental (...) 
I: essa questão do sucesso (...) que tem que chegar até o fim (...) independentemente das 
situações (...) independentemente das conseqüências (...) 
R: É É É É (...) porque  o meu avô foi assim (...) foi um grande mestre da minha vida (...) ele era 
engenheiro  (...)  o  meu  avô paterno que eu não conheci também era engenheiro (...) mas era da 
marinha (...) dois engenheiro mecânicos (...) o meu avô materno foi com quem eu convivi até 
me formar professora (...) foi quem me incentivou o tempo todo (...) 
I: e a sua mãe era japonesa? 
R: minha  mãe  não (...)  o  meu  avô foi morar em Matão e lá a minha mãe nasceu (...) o meu 
tio (...)  irmão  da  minha  mãe  veio  de  colo  do  Japão (...) da família da mamãe só tinha um 
tio (...) que já é falecido (...) e que era japonês (...) os demais (...) todos nasceram aqui (...) e o 
meu avô quando veio para o Brasil já sabia o inglês muito bem e a minha avó era diretora da 
firma em que o meu avô era engenheiro (...) o meu avô era subordinado a ela (...) eu fui 
descobrir isso quando há 17 anos atrás (...) eu fui para o Japão (...) 
I: NOSSA (...) 
R: isso porque a minha avó nunca contou essa história (...) 
I: por quê? 
R: porque (...) pela tradição japonesa (...) a mulher sempre tem que ser submissa ao homem (...) 
a minha  tia avó (...) lá no Japão que me contou junto com as primas da mamãe no Japão para 
mim (...)  disseram  que os dois estavam trabalhando e se apaixonaram (...) ambos  com  30  
anos (...)  a  minha  avó  era VELHA (...) era velha (...) aleijada como dizia no Japão naquela 
época (...) porque a mulher com 20 anos solteira no Japão naquela época era aleijada (...) a 
minha avó tinha quase 30 anos e solteira (...) então (...) era aleijadíssima (...) 
I: tinha algum problema (risos)  
R: problema seríssimo (...) eles  se  apaixonaram  (...) só que (...) imagine para aquela época (...) 
casar por namoro (...) era um absurdo (...) só se casava por (falou uma palavra em japonês) 
I: por? 
R: por apresentação (...) então (...) o presidente da firma se tornou padrinho de ambos (...) 
resolveu fazer de conta que ele que havia apresentado o meu avô para a minha avó e apresentou 
a minha avó para o meu avô (...) e que fez o casamento (...) mas com uma condição de que a 
minha avó NUNNNNCA dissesse para ninguém que um dia havia sido superior a meu avô (...) 
I: NOSSA (...) 
R: depois que me contaram essa história (...) algumas situações começaram a fazer sentido (...) 
porque a minha avó me dizia quando eu era pequena (...) a mulher é que tem que andar cinco 
passos atrás do marido (...) não faça como eu fiz (...)  eu levava bronca do seu avô (...) porque 
eu esquecia e eu ia andando e seu avô ficava para trás (...) e o seu avô dizia para ir para trás 
apenas com sinal apontando para ir para trás (...) ela parava e o meu avô caminhava e ela ficava 
para trás (...) mas isso acontecia toda vez que  ela  saía  com  o  meu  avô (...) porque (...) como 
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ela já estava acostumada a ser tão superior (...) ela não estava nem aí  se  estava  atrás  do 
homem (...) porque ela não precisava estar atrás de homem nenhum (...) 
I: era auto-suficiente (...) 
R: lógico (...) mas eu não sabia disso e eu só fui descobrir (...) quando eu fui para o Japão há 17 
anos atrás (...) os  meus  avós  já  eram mortos (...) acho que talvez tudo isso tivesse 
influenciado (...) a minha avó sempre foi uma pessoa extremamente submissa e uma coisa ela 
me  ensinou (...)  num casal (...) por  exemplo (...)  nunca  brigue  na  frente dos filhos (...) 
brigue (...) brigue feio (...) mas a portas fechadas (...) se você  não  souber  resolver os 
problemas (...) ninguém vai resolver (...) isso tudo foi me servindo de lição de vida de que se os 
problemas que eu tinha (...) eu tinha que resolvê-los (...) então (...) é uma história de vida (...) 
que é uma questão cultural (...) que eu fui carregando e que acabei trazendo até para a minha 
vida profissional (...) e eu percebi tudo isso que  eu  estou  contando para você (...) eu demorei 
para perceber (...) eu fui para o particular (...) do município para o particular (...) eu fiquei dez 
anos no ensino particular (...) foi na década de 80 que eu voltei para o Estado e foi nesta época 
que eu conheci a Marileusa e o que eu percebi? (...) percebi que a cartilha continuava (...) aquilo 
me deixou apavorada (...) porque eu não sabia mais trabalhar com a cartilha (...) eu nunca gostei 
de trabalhar com cartilha (...) primeiro porque eu nunca fiz nenhuma criança comprar cartilha 
desde que eu me conheço por gente (...) porque era um dinheiro que eu teria que fazer gastar (...) 
hoje o governo dá (...) mas naquela época eles tinham que comprar e as minhas crianças não 
tinham condições (...) eu tinha pai que achava que não (...) tinha que ter livro e eu falei para eles 
que eu me comprometia a alfabetizar sem a cartilha e (...) no final do ano (...) se eu não tivesse 
alcançado o meu objetivo os pais poderiam ir à Delegacia de Ensino e fizer queixa da minha 
pessoa (...) era um compromisso que eu tinha assumido perante os pais (...) então (...) eu nunca 
tive cartilha (...) eu tive situação em que eu cheguei à escola e já estava a cartilha Caminho 
Suave (...) todas as crianças já tinham Caminho Suave (...) tanto é que se você me perguntar a 
primeira lição da cartilha eu não sei (...) porque eu nunca me preocupei (...) eu achava um 
absurdo eu seguir o abc da ordem alfabética (...) eu nunca aprendi deste jeito em japonês e (...) 
então (...) POR QUE o português tinha que ser diferente? (...) eu queria que a escola fosse uma 
vivência da casa (...) não  uma  coisa  estanque  (...)  separada da vida cotidiana (...) no japonês 
não (...) a gente vivenciava dentro da escola o que a gente vivenciava dentro de casa (...) por  
que   no  Brasil  não  era assim? (...) isso então me incomodava DEMAIS (...) demais (...) 
demais (...) eu via a matemática como todo mundo dava (...) os professores enchiam a lousa com 
um monte  de  continhas  para  depoooois  irem  para  o  problema (...) o  aluno  assim  depois  
perguntava (...) é de mais (...) de menos (...)  de  multiplicação  ou  de  divisão? (...) não  tinha 
escapatória (risos) aquilo me deixava indignada sempre (...) e por causa disso eu sempre fui 
buscar as novidades (...) as novas propostas (...) e na década de 80 (...) quando eu voltei para o 
estado e tinha cartilha eu fiquei apavorada (...) porque eu não sabia trabalhar (...) eu não sabia 
fazer com  tudo  aquilo (...) então (...) a Marileusa me indicou o livro da Emília Ferreiro (...) a 
psicogênese da escrita (...) que eu não esqueço até hoje (...) foi o primeiro livro que eu li com 
um novo  paradigma (...) de  princípio  (...) fiquei  assustada (...) extremamente assustada com 
essa nova proposta (...) primeiro porque eu não tinha ninguém que estivesse junto comigo para 
mostrar-me se eu estava no caminho certo ou não (...) mas eu achei muita coisa interessante  (...)  
lógico  que  eu  não  consegui  fazer o construtivismo como deveria (...) mas eu acho que eu tive 
sucesso na medida em que eu levava o interesse da criança dentro da sala de aula (...) eu elevada 
a auto-estima (...) eu dizia que eles eram sempre capazes (...) eu fazia eles acreditarem na 
capacidade deles (...) eu costumava premiá-los (...) as pessoas me criticavam muito que era 
antipedagógico  (...) hoje (...) eu (...) como coordenadora pedagógica não vejo como 
antipedagógico  (...)  porque  eu  vejo  o seguinte (...) na vida real (...) você tem um X que é o 
salário (...) porque você trabalhou  aquela  X  horas (...)  se você faz extra (...) você tem hora 
extra (...) então (...) na  escola  eu fazia a mesma coisa (...) trabalhar com aquilo que era 
proposto (...) era obrigação (...) eram oitos horas de trabalho (...) se você trabalha dez  horas  
você  fez duas horas extras (...) você tem uma compensação (...) não tem? (...) então (...) a 
criança também (...) ela tinha o básico para fazer (...) se fez  tudo e fizesse  mais aquilo e 
demonstrasse que se desempenhou (...) então (...) com isso eu começava a fazer assim (...) dez 
crianças fazendo a lição básica e (...)  de  repente  (...) esses dez faziam a básica e mais um 
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pouco (...) eu  pontuava e eles  decidiam quantos pontos eles faziam (...) eles diziam se aquela 
criança fez o que era obrigação e mais um pouco (...) ELES que decidiam e por causa disso as 
crianças começaram a  procurar fazer as coisas além daquilo que eu estava dando em sala de 
aula (...) se  eu estivesse  dando problema (...) eles inventavam os problemas (...) eu procurava 
que os pais dessem assim problema mais difícil para fazer (...) porque tudo aquilo era 
solucionada na escola (...) na sala  de  aula  (...)  se eu contava uma história (...) eu pedia para os  
pais  contarem outra história (...) e pedia para trazer por escrito (...) tudo era motivo para  eles  
estarem  buscando (...)  investigando em cima  daquilo  (...)  depois  de  dois e três meses (...) eu 
tinha a classe INTEIRA (...) fazendo a lição de casa e ainda trazendo alguma coisa a mais (...) 
quando eu falava em pesquisa (...)  eu  sou contra em  falar  para  o aluno  faço uma pesquisa 
sobre bandeira (...) por exemplo (...) mas não diz (...) pesquise bandeira o que especificamente 
da bandeira (...) eu posso saber o número de estrela (...) posso saber o tamanho da estrela (...) o 
significado  das  cores (...)  tem tanta coisa sobre bandeira (...) então (...) O QUÊ? (...) se eu não 
falar (...) eu não tenho como (...) 
I: avaliar? 
R: avaliar (...) então (...) eu sempre pontuei muito bem isso (...) se eu quero que você faça uma 
pesquisa sobre o descobrimento do Brasil (...) aí eu quero (...) por exemplo (...) com quantos 
navios saíram de Portugal (...) em que lugar saíram de Portugal (...) qual foi o motivo que fez 
com que eles saíssem de Portugal para procurar uma outra terra (...) são coisa  que  não  constam 
no  livro didático (...) então (...) eu pontuava bem (...) as crianças falavam (...) ah! (...) mas a 
gente não pode pôr a data do descobrimento e a gente não pode pôr quem descobriu (...) eu 
falava (...) PODE (...) mas isso você encontra em qualquer livro didático (...) isso que todo 
mundo sabe  é o básico (...) eu quero saber além (...) eu sempre dizia o que era o básico e  dizia  
o que era  o  além  (...) quando  traziam (...) eu  trazia a discussão (...) se tivesse pontos 
diferentes (...) eu  colocava  na  lousa  os pontos diferentes para estarem entrando num consenso 
e eu acabava esquematizando (...) isso eu fazia com português (...) com ortografia (...) com a 
escrita (...) eu fazia com TUDOOO (...) eu tinha uma mania na alfabetização (...) quando as 
crianças começavam a escrever no primeiro bimestre (...) escrever duas ou três palavras que 
compunham uma frase (...) ele dizia aquela frase e eu escrevia e eu deixava aquilo guardado (...) 
um  mês  depois (...)  no  mês  seguinte (...) eu pegava a mesma frase e fazia a criança re-
escrever (...)  
I: que interessante (...) 
R: a   criança   olhava  e  dizia (...) ai dona (...) eu escrevia deste jeito? (...) eu falava (...) É É É 
É (...) agora (...) tente escrever a mesma coisa (...) mas um pouQUInho melhor (...) porque agora 
você é capaz (...) aí ele escrevia (...) numa outra ocasião eu pegava aquilo e re-escrevia e assim 
eu fazia o ano inteiro  para  que  aquela  simples  frase que era (...) às vezes (...) de duas ou três 
palavras (...) que não era frase (...) mas ele acreditava que era uma frase para que se 
transformasse uma história no final de ano (...) então eles acabavam criando e chegando a uma 
história (...) eles que chegavam  a  uma  história e  com  isso  eles  percebiam o QUAnto que 
eles cresceram (...) o que eles aprenderam naquele período (...) eles diziam para mim (...) eu 
subi tantas escadas (...) eu achava fantástico assim (...) primeiro (...) eu percebia entre eles (...) 
uma parte social muito importante (...) que sempre têm crianças de vários níveis e eles falavam 
(...) eu estou aqui (...) eu estou aqui (...) o mais fraquinho falava (...) estou aqui (...) chegou aqui 
comigo (...) então (...) QUEM cresceu mais e era o que sabia menos (...) isso era (...) então (...) 
fantástico (...) 
I: isso acontecia entre eles? 
R: entre eles (...)  entre  eles  (...) os meus alunos que decidiam (...) lógico que (...) às vezes (...) 
eu tinha que intervir porque precisava (...) depois de um certo treinamento (...) até isso a gente 
consegue (...) porque tudo é você transformar isso em uma rotina (...) as minhas crianças sempre  
sabiam (...) na segunda-feira (...) era o dia do que (...) na terça-feira  (...)  era o dia do que (...) 
quarta (...) dia do que (...) sabe (...) eles tinham uma rotina de trabalho (...) uma vez por semana  
tinha um monitor (...) 
I: monitor? 
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R: tinha um monitor desde a primeira série (...) a criança tinha que dar aula (...) depois que eles 
adquiriram uma certa habilidade  (...)  cada  dia era um (...) aqui eu transformei nas quartas-
feiras (...) 
I: mesmo o aluno que apresentava mais dificuldade assumia a monitoria? 
R: assumia (...) assumia numa  boa (...) assumia com o direito  dos  colegas ajudarem (...) ele 
podia escolher o colega para ajudá-lo (...)  porque  EU  pedia ajuda para os meus alunos e (...) 
então (...) ele naquele dia que tinha que assumir a classe como professor também tinha o direito 
de ter um auxiliar e até podia escolher (...) na hora da escrita (...) de redação e de composição 
que eu costumava falar (...) eu nunca fiz individual (...) as minhas redações nunca foram 
individuais (...) porque eu tive muita dificuldade (...) o fato de eu nunca poder falar com uma 
colega para eu trocar idéia para saber se aquela letra estava  certa  ou  errada (...)  não  deixavam  
fazer isso (...) isso me soava como um castigo (...) eu trabalhava desse jeito (...) porque eu não 
queria que os meus alunos sentissem o que eu tinha sentido (...) eu não sei se era a lei da 
compensação ou se era válido (...) mas foi assim que eu agia (...) os meus alunos faziam em 
grupo (...) às vezes (...) era a classe inteira (...) eu dava um tema para cada grupo (...) 
I: isso para primeira série? 
R: para primeira (...) segunda (...) para  todas  as  séries (...) o problema era a dificuldade da 
série (...) porque a atividade era a mesma (...) a primeira até a quarta série recebiam a mesma 
atividade (...) o que mudava era a proposta (...) a proposta que era diferente (...) a maneira que 
eles iam fazer (...) porque eu não posso trabalhar história em quadrinhos na primeira até a quarta 
série? (...) eu POSSO (...) eu posso trabalhar propagandas na primeira até a quarta série (...) eu 
posso trabalhar jornal na primeira até a quarta série (...) apenas o que a criança vai colocar (...) 
vai depender da vivência dela (...) eu queria ver o que a criança conseguia fazer (...) e eu ia 
dificultando na medida em que eu via que aquele grupo ia melhorando e eu ia dificultando (...) 
por isso que eu propunha um tema de redação e eu sabia que um grupo X era capaz de fazer a 
redação baseada num tema (...) numa história com travessões (...) com dois pontos (...) com 
todos os diálogos (...) para aquele outro que só conseguia fazer uma seqüência de história em 
quadrinhos (...) então (...) só empregava a seqüência (...) se eu tivesse colocado para todos os 
grupos realizarem diálogos na história em quadrinho (...) eu só iria ter a metade da classe com a 
atividade realizada (...) eu estaria medindo o quê? (...) que não sabe? (...) e  (...) então (...) eu 
tinha que fazer com que eles chegassem aqui (...) então (...) eu dava uma atividade diferenciada 
como dava no Português para um grupo e Matemática para um outro grupo (...) NÃO (...) a 
turma fala (...) ah! (...) eu dou atividade diferenciada (...)  para  um  (...)  você  dava  redação e 
para outro eu dava aeiou (...) NÃO (...) eu nunca fiz isso (...) se eu dava redação coletiva (...) era 
para TODO mundo (...) quando eu dava redação em grupo (...) a redação era sempre do aluno 
que sabia pouco com aquele que sabia bem (...) eles (...) então (...) discutiam a história (...) a 
redação (...) eu levava o dia inteiro (...) eu nunca me preocupei com a quantidade e por isso eu 
sempre fui muito criticada (...) porque enquanto as professoras terminavam a aula com 50 
cadernos preenchidos (...) eu terminava com dois cadernos (...) eu me preocupava com  a  
QUAlidade (...) às vezes (...) eu começava a redação no início da aula (...) e quatro e cinco horas 
depois (...) eu estava ainda nessa redação ainda (...) e eu não estava preocupada (...) eu queria 
que eles destrinchassem a redação (...) eu levava duas e três horas e eu não ficava preocupada 
com isso e eu sabia que eles iam demorar isso e eu não me preocupava com isso (...) ou (...) 
então (...) eu pegava determinados pontos e suspendia e continuava no dia seguinte (...) tinha 
atividade de redação que eu levava uma semana (...) que era coletiva (...) 
I: não era só em grupo? 
R: NÃO (...) era a classe INTEIRINHA participando  em  cima (...) então (...) o que eu fazia (...) 
em grupos (...) eu começava em grupos (...) eles iam elaborar ou um desenho ou um tema (...) 
qualquer coisa que suscitasse indagações (...) o que estava acontecendo (...) o que será que 
aconteceu (...) o que descobriu (...) era  uma  coisa  misteriosa  e eu falava que eles eram 
detetives (...) então (...) tinha que ser uma coisa muito curiosa para que todo mundo quisesse 
saber o que aconteceu (...) tinha (...) então (...) que transformar isso em desenho ou em frase (...) 
em qualquer coisa (...) podia ser frase do início (...) do meio ou do fim (...) não interessava (...) 
eles tinham que fazer em grupo (...) aí cada texto era escrito na lousa e cada um ia expor o seu 
tema (...) cada grupo que expunha o seu tema (...) a classe que escolhia o tema (...) aquele que 
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mais mexeu com ele (...) é a partir daí que começava a redação (...) como é que fazia? (...) eu 
sorteava (...) então (...) no sorteio (...) eu poderia pegar um aluno que não sabia nada (...) como 
aquele era ortográfico (...) como aquele que conhecia as letras (...) só conhecia o alfabeto (...) 
então (...) eu sorteava uma criança que sabia escrever ou não (...) aí eu perguntava para aquela 
criança que não sabia escrever o que ele queria escrever (...) era assim (...) a criança começava a 
história e LIA (...) toda criança lia a história que ela escreveu (...) a frase que ela escreveu (...) 
era  uma  vez um ratinho que morava numa toca (...) escreveu a primeira frase (...) ótimo (...) ele 
senta e eu sorteava o segundo (...) o segundo tinha que continuar a história do primeiro (...) só 
que o primeiro tinha que ler e na leitura e na escrita  era  a classe que dizia se estava certo ou 
não (...) 
I: a ortografia? 
R: era erro ortográfico (...) de concordância (...) de tudo (...) o que eles não percebiam muito era 
as colocações pronominais (...) quando surgia esse tipo de situação (...) eu realizava uma 
intervenção (...) agora (...) quando eu tinha aquele aluno que não sabia escreve nada (...) eu 
falava  (...)  o   que   você  gostaria  de  escrever? (...)  ah! (...) eu  acho  que  a  história  tinha 
que continuar assim (...) aí eu falava (...) classe (...) como é que ele pode resolver este 
problema? (...) ele quer  escrever  isso (...) ele  disse que  não sabe escrever (...) e  agora? (...) o 
que  nos  podemos fazer? (...) a gente sempre solucionava e a classe soletrava (...) eu não 
esqueço de um aluno que me marcou muito (...) chamado Jairson (...) nesta classe que eu dei 
aula (...) numa segunda série (...) nesta escola (...) ele não conseguia escrever nem o seu nome 
Jairson (...) começou a escrever com j e ia até o fim da página (...) eu falava Jairson o que é 
isso? (...) ele falava o meu nome e eu perguntava tudo isso é Jairson? (...) acho que é (...)  por 
que  você  acha que  é? (...) você  não tem certeza? (...) não (...) é porque a professora disse que 
eu tenho que escrever até o final da linha (...) aí eu detectei que ele fazia isso porque ele achava 
que tinha que usar a linha toda (...) aí quando eu consegui fixar o nome dele (...) ele começou a 
escrever o nome e eu percebi que ele sabia o alfabeto todo (...) aí eu começava (...) o que você 
quer escrever? (...) aí eu ia ditando as letras e ele ia escrevendo (...) tudo com letra de forma (...) 
uma coisa engraçada que acontecia (...) eu perguntava (...) qual foi mesmo a frase que você 
ditou para os colegas (...) aí ele repetiu e falei (...) muito bem (...) você escreveu tudo isso (...) 
eu perguntava onde está aquela palavra que você  não  sabia  e  a  classe  ditou para você? (...) 
então (...) a intervenção dependendo do aluno era diferente (...) no caso  deste  aluno era  a 
escrita (...) porque não tinha sonoridade (...) não tinha nada (...) ele que tinha que descobrir a 
palavra que ele ditou e que estava no meio daquela frase toda (...) e engraçado e foi com isso 
que eu consegui alfabetizar essa criança (...) chegou no final do ano a criança começou a 
escrever frases bonitas (...) uma das últimas redações que ele escreveu (...) era  sobre  um  
aniversário (...) que foi a discussão da classe e tinha que escrever sobre aniversário (...) como 
foi? (...) onde foi? (...) o que levou?  (...)  o  que  ganhou? (...) aí ele escreveu assim (...) 
domingo (...) fui ao aniversário de meu primo (...) a festa foi bonita (...) minha mãe levou 
presente para ele (...) eu não levei (...) e ele  escreveu  isso (...) eu  li (...)  e  falei (...) não é 
possível (...) eu chorava de emoção (...) eu não me esqueço que eu levei para a sala dos 
professores e fiz todos os professores lerem a história para mim (risos) para ter certeza de que 
ele tinha escrito e todo mundo leu (...) esse menino foi para a terceira série (...) e eu me lembro 
que esta classe (...) quando eu me  tornei  coordenadora (...) as professoras falavam alguma 
coisa (...) ele dizia (...) não se esqueça que eu fui aluno  da  dona Rosa (...) eu sou capaz (...) ele 
falava (...) eu sou capaz e eu vou fazer (...) 
I: como isso marcou a vida dele depois (...) 
R: e era uma classe assim que quando eu comecei a dar aula na escola (...) foi o primeiro ano 
aqui (...) foi em 1992 (...) foi a última vez que eu dei aula (...) era uma classe que diziam que eu 
estava pagando todos os meus pecados do mundo (...) mas aí eu já tinha embasamento de Emilia 
Ferreiro (...) do construtivismo (...) a Delegacia de Ensino me auxiliou MUIIITO (...) 
muitíssimo (...) tanto é que eu ia diariamente levar as produções do aluno até a Diretoria de 
Ensino (...) porque tinha momento em que eu chegava e eu não sabia ir para lugar nenhum (...) 
porque foi muito ensaio e erro (...) fazer essa nova proposta construtivista (...) eu permiti que 
gravasse a minha aula (...) a diretora de ensino pediu para gravar (...) porque na época não tinha 
ninguém que trabalhasse deste jeito (...) a diretora veio aqui gravou a minha aula (...) então (...) 
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eu fui muito ousada (...) eu devo ter alguns parafusos a menos (risos) e eu não me preocupo (...) 
eu nunca me preocupei com aquela história das pessoas dizerem (...) você está errada ou você 
está certa (...) eu me preocupava muito com aquilo que EU queria com os meus alunos (...) com 
os meus objetivos (...) com a minha postura (...) eu tinha que ser coerente com aquilo que eu 
falava (...)  eu  tinha  que ser coerente (...) mesmo que essa coerência não fosse igual a dos 
outros (...) era a minha convicção (...) então (...) eu testava (...) eu vivia testando (...) e até hoje 
eu me texto constantemente (...) 
I: você (...) não (...) a senhora (...) 
R: não (...) não me chame de senhora (...) me chame de você (risos) sou velha (...) mas não 
precisa   me   chamar  (risos)  eu  me  proponho  a  novos  desafios  (...) sempre querendo 
crescer (...) sempre (...) o último desafio foi no ano passado (...) que o  Estado  estava  
oferecendo (...) o  PROFA (...) no  Estado  se chama (...) Letra e Vida (...) que é o programa de 
formação de alfabetizadores (...) 
 
2.ª FITA  – LADO A 
 
R: formação de alfabetizadores (...) o PROFA (...) tinha um perfil formador e eu me encaixei 
neste perfil e tinha nove candidatos e a Diretoria de Ensino dizia que  eu me  encaixava  neste 
perfil (...) e fomos as nove fazer o curso (...) destes nove (...) sobraram  quatro (...)  quando  
terminou  o  curso (...) na  primeira  vez da minha vida (...) eu fiquei apavorada (risos) eu achei 
que era um desafio acima daquilo que eu pudesse estar cumprindo (...) eu fiquei apavorada (...) 
quando eu vi toda uma proposta (...) socioconstrutivista (...) fiquei apavorada (...) quando eu vi 
toda  aquela  teoria  (...) tinha muita coisa que eu não conseguia (...) que eu imaginava (...) coisa 
que  eu  não achava que podia acontecer (...) que acontecia (...) foi o que me assustou (...) me 
assustou a ponto de dizer que eu não vou ficar (...) o pessoal da CENP  dizia (...)  todos  podem  
pedir  para sair (...) menos você (...) você não (...) porque é você que tem  perfil perfeito para 
isso (...) você tem uma vivência de alfabetização que as outras não têm (...) aí eu aceitei (...) 
atualmente (...) eu estou com uma turma de 28 professoras (...) estou dando esse curso com a 
orientação do PROFA (...) está sendo difícil (...) é uns  dos  grandes desafios  (...)  eu tenho  que 
estudar  muito  (...) ler  muito (...) o  curso está  preparando  para  realizar a reflexão do 
professor (...) porque eu não posso me preparar para falar para o professor (...) de repente (...) 
tirar do professor as hipóteses para depois discutir  e  sistematizar (...) eu  que  tenho  que  
sistematizar (...) então (...) essa nova postura (...) apesar de ter vivido com os meus alunos (...) 
trabalhar com adulto com professores é difícil (...) isso que me assustou (...) hoje (...) eu já dei 
seis meses no ano passado (...) vou começar na semana que vem outra vez (...) já não  me  
assusta tanto (...) hoje (...) eu  já  me sinto segura (...) mas tudo isso também é porque no fundo 
fica aquela coisa tradicional do erro e o ser humano tem muito medo de errar (...) apesar de eu 
não dizer que eu  não  tenho  medo  do  julgamento (...)  porque  eu  sofri muito (...) na verdade 
eu tinha medo (...) eu sofri muito com as críticas (...) então (...) eu tentei ser a mais perfeita 
possível e com isso eu me cobro muito e automaticamente eu me cobro muito (...) esse é um dos 
pontos errados da minha postura (...) 
I: ou não (...) 
R: não sei (...) mas é um dos pontos mais difícil (...)  
I: às vezes (...) é porque as pessoas não entendem tão bem (...) 
R: é na vida mesmo em termos de alfabetização (...) o que me marcou foi realmente o que eu vi 
na sala de aula (...) lóoooogico que a teoria me ajudou muito (...) na verdade as teorias 
complementaram (...) ou seja (...) as teorias comprovaram que a minha prática aleatória (...) sem 
embasamento que eu fazia (...) mas na verdade tinha embasamento (...) as teorias embasavam 
aquilo que eu trabalhava (...) então (...) me ajudaram muito neste sentido (...) isto foi depois que 
eu me formei (...) agora (...) dizer que os bancos escolares me prepararam para dar aula (...) para 
ser uma professora (...) isso eu não vejo (...) eu acho que a prática  sempre  teve  alguma  coisa  
de  teoria (...)  porque na minha época de normal (...) nas salas de aplicação (...) tinha  que  
aplicar  o que aprendeu e eu me saía muito bem nessas aulas (...) isso também ajudou (...) mas 
dar aula de 20 (...) 30 minutos (...) 40 minutos que era o máximo que  eu dei na prática de 
ensino (...) é diferente de você entrar numa sala dar aula e ficar quatro horas (...)  
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I: o ano todo (...) 
R: é (...) o ano todo (...) você prepara uma atividade de 40 minutos com introdução (...) 
desenvolvimento  (...)  conclusão e avaliação (...) e hoje você percebe o quê? (...) que (...) em 40 
minutos (...) você não consegue (...) de repente medir aquilo que você deu naquela época e num 
dia só (...) naquele tempo era medir (...) hoje (...) não (...) disso eu não gostei  muito (...)  apesar  
de  ser apaixonada  pela  matemática (...) dizer que você aprendeu 40% (...) porque você tirou 
quatro (...) você aprendeu 50% (...) porque  você  acertou  cinco (...)  isso  me  incomoda (...) 
isso (...) se você for pensar (...) matematicamente é verdade (...) agora eu pergunto (...) os 40% 
que eu aprendi é menor que o 50% e é pior que o 70% que o colega aprendeu? (...) será que nos 
meus 40 eu não vou ter muito mais uso na minha vida do que o 70 que ele aprendeu? (...) de 
repente ele pode ter decorado (...) porque era uma prova que você dizia que sabia ou não e como 
eu tinha passado por essa história de que feminino de sapo era rã e eu tinha que por rã (...) isso 
me marcou muito (...) isso para mim foi muito forte (...) isso foi muito forte (...) isso fez com 
que eu achasse que sempre poderia haver alguma coisa errada (...) por causa disso eu sempre 
quis saber quanto que valia cada questão no ginásio (...) eu não deixava passar uma vírgula (...) 
tanto é que eu entregava a prova para a  professor e dizia (...) eu tirei tanto (...) eu sabia fazer 
isso (...) 
I: NOSSA (...)  
R: eu me lembro que eu estava na quinta série (...) que era o ginásio (...) primeira série do 
ginásio (...) o professor de matemática que era considerado um monstro da escola (...) no exame 
final (...) o ano inteiro eu briguei com ele (...) um dia ele olhou para mim e disse (...) que eu 
deveria  ter  vergonha  de  ser japonesa tirando seis e meio em Matemática (...) era a melhor 
nota (...) eu falei assim (...) é o que eu consegui entender (...) se você não tem capacidade você 
deveria desistir de estudar (...) ele me rebaixou o máximo que ele podia ter me rebaixado (...) eu 
disse assim (...) se eu tirar dez no mês que vem (...) você vai tirar zero no outro (...) ele falou 
assim para mim (...) está feito o desafio (...)  
I: para uma menina de quinta série (...) 
R: aí (...) eu  tirei  dez (...) no mês  seguinte  eu disse para ele assim (...) vai dar dez ou não? (...) 
na pontuação dele eu tinha tirado 11 (...) eu falei assim (...) não existe nota 11 não é? (...) você 
vai me dar dez e vai ficar me devendo (...) eu desfiava os professores (...) como eles me 
desafiavam (...) eu me desafiava também (...) eu sempre fui uma menina que não era de ficar  
quieta  (...)  minha  vida sempre foi assim (...) engraçado foi que no final do ano (...) eu 
entreguei a prova com a certeza absoluta que a menor nota que ele poderia me dar seria oito (...) 
uma questão eu tinha feito pela metade e eu não tinha feito tudo (...) valia dois pontos (...) 
chegou a prova e eu fui até o professor Jorge (...) quem tirou a melhor nota? (...) mais da metade 
ficou para  a  segundo  época (...) eu  virei  para  ele  e disse (...) eu não fiquei (...) ele falou (...) 
a senhora ficou (...) eu não fiquei (...) eu falei (...) como você tem  certeza? (...) porque a  menor 
nota  que  o  senhor pode me dar é oito (...) ele falou (...) é impossível (...) a menor nota foi oito 
e é do número 33 (...) e eu falei (...) o 33 sou eu (...) ele falou (...) eu vou corrigir novamente (...) 
não  é possível (...) ele fez para mim (...) eu falei (...) pode corrigir (...) você não pode me dar 
menos porque eu só errei uma questão (...) era a questão oito (...) foi a questão que eu fiz por 
completo (...) se o senhor não considerar a atividade oito (...) eu tirei oito (...) se o senhor  
considerar  metade ou  um pouco mais eu posso tirar até nove (...) ao conferir (...) ele acabou me 
dando nove (...) eu sempre fui desafiadora e eu nunca permiti que ninguém me desafiasse sem 
que eu desse conta de algo (...) eu tinha essa gana (...) meu pai e minha mãe sempre me 
disseram isso e até hoje eu tenho essa COIsa (...)  talvez é por isso que eu goste tanto de 
desafios (...) a minha vida sempre foi um desafio (...) ter sucesso (...)  vencer  os  obstáculos (...) 
a  minha  vida  foi isso (...) eu acabei transferindo isso para dentro da sala de aula (...) hoje se 
fala muito em trabalhar desafios em sala de aula (...) em 93 (...) quando eu peguei a coordenação 
desta escola eu comecei a fazer as professoras trabalharem com desafios (...) em 93 (...) eu 
ensinei para as professoras jogos com baralhos que desafiassem o raciocínio lógico (...) o 
dedutivo (...) uma série de coisas (...) a minha diretora teve quase um troço (...) agora ela se 
aposentou (...) mas quando me viu jogando quase  teve um treco (...) ROSINHA (...) não pode 
jogar baralho (...) tudo bem (...) só que aqui não tem aluno (...) eu estou jogando baralho com as 
minhas professoras que até hoje eu carrego aqui dentro (...) eu guardei aqui (...) por causa  da 
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bronca (...) este  baralho  aqui  está  guardado há 11 anos e (...) então (...) eu fiz (...) com as 
professoras no mimeógrafo (...) nós fizemos o baralho  e  assim  foi (...) eu  fui  criando  
desafios (...) hoje as nossas crianças conseguem fazer isso (...) o meu trabalho foi assim (...) 
resumidamente isto (...) 
I: fale um pouco mais sobre a sua alfabetização e a sua prática alfabetizadora (...) 
R: essa coisa da escrita (...) a Língua Portuguesa ser constituída de mais de uma letra (...) no 
japonês é uma letra só (...) a maneira que se dava a alfabetização em Japonês era completamente 
diferente da do português (...) no português que eram frases idiotas (...) A PATA NADA (...) no 
Caminho Suave tinha qualquer coisa de barriga (...) eu não me lembro muito bem (...) O VOVÔ 
VIU A UVA (...) era frase que não dizia nada (...) isso  não  tinha  no  Japão (...) a gente 
aprendia com folclórico (...) você podia dramatizar (...) não tinha isso no português (...) essa foi 
a minha contribuição (...) eu trouxe isso para o português e foi difícil (...) a forma que eu fiz 
com que ele entendesse (...) foi pegar a palavra como um todo (...) destrinchar aquela palavra 
em pedaços e com aqueles pedaços formar novas palavras e nunca  me  preocupei  se o lh está 
no começo ou no final da cartilha (...) eu respeitava muito o interesse da criança (...) se a criança 
quisesse aprender primavera no primeiro dia de aula (...) ela aprendia (...) nunca me preocupei 
se estava no começo ou no fim (...) isso foi marcante para eu dar aula (...) o que me preocupou 
muito foi quando eu voltei para dar aula para o Estado e vi a cartilha Caminho Suave por toda a 
sala e as professoras trabalhando e eu não sabia como trabalhar com aquilo (...) isso me deixou 
apavorada (...) eu tentei trabalhar como todo mundo trabalhava (...) com a cartilha (...) e eu 
percebia que as crianças não saíam do aeiou (...)  NOSSA (...)  como  aquilo dava desespero (...) 
mas (...) então (...) eu brincava (...) hoje (...) tínhamos que trabalhar  a sílaba e (...) então (...) eu 
perguntava (...) o que vocês querem escrever hoje (...) uma criança falava (...) PRATO (...) está 
bom (...) então (...) vamos escrever na lousa com PRA – PRE – PRI – PRO – PRU (...) eu 
escrevia na lousa (...) eu sempre fazia uma coisa (...) deixava todas as crianças irem à lousa e 
falava para  irem  todos  os  alunos e eu deixava escrever o que quisessem (...) chamava uma 
outra  criança  com  olho  vendado com um giz colorido e rabiscava a lousa do jeito que 
quisesse (...) a palavra que estivesse ligada com esse giz tinha que estar na história que fosse 
contar (...) 
I: as crianças ficavam malucas (...) 
R: é é é é (...) porque (...) às vezes (...) palavras não tinham nada haver e eles tinham que usar a 
imaginação para criar e inventar a história e a história era por escrito (...) mas sempre era escrito 
na lousa (...) o primeiro passo (...) aquela hora ninguém escrevia (...) as crianças tinham que se 
preocupar em ditar (...) corrigir as palavras e as frases que eram escritas a partir das palavras 
ligadas na lousa (...) depois que a gente deixava na lousa a história bonitinha (...) sem erro (...) 
só depois que eles passavam para o caderno (...) quando eu corrigia os cadernos eu não 
precisava corrigir porque estavam todos corretos (...) 
I: existia (...) então (...) a preocupação de avaliar (...) de dar um direcionamento e para que eles 
pudessem ir se apropriando da escrita correta (...) 
R: é é é (...) e uma das coisas que  eu  dizia  que  existe uma profissão chamada revisor (...) 
então (...) todos os alunos (...) num determinado momento da aula eram revisores (...) não 
deixava o próprio aluno ser o seu próprio revisor (...) revisão sempre era do outro (...) isso 
quando a redação era individual e quando era no coletivo todos eram o revisor daquela escrita 
que era de todos (...) eu me lembro até hoje (...) um aluno escreveu bexiga com ch na lousa e a 
única palavra que o aluno mais atrasado  sabia  corretamente  era  a  palavra  bexiga (...) ele  me 
chamou  e  falou  (...)  tem  uma  palavra errada e que ninguém corrigiu e está errada (...) eu 
falei (...) qual é? (...)  vai  até  a  lousa e corrige (...) ele apagou e corrigiu e a classe disse (...) 
não é (...) está certo (...) e agora? (...) ele disse que é com x e vocês dizem que é com ch (...) e 
como vamos tirar a dúvida? (...) onde eu vou buscar a verdade? (...) um aluno falou (...) no 
dicionário (...) vamos lá (...) a classe inTEIRA pegava o dicionário (...) com isso eles 
aprenderam  a  consultar o  dicionário  e  saber  a  fonte e não precisava que a professora 
dissesse (...)  olha  eu vou buscar no dicionário (...) no dicionário está escrito bexiga com x (...) 
eu sempre falava (...) eu não posso fazer isso gente (...) e amanhã (...)  eu  vou  estar  com  
vocês? (...) não vou (...) imaginou (...) pensou que tudo a dona Rosa tem que fazer (...) se eu 
tiver que ficar o tempo  todo  dizendo  que  bexiga  é  com x e machado é com ch (...) eu não 
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vou (...) porque eu não vou  ficar o tempo todo com vocês (...) vocês vão ter que saber onde 
procurar  (...)  quando  tiver dúvida (...)  senão  eu vou ter que andar com os 36 alunos dia e 
noite (...) eu não tenho como andar com os 36 (...)  não  posso  me  repartir (...) se  eu me 
repartir (...) você já pensou? (...) vou ficar em pedaços (...) um vai ficar com  o  braço (...)  outro   
com  a  cabeça (...) como  que  fica (...) dá ou não dá? (...) não dáááá (...) então (...) vamos 
resolver  esse  problema  e (...) então (...) com  isso as crianças  pensavam  para  procurar  a 
fonte  (...) um dia eu tive um aluno que escreveu na lousa (...) era uma vez tudo junto (...) ele leu 
era uma vez e uma aluna disse que estava errado (...) disse que era separado (...) o  menino  
disse  (...)  não é separado (...) é deste jeito (...) eu perguntei (...) onde eu vou saber se isso está 
certo  ou  não  (...)  onde  eu vou descobrir isso (...) se um diz de um jeito e um outro diz de 
outro (...) não adianta ficar discutindo (...) porque vocês não vão chegar a lugar nenhum (...) 
vocês vão ter que descobrir (...) onde eu vou procurar isso (...) aí levanta um menino muito 
tímido e disse (...) pega o conto de fada que começa com era uma vez (...) ele foi lá e pegou a 
história e mostrou (...) Alessandra está certa (...) eu tive casos de aluno que era na alfabetização 
de adultos (...) ele escrevia bem (...) toda vez que ele ia escrever vassoura (...)  ele  escrevia  
bassoura  (...)  neste bimestre (...) eu não tinha dado avaliação (...) a avaliação era em cima de 
(re)escrita da redação (...) eu dava redação em dupla (...) porque senão eu ia ficar com muita 
redação para corrigir (...) eu dava duas ou três redações por semana (...) imagine (...) quantas 
redações eu ia ter para corrigir e eu teria que corrigir a escrita e que depois ficava todinha 
rabiscada de vermelho que iria ficar parecendo menstruação  (risos) onde  leva isso? (...) o aluno 
fazia o que eu fazia (...) (Rosa amassou um papel e colocou-o no lixo) (...)  eu fazia isso com a 
prova (...) EU fazia isso (...) por que o meu aluno não iria fazer isso? (...) a RAIVA era tanta que 
eu não olhava (...) eu ficava tão nervosa de ver tanto vermelho que eu amassava (...) uma vez 
(...) eu tirei zero por ter amassado uma prova (...) eu tinha tirado seis e meio numa prova de 
português (...) mas eu vi TANTO vermelho (...) TANTO vermelho na redação que eu amassei a 
prova  (...)  isso  foi  instintivo  (...) a professora falou assim (...) pelo desacato e pelo 
desrespeito (...) ZERO (...)  depois  na   média  (...) eu  fiquei com cinco (...) mas ela me deu 
zero (...) isso  me  marcou  (...) eu não queria isso para as crianças (...) queria que eles 
percebessem e foi por isso que fazia essas coisas (...)  
I: você acabava aplicando outras estratégias para poder chegar aos seus objetivos (...) 
R: SIM (...) porque na escola japonesa (...) a professora na hora da correção não punha 
vermelho (...) na hora da correção (...) ela lia a redação e colocava um sinalzinho que indicava 
que lá estava faltando alguma letra (...) tinha um sinal específico (...) quando faltava letra (...) 
quando estava escrito errado (...) então (...) era um código (...) a gente sabia que com os códigos 
a gente sabia o que precisava fazer (...) o sinal sinalizava que estava faltando uma letra e (...) às 
vezes (...) a gente não sabia qual  era  a  letra que estava faltando (...) e o professor ia e 
explicava e (...) então (...) eu tinha isso  na  escola  japonesa  e  eu  procurava  fazer isso no 
português  (...)  mas  como  o  uso do código era mais difícil e (...) então (...) eu trabalhava com 
a (re)escrita (...) eu pegava a redação do aluno e passava  na lousa exatamente como ele tinha 
escrito e o grupo que tinha que ler o que ele escreveu e dizer o que ele quis contar com aquela 
história (...) além de ler a sua escrita e dizer o que ele quis dizer e era a CLASSE que tinha que 
dizer se a escrita estava de acordo com aquilo que ele queria dizer (...) então (...) tudo era 
checado para ver se era aquilo mesmo que ele dizia  (...)  eu  procurava fazer com que o aluno 
entendesse que (...) o que ele escrevia só valeria se tivesse o outro para ler (...) senão não tinha 
validade nenhuma (...) isso eu deixava  muito  claro  para  os  meus alunos  (...) então (...) o 
TEMPO todo eu fazia isso (...) normalmente eu começava com uma história (...) eu peguei até 
num livro didático (...) eu contava que um menino que não sabia ler e que NEM queria aprender 
um dia a professora colocou um bilhete para os alunos no quadro de avisos bem grande (...) 
AMANHÃ (...) campeonato escolar em tal lugar (...) não será na escola (...)  tal  horário  (...) 
espero vocês lá (...)  não  (...) não  foi  assim (...) a professora mandou esse bilhete para os 
alunos (...) essa criança que não sabia ler nem escrever recebeu o bilhete (...) não sabia o  que  
estava  escrito (...) onde  ele  foi? (...)  ele  perdeu uma grande diversão (...) porque ele não 
soube ler (...) eu ia mostrando a importância da leitura (...) de vez em quando eu fazia isso (...) 
tinha dia que eu trabalhava o dia do mudo (...) ninguém pode falar (...) só pode falar com gestos 
ou escrevendo (...) eles sabiam que um dia na semana  era  o dia do mudo (...) ou era o dia do 
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conto (...) ou era o dia do  jornal (...)  era  o  dia  da história (...) então (...) no dia do mudo (...) 
nem  eu  podia  falar (...) eu  tinha  que chegar na fila com cartaz escrito (...) bom dia (...) boa 
tarde (risos) e neste dia eu levava um MONTE de papelzinho recortado (...) cada um já pegava 
uma quantia (...) pegava aquele montinho que era para escrever para o colega ou para mim (...) 
porque era só através de bilhete que podia se comunicar (...) eu chegava (...) bom dia meus 
alunos  (...)  agora  vamos para a chamada (...) eu vou precisar chamar senão vocês não vão 
saber (...)  só  na hora da chamada que eu falava (...) mas era o único momento que eu podia 
falar (...) depois eu começava (...) primeira atividade (...) eu punha na lousa (...) eu punha todas  
as  orientações  e  instruções  e  eles  tinham  que  se  virar (...)  se  eles  não  tivessem  
entendendo (...) eles  escreviam (...) professora  eu  não entendi (...) explique melhor (...) ah! vai 
escrever na lousa (...) às vezes (...) eu enchia a lousa inteira para as crianças entenderem o que 
era para fazer (...) para conseguir seguir as instruções para começar a atividade (...) se neste dia 
tivesse uma aluno que não soubesse escrever (...) neste dia não podia falar (...) NOSSA (...) era 
fantástico (...) ele ficava desesperado para se comunicar e utilizava sinais (...) porque era a única 
linguagem que ele sabia (...) ele fazia gestos (...) um outro desenhava (...) aquele que não sabia 
ler nem escrever fazia tudo para aprender (...) o aluno sentia necessidade daquele momento da 
escrita (...) porque senão (...) não tinha como se comunicar com o colega (...)  
I: fazia um esforço para aprender (...) 
R: é é é (...) exato (...) era o grande desafio da vida dele (...) dos alunos (...) daquele dia (...) 
eram assim (...) todos os desafios (...) a própria redação era um desafio (...) porque tinham que 
elaborar um tema para desenvolver (...) para eles escolherem (...) a partir da escolha do tema 
tinha que chegar na escrita sempre era posto como um desafio (...) eu falava assim (...) hoje eu 
só tenho que pensar na ortografia (...) eu não posso pensar em outra coisa (...) porque as crianças 
apresentaram relações com erros de ortografia e (...) então (...) eu só podia pensar naquele dia 
em trabalhar com a ortografia (...)  porque  não  dava  para  trabalhar com outras coisas (...) 
então (...)  NAQUELE dia  a  correção da  redação seria só ortografia (...) eu punha na lousa (...) 
correção de ortografia (...) 
 
2.ª FITA  – LADO B  
 
R: (...) a correção da  ortografia  envolvia  questões de concordância (...) o uso de pronomes (...) 
então (...) em cada dia eu determinava (...) hoje era a seqüência da história (...) o enredo (...) eu 
ia com eles determinando os passos  (...)  só  se a redação estivesse  bem feita (...)  às  vezes  (...)  
aparecia   em   determinados  grupos (...) em determinados grupos  apareciam  redações muito 
boas (...) eu poderia fazer ortografia  e  tudo tudo tudo num dia só (...) dependendo da redação 
eu determinava  o  objetivo  da  aula (...) nós  trabalhávamos a  redação até ficar perfeita (...) às 
vezes (...) a gente fazia a mesma redação uma (...) duas (...) três (...) quatro vezes e às vezes (...) 
a gente chegava no final do ano e já tinha feito oito vezes a (re)escrita do mesmo texto (...) até 
ficar perfeita (...) a criança escrevia ao longo do ano de oito a dez vezes a mesma escrita (...) aí 
ele comparava a primeira com a última (...) 
I: interessante (...) ele percebia a sua própria evolução (...) 
R: ele falava (...) NOSSA (...) eu mereço dez (risos) tinha criança que  falava (...) mereço 20 (...) 
o que entusiasmava  a  criança  era  com  o que ele conseguia escrever (...) porque ele 
comparava com o seu próprio  trabalho (...)  a  sua  própria  evolução  (...)  ele podia se 
comparar (...) eu nunca permiti que os alunos se comparassem entre si (...) porque isso foi uma 
das coisas que eu sofri muito (...) então (...) tudo que eu sofri (risos) eu procurava não fazer com 
as crianças para que não sofressem (...) porque eu achava que eles poderiam sofrer do mesmo 
jeito que eu sofri (...)  como eu falei (...) é a minha vida que orientava o meu trabalho (...) 
I: acabou se tornando uma didática (...) 
R: é (...) eu não queria que eles sofressem (...) porque na minha família eu fui muito comparada 
com as minhas irmãs (...) com os meus primos (...) porque eu tinha que ser melhor (...) porque 
eu era a primogênita (...) era a mais velha e por isso eu tinha que ser exemplo e eu tinha prima 
com uma caligrafia maravilhosa e com aptidão para cozinha (...) para a costura e eu era 0 à 
esquerda (...) eu era apenas uma excelente aluna (...) mas era só isso (...) na escola eu era a 
primeira aluna (...) mas do resto (...) eu era 0 à esquerda (...) era a pata choca da família e dentro 
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da escola e para eu ser a primeira eu era constantemente menosprezada (...) mesmo o professor 
dizendo que eu deveria ter vergonha de ter cara de japonês (...) 
I: NOSSA (...) que discriminação (...)  
R: eu sofri muito isso na minha vida (...) essa semana eu falei para o meu marido (...) ah! como 
a vida é engraçada (...) eu me lembro que quando eu era pequena (...) quando a gente ia fazer 
uma festinha na escola ou mesmo para levar de lanche (...) minha mãe queria fazer uma comida 
japonesa (...) eu CHORAVA para não fazer (...) eu queria um sandwichinho de mortadela para 
levar e não a  comida  japonesa (...)  porque  todo  mundo (...) os coleguinhas diziam que 
japonês (...) cara chata (...) faziam referências à comida japonesa e eu não queria (...) diziam que 
japonês comia sapo e eu queria comer aquilo que os outros comiam (...) foi assim uma coisa  
muito MARCANTE  até terminar o ginásio (...) só na escola normal que começou a melhorar  
um  pouco (...) porque  o ginásio eu fiz em Ribeirão (...) 
I: Ribeirão Preto? 
R: não (...) Ribeirão Pirez (...) eu fiz o ginásio e em Suzano eu fiz o primário onde tinha mais 
japonês (...) Ribeirão não tinha tanto (...) então (...) até a quarta série (...) escrever redação era 
um Deus me acuda (...) um  dia  na quarta série tive que fazer uma redação que o título era 
olaria (...) eu achei fantástico (...) eu tinha olaria em casa (...) eu sabia toda a confecção de 
tijolos (...) eu sabia tudo (...) 
I: era bem familiar (...) 
R: era  bem  familiar  e  eu  falei  agora eu vou arrasar (...) contei desde que tirava o barro 
branco (...) a mistura (...) só que tijolo para mim era (pronunciou tijolo em japonês) (...) eu não 
sabia que se chamava tijolo (...)  porque os nossos empregados nunca disseram que aquilo se 
chamava tijolo (...) os nossos empregados sabiam que nós chamávamos aquilo de (pronunciou 
tijolo  em  japonês)  (...)  então  (...)  eles  chamavam  também de  (pronunciou tijolo em 
japonês)   (...)  eles  falavam assim (...) patroínha (...) amanhã às quatro e meia da manhã (...) a 
gente   vem buscar você em casa (...) porque amanhã a gente vai amassar o barro (...) a senhora 
vai  ver como se faz (...) porque eu queria saber todo o processo do tijolo (...) então (...) eles me  
chamavam (...) eles diziam para fazer (pronunciou tijolo em japonês) tem que misturar  barro  
branco (...) e  eu ficava até às seis e meia da manhã com eles olhando (...) eu aprendi tudo (...) 
como que  faz (...)  como  enrola (...) aprendi tudo isso (...) cada dia eles me chamavam para 
aprender  uma  fase  do processo (...) eu (...) então (...) escrevi uma história inteira falando da 
minha olaria que fabricava (pronunciou tijolo em japonês) (...) contei a história inteira (...) esse 
meu professor de quarta série foi para mim o melhor professor construtivista que eu conheci (...) 
foi o melhor professor que eu tive (...) ele virou para mim e disse (...) Rosinha (...) foi o único 
que não falou que estava errado (...) que não estava feio (...) 
I: professor? 
R: é  (...)  professor  Wilson  (...)  falou  (...) Rosinha (...) a sua história está linnndaaaa (...) 
linda (...) linda (...)  linda (...) está perfeita  (...)  mas  o  que  é  lengai  (...)  eu falei (...) 
professor  (...)  (pronunciou  tijolo  em  japonês)  (...)  ele  virou e  falou  assim  (...) Rosinha (...) 
faz um favor? (...) você desenha tão bem (...) dá  para você desenhar um lengai? (...) eu falei (...) 
lógico que dá e eu já fui para a lousa (...) toda feliz e desenhei um (pronunciou tijolo em 
japonês) (...) quando eu acabei de desenhar um (pronunciou tijolo em japonês) (...) ele virou e 
disse (...) OLHE que coisa fantástica (...) hoje você vai aprender como eu aprendi (...) eu estou 
aprendendo de você que isso se chama tijolo em japonês e você vai aprender que isso em 
português se chama tijolo (...) 
I: (risos) formidável (...) 
R: foi assim (...) e foi uma coisa que me marcou (...) foi um professor que pegou a minha 
redação e que não tinha entendido nada (...) lógico (...) porque estava confuso por causa da 
palavra desconhecida (...) mas ele tinha dito que estava lindo (...) a sua atitude me sensibilizou 
muito (...) e eu falo para todo mundo (...) se existiu na minha vida algum professor 
construtivista que me incentivou a ser professora (...) foi  esse professor de quarta série (...) 
como também me marcou negativamente aquela professora da minha primeira série que dizia 
que feminino de sapo era rã (...) marcou em dizer que feminino de sapo era rã (...) isso me 
marcou (...) ela se chamava Vanuza Cruz (...) ela era a minha professora substituta (...) a minha 
professora  mesmo se  chamava  Diva  (...)  veio  a  remoção e ela foi embora e veio essa 
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Vanuza (...) isso me deixou muito triste e mais tarde eu fui estudar na escola normal com a irmã 
dela (...) 
I: quantos irmãos você tem? 
R: somos em seis filhas (...) tive um irmão de criação (...) o meu irmão de criação veio para casa 
com 18 anos (...) ele veio do Japão sem pai e sem mãe (...) ele veio trabalhar em casa  e  a minha 
mãe nos ensinou a chamá-lo de irmão e a gente de irmã (...) eu tive também esse irmão que já 
faleceu (...) éramos seis irmãs (...)  todas  com  uma diferença de um ano e meio até a quarta 
irmã (...) só da quinta para a sexta que a diferença era grande (...) tanto é que entre mim e minha 
irmã mais nova a diferença é de 11 anos (...) a cada um ano e meio a minha mãe estava tendo 
uma filha (...) eu era a filha mais velha (...) a neta mais velha (...) eu tinha o meu primo que é 
filho deste meu tio (...) esse era o neto mais velho da minha avó (...) mas como no Japão o que 
conta é o primogênito que o que segura a barra de tudo (...) eu era  a  responsável  ATÉ  pela  
conduta de meus primos (...) 
I: precisava ficar fiscalizando? 
R: você tem idéia (...) quando o meu avô faleceu (...) ele chegou a conhecer a segunda escola 
em  que  eu  estava  lecionando (...) no dia em que ele faleceu (...) ele faleceu em casa (...) e 
quando eu fui ter aquele momento de choro (...) a minha avó virou para mim e disse (...) engole 
as lágrimas (...) eu fui olhar para a minha avó (...) ela fez assim (...) TODOS podem chorar nesta 
casa (...) menos VOCÊ (...) eu tinha 20 anos (...) porque agora o PILAR desta família é você (...) 
antes era o seu avô (...) agora é você (...) se você cair (...) a CASA e a família caem (...) 
I: isso foi dito para uma menina de 20 anos (...) 
R: 20 anos e eu sei que com isso eu segurei tanto tanto que eu me vesti de luto durante dois 
anos (...) tamanha era a tristeza que eu tinha de não poder chorar a morte do meu avô (...) só fui 
chorar só depois de anos mais tarde (...) aliás eu aprendi a chorar vai fazer uns cinco ou quatro 
anos (...)  
I: eu não sabia que a cultura japonesa era tão rigorosa (...) 
R: é sim (...) 
I: eu estou observando que a sua postura era um pouco contraditória com relação a sua cultura 
japonesa (...) a sua origem (...) porque você foi e é uma professora revolucionária e que 
revolucionou também os seus princípios japoneses (...) 
R: sim (...) sim (...) eu fui contraditória na minha postura (...) eu  foi  contraditória até na 
postura (...) porque muita coisa da tradição japonesa que eu NÃO aceitava (...) eu fazia questão 
de dizer que eu não aceitava (...) eu tinha ALTAS encrencas com o meu pai (...) na época da 
ditadura a minha mãe dizia (...) meu Deus (...) qualquer dia a polícia vai levar os dois presos (...) 
porque eu tinha  altas  discussões  com  o  meu pai (...) o meu PAI era assim (...) apesar de ser 
japonês com todas as tradições culturais (...) ele era de uma obediência (...) eu não diria 
obediência (...) mas era de um respeito que eu não sei dizer o que era (...) o que o meu pai tinha 
com a minha  avó (...) isso  ele  mantinha (...) de resto não (...) pelos mais velhos ele abaixava a 
cabeça e não dizia nada (...) eu via aquilo de uma forma (...) nossa (...) eu me lembro que a 
minha avó pegava o jornal que já tinha passado algum tempo (...) abria o jornal e mostrava para 
o meu pai e dizia (...) olha (...) você leu esse jornal (...) você viu o quanto isso é importante para 
a lavoura? (...) meu  pai  já  estava  cansado de ler (...) já sabia (...) já leu e (re)leu (...) já tinha 
feito tudo  e  ele dizia para a mãe dele (...) sim mamãe eu vou  ler (...) me  desculpe  (...) eu 
ainda não li (...) meu pai fazia isso (...) e aquilo me deixava numa revolta (...) eu falava (...) o 
papai já leu (...) já contou esta história para mim (...) porque que ele está dizendo para a mãe 
dele que ele não leu e pedindo desculpa por uma coisa que ele não FEZ? (...) eu indaguei o meu 
pai (...) por que você pediu desculpas para a SUA MÃE? (...) você não fez nada de errado (...) 
porque você leu (...) ele falava (...)  isso  é  respeito ao mais velho (...) aprenda (...) isso eu sabia 
que era assim (...) mas no meu interior aquilo me deixava muito revoltada (...) 
I: você era revolucionária para a época (...) na educação (...) 
R: é é é (...) eu fui mesmo (...) até para casar com o meu  marido que não era japonês (...) eu fui 
a primeira (...) ele é neto de português (...) foi uma briga (...) eu fui a primeira da família (...) 
mas abri caminho para todo mundo (risos) a abertura que eu fiz para a família (...) a minha vida 
foi  assim de duras penas (...) eu cometi muitos erros (...) mas eu cometi não é porque eu achava 
que estava errando (...) porque era a convicção que eu tinha (...) porque dentro da minha 
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convicção (...) eu acredito (...) eu sigo a minha maneira de ser (...) eu era contraditória nesse 
sentido (...) de ter sido educada de um jeito e tentar sair de tudo aquilo (...) isso o meu pai me 
permitiu (...) apesar de ainda abaixar a cabeça para a minha avó (...) eu abaixava a cabeça para 
os meus avôs  (...) às vezes (...)  eu  engolia seco (...) mas ficava quieta (...) para o meu avô 
materno eu nunca fui uma pessoa contraditória (...) ao contrário (...) ele sempre foi MUITO 
coerente (...) não tinha aquela história de engolir  o que  eu  não  queria  (...) a minha avó 
paterna (...) ela era bastante (...) era professora de inglês (...) ela foi formada lá (...) a minha 
família (...) apesar de ter vivido como imigrantes de agricultor (...) nunca deixaram de ter 
instrução (...) já outras famílias que vieram também há 80 anos atrás (...) famílias de agricultores 
não tinham instrução (...) meus avós há 80 anos tinham (...) o meu avô paterno era engenheiro e 
a minha avó era diretora da empresa de onde o meu avô era engenheiro que (...) quando eu 
estudei em Suzano (...) eu lembro que (...) quando eu me formei no normal e era a terceira 
mulher que tinha  estudado na cidade de Suzano (...) foi em 68 que eu me formei (...) 
I: na colônia japonesa? 
R: na colônia japonesa (...) eu fui a terceira mulher do bairro (...) a primeira foi uma prima 
minha que fez contabilidade (...) eu que estudei para ser professora e uma outra amiga que fez 
contabilidade (...) SÓ (...) mais  nenhuma  mulher  tinha (...) na década de 65 e 68 (...) só nós 
três (...) tanto é que (...) quando  eu  fui  fazer escola normal (...) a colônia abaixou na minha 
casa (...) virou para o meu pai e disse (...) o que é que o senhor está fazendo? (...) o senhor só 
tem filhas (...) tem que prepará-las para o casamento (...) agora elas têm que fazer corte e 
costura (...) culinária para se casar (...) não tem nada de mulher estudar (...) a mulher não tinha 
que estudar (...) ginásio já era muito (...) meu pai virou e fez assim (...) a filha é minha (...) ela 
vai estudar  se  ela quiser (...) a mãe dele já era professora de inglês (...) então (...) ele tinha uma 
visão de que a mulher podia estudar (...) diferente de todo o resto da colônia (...) então (...) isso 
ajudou muito (...) 
I: a sua família também era diferente das demais (...) 
R: tanto é que o meu pai era considerado o esquisito da colônia japonesa (...) era considerada 
uma família esquisita (...) era o termo que utilizavam (...) fazendo referência a nós (...) 
I: saía do padrão (...) agora (...) fale mais um pouco da sua prática como alfabetizadora (...) 
R: eu tinha a preocupação de fazer principalmente com  que as crianças soubessem explicar (...) 
justificar o  seu  conceito  para  você descobrir o que estava fazendo e pensando (...) e eu fiz isso 
a minha vida inteira (...) sempre me questionei (...) eu sempre fui muito questionadora  (...)  eu  
sempre  perguntava  o  porquê (...) por quê? (...) por quê? (...) por quê? (...) e todo mundo tinha 
que me explicar (...) e eu só ficava feliz quando aquilo batia ou quando alguém conseguia mudar 
as minhas idéias (...) e quando eu tinha certeza que aquilo era aquilo (...) 
I: só quando a convencia? 
R: é é é é (...) só quando me convenciam eu ficava feliz (...) até (...) então (...) eu ficava nos 
porquês (...) isso porque o meu avô dizia que TUDO tinha uma explicação (...) e que bastava eu 
querer saber (...) 
I: o seu avô materno? 
R: materno (...) porque o paterno eu nem cheguei a conhecer (...) o materno teve muita 
influência sobre mim (...) em todas  as  férias  ele  vinha  passar com a gente em casa (...) no 
sítio (...) ele dizia que tudo tinha uma explicação e ele falava que isso talvez não teria sentido 
HOJE (...)  mas que mais tarde iria entender o significado (...) então (...) tudo  tinha  uma  
explicação  (...) para   pedir  uma  explicação  eu  teria que perguntar (...) usar o porquê (...) com 
isso eu perguntava por quê? (...) por quê? (...) tanto é que no ginásio o meu apelido era Rosa dos 
porquês (risos) porque o tempo todo eu falava porque (...) eu queria uma explicar para eu 
ENTENDER (...) ter certeza de que aquilo era realmente aquilo que eu tinha entendido (...) eu 
ficava por quê? (...) por quê? por  quê?  por  quê? (...) e  engraçado que isso me fez acreditar (...) 
perceber que eu só conseguia realmente ter certeza pelo menos alguma convicção de que eu 
estava fazendo alguma coisa correta a partir do momento que eu fizesse o outro entender muito 
bem (...) então (...) eu precisava explicar muito bem (...) se eu não tivesse entendido (...) eu 
também tinha que pedir para o outro explicar muito bem (...) e eu fazia também com que o outro 
desenvolvesse a fala (...) o desenvolvimento da linguagem (...) sem perceber que eu estava 
fazendo isso no aluno (...) eu ia fazendo isso (...) eu perguntava muito para as crianças (...) toda 
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vez em que a criança fazia alguma coisa (...) eu perguntava (...) isso também teve a influência 
do professor Wilson (...) NOSSA (...) que história linda (...) mas o que é (pronunciou tijolo em 
japonês)? (...) me fazer desenhar para ele entender que era tijolo (...) como é que ele percebeu 
isso (...) porque ele me questionou (...) me problematizou (...) fez com que eu solucionasse (...) e 
eu solucionei com o desenho (...) eu descobri que ele descobriu (...) ISSO me fez acreditar que a 
educação tinha que ser dessa maneira (...) a minha vida foi pautada nisso (...) e ATÉ hoje eu 
faço isso com as minhas professoras (...) quando as professoras chegam e dizem que não vai dar 
certo (...) eu pergunto (...) por que não vai dar certo? (...) o que você fez que me garante que não 
vai   dar  certo (...) se você diz que não está dando certo (...) então (...) existem alguns pontos  
falhos  ou  todos os  pontos estão falhos (...) então (...) me indica o que você fez (...) por que não 
deu certo? (...) por que não vai dar certo? (...) você tem que ter certeza e por isso você tem que 
justificar muitíssimo bem (...) quando o professor leva a criança para a recuperação  e  justifica  
que é  falha  na  alfabetização (...) o  que  seria  falha  na  alfabetização? (...) o que é? (...) essa 
criança sabe escrever o nome? (...) já reconhece alguma letra? (...) ele conhece uma sílaba? (...) 
ele pensa que uma letra é uma sílaba? (...) ou ele usa qualquer letra? (...) o que  É? (...)  elas 
falam  (...)  aí  Rosa que complicado (...) eu falo (...) não é (...) a criança pode ter várias 
hipóteses (...) eu quero saber onde ela está (...) de repente  a  criança  escreve  machado  com x e 
você vai dizer que é falha na alfabetização  (...)  ou  é porque não sabe escrever 
ortograficamente (...) a mesma coisa que é aquela criança  que  escreve  em garatuja (...) 
TAMBÉM é falha de alfabetização? (...) então (...)  onde  ela  está  (...) qual é a sua fase? (...) 
ah! (...) ele é fraco em matemática (...) ai minha nossa !!! (...) o que é fraco em matemática? (...) 
o que é matemática para você? (...) é  continha? (...)  é  resolução  de  problemas?  (...)   se   é  
continha (...) o  que  ele não faz  da  continha?  (...) é  a técnica operatória? (...) ou  é  o 
conceito?  (...) você precisa saber tudo isso (...) você tem que perceber tudo isso para você 
selecionar (...) ah! (...) ele é muito bom  em  matemática  (...)  mas  em  português (...) ele é 
fraco (...) isso não diz  NADA (...)  eu  fico  criticando  (...)  eu  fiz  isso a minha vida inteira (...) 
eu faço isso agora com os meus professores (...) eles não gostam disso não (risos) eu acho que 
eu fui uma professora revolucionária (...) professora que não foi muito pelas linhas 
convencionais (...) foi tradicional  em muitos  aspectos (...) apesar  de  ser ainda (...) mas hoje eu 
posso dizer uma coisa (...) que ninguém (...) isso o meu avô dizia (...) que ninguém é aquilo que 
não é (...) eu tenho  aquilo  que eu tive (...) eu passei  o  que  eu  tive (...) e da reflexão de tudo 
que eu tive (...) a vida da gente (...) a gente carrega nas costas da gente (...) às vezes (...) 
centenas de anos (...) eu não conheci os meus bisavós e nada (...) mas eu sei da história dos 
meus bisavós (...) da conduta que os meus bisavós tinham com os meus avós (...) HOJE (...) eu 
consigo entender aquilo que o meu avô dizia (...) você vai entender as razões só depois (...) hoje 
eu consigo entender (...) que a minha  avó  paterna  (...)  por  exemplo (...) era do jeito que ela 
era (...) que nenhum neto gostava  dela  (...) no dia em que a minha avó morreu (...) teve um 
primo meu que simplesmente estourou champagne (...) porque a minha avó faleceu (...) era uma 
festa (...) ela era um caos (...) uma coisa  que  ela  fazia (...) ela  ia à casa  dos  netos de cinco e 
seis anos (...) pegava uma régua (...) se pegasse com a mão esquerda (...) PÁ PÁ (...) ela dava 
reguada (...) eu sempre levei reguada (...) isso foi uma coisa que marcou muito a vida dos meus 
primos e a família toda não gostava dela (...) ela era professora de inglês (...) aliás (...) eu não sei 
inglês por causa dela (...) eu pegava o que era para ser traduzido para o inglês e entregava tudo 
para a minha avó (...) e ela escrevia tudo (...) aí eu copiava (...) o que eu aprendi? (...) eu pegava 
o português e traduzia para o japonês para ela passar para o inglês (risos) e por isso a MINHA  
família  me  ensinou  muito  o  japonês  (...) engraçado (...) hoje eu fico pensando (...) eu lembro 
que a primeira vez que eu li um probleminha daqueles 500 de castigo (...) o meu  avô  disse  
para  mim (...) traduza em português (...) porque o avô não entendeu nada (...) e eu 
tranqüilamente traduzi em japonês (...) ele virou e falou (...) agora desenhe (...) eu desenhei e aí 
ele me ensinou a conta (...) só que na época (...) eu não parei para pensar (...) como é que ele 
sabia que eu  tinha  traduzido corretamente? (...) se ele não sabia a língua portuguesa (...)  
I: será que ele não sabia mesmo? 
R: ele SABIA (...) porque ele sabia que eu tinha traduzido corretamente (...) 
I: ele queria saber se você tinha interpretado bem ou não (...) 
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R: EXATO (...) então (...) com isso ele me fazia  traduzir  para  o  japonês  (...) interpretar 
aquilo (...) porque a minha vida inteira (...) quando eu me formei (...) nos meus primeiro anos de 
magistério  (...) eu traduzia para o japonês (...) todo o meu pensamento era traduzido (...) eu 
sempre fui muito falante (...) mas para escrever eu demorava 50 vezes mais (...) porque eu tinha 
que escrever (...) (re)escrever e escrever e escrever (...) até chegar onde eu queria (...) porque eu 
era incapaz de escrever numa tacada só (...) porque eu tinha muitos erros de concordância (...) 
depois (...) porque eu pensava em japonês e traduzia para o português (...) mas isso também me 
ajudou  muito  na escola normal (...) no meu último ano de escola normal (...) a minha 
professora de português fez assim (...) 
 
3.ª FITA  – LADO A 
 
R: ela disse (...) seu eu continuasse redigindo desta maneira (...) se no segundo semestre do 
terceiro ano de normal (...) seu  continuasse  redigindo  com  tantos erros (...) eu ia ser retida (...) 
que eu não ia me formar professora (...) que ela não permitiria que uma professora semi-
analfabeta fosse dar aula (...) porque as minhas redações em português não tinham nem pé nem 
cabeça (...) o que acontecia? (...) eu procurava pensar em português e escrever e acabava  
misturando  o  português com o japonês (...) aí no mês de julho em casa (...) nas férias (...) eu 
pensei que eu tinha  que solucionar esse problema (...) eu tenho que dar um jeito (...) aí eu 
pensei (...) o que eu sei fazer? (...) eu sabia MUITO bem o japonês e traduzia muito bem o 
português para o japonês (...) eu tinha que usar isso (...) então (...) em TODAS as redações que 
ela desse (...) eu puxei da memória alguma história de japonês que eu soubesse (...) eu fazia 
simplesmente tradução (...) e eu ia MUITÍSSIMO bem com isso (...) e aí a professora disse (...) 
NOSSA Rosa (...) as férias de julho para você foram excelentes (risos) foi assim que eu 
consegui (...) desde que eu fui trabalhar na primeira escola que fui dar aula (...) foi numa 
fazenda de uma colônia japonesa (...) cujos pais não falavam português e os alunos também (...) 
e foi fácil (...) porque eu levei a minha vivência para a sala de aula e na reunião de pais eu pedia 
autorização especial (...) eu dava (...) eu fazia toda a reunião em japonês e eu conquistei a 
colônia com o meu trabalho (...) tanto é que eu fiquei trabalhando nesta escola quatro anos e 
consegui TUDO para a escola (...) tudo que você possa imaginar (...) a escola estava 
abandonada (...) a colônia japonesa reformou a escola (...) cercou a escola (...) mas também eu 
fiz aquilo que a tradição japonesa manda (...) eu ia de domingo para cozinhar para eles (...) 
I: por quê? 
R: porque eles iam fazer o mutirão de limpeza no domingo (...) porque a gente trabalhava até 
sábado (...) só  que  alguém  tinha  que  cozinhar  para  oferecer  almoço para eles (...) por fazer 
a reunião em japonês (...) explicava para os pais  porque  que  eu  estava dando aula daquele 
jeito (...) os pais ficavam felizes porque eles percebiam o que que eu estava fazendo para os  
filhos  (...) então (...) eu  estava contentando  a  todos (...) então (...) eu conquistei os pais (...) 
mas depois que eu vim para Guaianases  (...)  isso  já  foi  na década de 70 (...) no ano de 73 e 
74 (...) e foi nesta época que ia visitar a família dos alunos e eu pousava na casa dos alunos para 
conhecer a história de vida deles (...) 
I: era para você conhecer um outro mundo (...) porque até (...) então (...) você conhecia apenas a 
cultura japonesa (...) 
R: eu aprendi MUITO termo nordestino em Guaianases com os alunos (...) depois na década de 
80 (...) quando comecei a dar aula de alfabetização para jovens e adultos (...) também tinha 
alunos nordestinos (...) então (...) a maneira que eu trabalhei alfabetização com eles foi tirada da 
vivência deles (...) eu (...) então (...) fiz um projeto em 83 (...) 84 (...) quando eu montei um 
projeto mandioca com os adolescentes e adultos (...) e (...) então (...) começamos desde o plantio 
da mandioca até a farinha da mandioca (...) a alfabetização girou em torno disso (...) a palavra 
que se usava no plantio (...) e os alunos que sabiam a escrita escreviam e os que não sabiam (...) 
as palavras eram ditadas (...) o outro aluno ditava e soletrava (...) a maneira de trabalhar era 
IGUAL (...) só o TEMA que gerava que era do interesse dele que era diferente (...) como surgiu 
esse tema? (...) foi quando eu pedi para eles formarem uma frase com a palavra imprensa e os 
alunos entenderam prensa (...) era prensa que se utilizava na mandioca para tirar o líqüido que 
depois era transformado em farinha de mandioca (...) nós falamos sobre isso e eu descobri na 
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época que (...) dependendo  das  localidades  do  Brasil (...) o  mesmo  objeto  tinha vários 
nomes (...) fizemos o levantamento no Brasil inteiro dos termos da mandioca (...)  foi  uma  
descoberta  em tanto (...) eu aprendi muito  com  eles  sobre  a utilização da mandioca (...)  
I: quando foi que você realmente descobriu que a sua opção pelo magistério foi uma opção 
feliz? (...) no início tinha sido  uma  opção  pela  necessidade  (...) você não teve outra 
alternativa (...) 
R: eu descobri que eu nasci para a profissão (...) foi no segundo ano de magistério (...) porque 
no primeiro ano eu tinha pedido ao diretor que me desse a pior classe da escola (...) fiz assim 
para verificar se eu era capaz (...) se eu não conseguisse dar conta eu ia descobrir que eu havia 
feito a opção errada (...) e eu tinha desafios muito grandes naquela classe para resolver (...) era 
uma classe muito difícil (...) tinha muito problema (...) era uma fazenda de Suzano (...) onde a 
maioria era filho de oleiros (...) os japoneses (...) filhos de agricultores (...) e eles não tinham 
nenhuma noção de higiene (...) neste  ponto  (...)  os  japoneses não tinham mesmo muita 
higiene (...)  então  (...)  eu  tinha  um  desafio muito grande para conscientizá-los sobre a 
higiene (...) sobre a  necessidade  de  alfabetizá-los  (...) torná-los mais dóceis (...) porque 
pareciam um bichinho do mato (...) num machismo acentuado (...) a mulher  tinha  que  
obedecer (...)  a  mulher  tinha  que fazer (...) a  mulher não sei o que (...) o homem só tinha que 
mandar (...) e eu tinha que reverter esse quadro também (...) neste primeiro ano (...) eu levei as 
crianças a aprender a lavar roupa e venci este desafio (...) trabalhei tanto que no final do ano eu 
consegui alfabetizar a classe toda praticamente (...) e muito bem (...) com uma mudança de 
postura que os pais choravam de alegria de ver (...) lá (...) tinha aluno que batia na mãe com 
pedaço de cabo de vassoura (...) porque ele via o pai fazer isso com a sua mãe e pensava que 
aquilo fosse normal (...) para ele (...) homem tinha que fazer isso (...) e lá eu ensinei o Jaime a 
lavar a louça (...) a limpar uma casa (...) lavar uma roupa (...) mostrei para eles que a limpeza 
não tinha nada a ver com a pobreza (...) porque eles diziam (...) eu sou assim (...) porque eu sou 
pobre (...) eu cheguei a ir a CASA do Jaime para mostrar  que  ele  podia  fazer  e  assim eu 
fazia (...) então (...) assim (...) eu tive o meu primeiro sucesso (...) no final do ano (...) os pais 
vinham me agradecer (...) chorando de alegria  de  VER que  o filho tinha virado gente (...) e o 
Jaime dizia (...) dona Rosa (...) se eu sair no jornal (...) eu vou sair assim escancarado no jornal 
como um homem bom para a senhora ficar feliz (...) isso porque eu dizia que eu gostaria de vê-
los mais tarde num dia no jornal o nome deles (...) mas não como procura-se (...) mas como um 
homem bem  sucedido  (...)  não  interessa  se ele é doutor ou faxineiro (...) mas que seja um 
faxineiro honesto (...) trabalhador que gosta daquilo que ele faz e se é médico (...) que seja um 
médico que goste da profissão (...) não adianta ser médico e ficar matando os pacientes (...) 
porque eu vou me sentir muito mal e eu fui encontrar o Jaime (...) eu comecei em 68 e eu me 
casei em 76 (...) acho que foram 10 anos depois (...) eu estou na casa da minha mão no sítio (...) 
pára um caminhoneiro (...) o Jaime sempre dizia (...) dona Rosa (...) eu vou ter o meu caminhão 
e eu vou ser motorista de caminhão e eu vou amar ser motorista e eu vou transportar tijolos (...) 
então (...) em frente da casa parou um caminhão e desceu um moço e falou (...) dona Rosa (...) 
eu olhei para ele e disse (...) Jaime (...) a SEMHORA LEMBRA  DE MIM?  (...) eu falei só  
pode  ser  o  Jaime (...)  dona Rosa (...) a senhora lembra o que eu  disse  para  a  senhora que eu 
queria ser? (...) sei (...) você  queria  ser  motorista  de  caminhão e  ia ter o seu próprio 
caminhão (...) ele falou (...) aí professora (...) a senhora é professora mesmo (...) porque lembrou 
até agora o que eu falei (...) este é o meu caminhão (...) olha a minha carta de motorista (...) olha 
como me arrepia (...) porque foi uma das coisas que me marcou muito (...) este ano foi o 
primeiro ano e me deu certeza de que eu estava no caminho certo (...) eu conseguia vencer o 
meu primeiro desafio (...) era um teste para eu ver se eu ia  gosta  ou não e eu tinha certeza (...) 
gostar de uma coisa muito bonita é muito fácil (...) gostar de uma coisa feia é muito difícil (...) 
então (...) eu quis o mais feio (...) se eu conseguisse gostar do feio (...) o resto eu iria tirar de 
letra (...) e foi por isso que eu me desafiei (...) pedindo a pior classe da escola (...) foi o teste e 
daí para frente tive a certeza de que você só pode dizer se gosta ou não gosta (...) quando 
experimenta (...) 
I: pelo jeito você gostou muito (...) está amando (...) 
R: é (...) eu amo (...) hoje mesmo eu pensei (...) NOSSA (...) quantos anos eu estou no 
magistério (...) 36 anos (risos)  
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I: em que ano você nasceu? 
R: em 1948 (...) 
I: começou a trabalhar em 68 (...) 
R: me formei em 67 e em 68 comecei a lecionar (...) 
I: quando você se aposentou? 
R: eu não me aposentei (...) porque eu me afastei do Estado (...) fiquei dez anos no ensino 
particular e este tempo no Estado não conta (...) agora na coordenação (...) eu não posso fazer 25 
anos (...) porque 25 anos eu já tenho e com a coordenação (...) eu tenho que ter 30 anos (...) para 
30 faltam mais quatro e cinco anos (...) mas o meu sonho não terminou (...) eu ainda vou fazer o 
meu mestrado e meu doutorado (...) 
I: tem que fazer mesmo (...) 
R: eu vou (...) eu vou (...) este agora é o meu grande objetivo (...) a minha  mãe falou (...) para 
quê? (...) você não vai aposentar? (...)  eu  vou (...)  por  isso  que eu quero (...) ela falou (...) 
você vai virar  doutora  com  60  anos? (...) eu vou (...) qual é o problema? (...) ah! (...) você não 
vai fazer nada com isso (...) eu sei (...) mas eu quero (...) eu estou querendo trabalhar a 
importância da dobradura para o desenvolvimento da criança (...) do raciocínio (...) da 
observação e para a postura das crianças (...) para as crianças poderem ficar mais centradas (...) 
as crianças de  hoje  não  conseguem  ficar  dez minutos prestando atenção (...) sem 
concentração (...) eu já li  o  trabalho  da  Tizuko e  sempre foi uma área que sempre me 
fascinou (...) é o desafio ligado ao lúdico (...) eu vivo montando jogos (...) inventando coisas (...) 
um livro que eu gostei muito foi da Constant Kami (...)  
I: é na linha piagetiana (...) 
R: é um livro fantástico (...) foi um dos primeiros livros que eu li (...) tirando esses da Emilia  
Ferreiro  (...) foi  a  Constant Kami na  década de 80 foi o mais importante (...) disseram que ela 
veio aqui ao Brasil e  eu  perdi  (...) eu dei em cima daquilo que ela fez (...) foi um jogo e eu 
refiz (...) eu montei outro jogo (...) eu apresentei na PUC na feira de Ciências (...) de 
pesquisadores  do  CNPq (...) já  faz um bom tempo (...) foi na década de 80 (...) 
I: quando aparecia fracasso de seus alunos (...) como você lidava com essas questões? (...) eu 
acho que era muito conflitante? 
R: SIM (...) com certeza (...) era uma das coisas que eu me culpava (...) sabe que isso até hoje é 
difícil (...) lidar  com  fracasso do outro (...) hoje (...) eu consigo ver com outros olhos (...) com 
um outro olhar (...) era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade (...) para eu não  ter  essa  
dificuldade (...) o que eu fazia (...) eu punha um objetivo para cada um (...) uma  meta  para  
cada  criança   (...)  era  uma  meta que seria referente àquela criança (...) eu (...) na minha 
cabeça (...) não falava a meta para a classe inteira (...) porque eu sabia que nem todos poderiam 
chegar (...) se o  aluno  não  chegasse  (...) eu ira ficar frustradíssima (...) então (...) o que eu 
fazia (...) eu estabelecia na minha cabeça uma meta para cada criança para o desenvolvimento 
que ela esta tendo (...) com isso eu comecei a não ter tanta frustrações (...) porque a meta de 
cada um era diferente (...) porque (...) NO COMEÇO (...) um aluno meu não entendesse a 
sistematização que eu fiz (...) se ele tivesse tido uma concepção errada do que eu falei ia 
entendeu mal (...) aquilo me transformava (...) mesmo com as professoras também (...) isso me 
deixava muito mal a ponto de não querer mais ser professora (...) começava a CHORAR (...) 
meu avô sempre dizia que tudo tinha o seu tempo (...) que tudo tinha uma explicação (...) que 
esta explicação poderia  não  ser  clara hoje  (...) mas vai ser clara amanhã e pode ser clara 
nunca (...) 
I: era um verdadeiro educador (...) 
R: é (...) isso eu transportei para mim da seguinte forma (...) que cada um tinha um caminho 
diferente a percorrer (...) uma forma diferente (...) da mesma forma que eu não sabia andar de 
bicicleta perfeitamente como a minha irmã (...) em compensação a minha irmã não tinha 
facilidade para matemática como eu tinha (...) então (...) nós tínhamos jeitos diferentes (...) que 
hoje nós chamamos de habilidades (...) então (...) eu tinha que descobrir esse jeito diferente de 
cada um (...) em que a criança era melhor e eu tentava desenvolver isso e uma das coisas que me 
deixou até hoje frustrada (...) e eu disse que ainda vou atrás da Marileusa (...) porque eu não 
sossego enquanto eu não formar uma escola integral em que tenha um período com toda essa 
parte dessa sistematização teórica e no outro período tenha a outra vivência para ver o potencial 
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de cada criança (...) nós temos hoje (...) antes eu não sabia (...) que nós temos múltiplas 
inteligências (...) eu não sabia o nome (...) mas eu sabia da existência dessas inteligências (...) se 
a pessoa soubesse usar aquela inteligência a criança iria ser um gênio naquilo (...) e a gente não 
dá a importância (...) você desenha muito bem não é considerado  inteligente (...) inteligente  é  
aquele  que  sabia  a matemática (...) inteligente era aquele que fazia uma redação divina (...) era 
aquele que sabia o português bonito (...) que recitava muito bem (...) então (...) a concepção de 
inteligente que não me deixava muito feliz (...) porque eu sempre gostei de artes e ninguém me 
valorizava e achava que eu era inteligente pelo desenho que eu sabia fazer (risos) apesar de ter 
que provar que eu sabia desenhar muito bem (...) eu participei de concurso de desenho (...) eu  
tinha  seis  anos  (...)  eu estudava na escola japonesa (...) foi o primeiro ano (...)  concurso  
estadual  de  desenho  infantil  da colônia japonesa e eu resolvi participar (...) eu não tinha 
material de desenho (...) porque o meu pai dizia que o bom desenhista não é aquele que faz 
desenhos lindos com material completo (...) porque com material de primeira qualidade com 
tudo completo ajuda a fazer lindo desenho até ele que era o mais bobo conseguiria fazer  (...) ele 
dizia isso (...) então (...) para testar que eu era boa desenhista (...) eu tinha que usar aquilo que 
eu tinha (...) giz quebrado (...) eu tinha que usar o que eu tinha em casa (...) carvão (...) aquilo 
que eu dispunha (...) eu tinha que usar a criatividade (...) amassar barro (...) do barro eu  tinha 
que  tirar a tinta (...) se  você  tira  disto  a cor para você pintar (...) aí você é boa artista (...) 
então (...) eu fiz (...) lógico que quando eu apresentei o meu desenho (...) o meu professor da 
escola japonesa disse para mim (...) ele  me  achava  TÃO  MEDÍOCRE no  desenho  que  todo 
mês na pasta de nossos trabalhos (...) eu era excelente em redação japonesa (...) mas de desenho 
vinha um desenho de uma casa (...) um animal que não havia sido desenhado por mim (...) eu 
nunca tinha desenhado (...) mas aparecia com o meu nome e na minha pasta (...) o meu pai 
falava  (...)  NOSSA  (...)  como  você  desenha  bem (...) eu falava (...) esse desenho não era 
meu (...)  eu não fiz esse desenho (...) meu pai falava (...) mas tem o seu nome e está na sua 
pasta (...) ele me achava tão medíocre no desenho que para não mostrar para  os  pais que eu era 
medíocre (...) ele desenhava e colocava o meu nome e mostrava para os pais (...) para todo 
mundo o desenho mais lindo era o meu (...) mas não era meu (...) porque a concepção do 
professor  sobre  o meu desenho era de que eu era medíocre (...) eu fui perceber isso bem mais 
tarde (...) aquilo só me revoltava (...) quando  veio  o  primeiro concurso (...) e eu acabei  
desenhando (...) aí ele disse que não tinha valor nenhum (...) aí eu fiz tamanho escândalo (...) eu 
tinha seis anos (...) virei para o meu pai (...) PAI (...) você disse que depois de Deus (...) você é a 
pessoa mais importante (...) você (...) então (...) é mais importante que o meu professor (...) 
então  (...)  você tem que dar um jeito (...) meu desenho tem que ir para o concurso (...) aí meu 
pai foi conversar com o professor (...) eram três desenhos que haviam sido escolhidos na escola 
e o meu tinha sido o quarto (...) a pedido do meu pai que era o presidente da colônia (...) um mês 
depois (...) o meu  desenho  não  voltava (...) de todos   voltaram  (...) aí  eu chorei (...) porque o 
meu desenho não voltou (...) aí eu fiz outro escândalo (...) o meu professor disse que o meu 
desenho foi perdido e eu acho que ele não havia se perdido (...) eu achava que o professor tinha 
rasgado o meu desenho e não tinha ido nem para a primeira comissão (...) aquilo foi a pior coisa 
que poderia ter acontecido na MINHA vida (...) eu chorava (...) chorava (...) chorava (...) porque 
não PERMITIRAM participar (...) eu chorava tanto que o meu pai virou e disse (...) filha (...) 
não fique preocupada (...) papai vai te levar até a exposição e você vai ver quem tirou o primeiro 
lugar (...) você vai ver de perto o desenho vencedor e vai ver o que é um desenho bonito (...) aí o 
ano que vem você tira o primeiro lugar (...) papai vai  te  levar (...) fomos ao Ibirapuera até  a 
inauguração do espaço japonês (...) casa japonesa (...) coisa que tinha na época (...) que teve a 
primeira exposição do concurso (...) lá fui eu (...) e eu vi que tinha muita gente perto de um 
desenho (...) quando  eu olho (...) eu vi o número um em cima do meu desenho (...) eu gritei (...) 
GANHEI O PRIMEIRO LUGAR (...) ah!!! (...) dali para frente não prestou mais (...) não 
prestou porque o professor falava alguma coisa (...) eu falava (...) QUEM TIROU O PRIMEIRO 
LUGAR no concurso fui eu (...) eu que sei desenhar (...) você não sabe (...) assim eu participei 
até a quarta série (...) eu já estava na quarta  série  de  grupo quando eu participei pela última 
vez (...) já era o professor Wilson (...) ele quis me forçar a participar do concurso porque eu 
havia vencido os concursos anteriores (...) eu tinha vencido todos os concursos (...) ele achava 
que eu deveria participar (...) para quem ganhou  todos os prêmios da colônia (...) eu não estou 
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entendendo (...) isso é sinal de que você tem um GRANDE valor (...) então (...) você vai expor o 
seu (...) eu não queria porque nesta época eu já tinha um pouco mais de senso crítico (...) eu já 
tinha 11 anos (...) eu via as minhas colegas japonesas vindo do  Japão  com  aquarela (...) com  
pincéis (...)  com guache (...) com tinta (...) 
 
3.ª FITA  – LADO B 
 
R: (...) elas tinham  material de primeira linha do Japão e eu com lápis de cor e lápis de cera (...) 
eu nem tinha  nível  de  competição (...) eu  não  tinha  chance  (...) de jeito nenhum (...) mas 
tamanho foi o incentivo que o professor Wilson me fez participar com giz e lápis de cor e  até  
carvão  de  casa  eu usei (...) em alguns lugares até barro (...) usei tudo que eu tinha (...) 
participei (...) e quando foi a entrega do prêmio eu não quis ir de jeito nenhum e a escola foi 
convidada  para  ir à entrega do prêmio (...) eu falei (...) então (...) eu vou faltar no dia da 
entrega do prêmio (...) porque todas as classes  eram  obrigadas  a  ir (...)  tamanha  frustração 
era (...) mas eu resolvi ir  e  eu ganhei (...) e isso me marcou muito (...) foi a primeira vez que eu 
ganhei  ramalhete  de flores da primeira dama do estado (...) era Carvalho Pinto na época (...) eu 
recebi diploma da mão dele e depois eu recebi ramalhete da esposa dele (...) 
I: isso aconteceu com uma menina de 11 anos (...) 
R: de 11 anos (...) isso para mim foi assim um (...) MARCO na minha vida (...) foi uma coisa 
que me marcou muito (...) depois disso parei TOTALMENTE de desenhar (...) também tem um 
motivo (...) um dia brigando com o meu pai (...) como sempre fazia em altos brados (...) mas eu 
discutia  pontos  de vista  (...) não respondia (...) ele tinha um ponto de vista que defendia o seu 
ponto de vista e eu defendia  o  meu  ponto  de  vista e tínhamos discussões fortes a esse 
respeito (...) só que neste dia não (...) eu RESpondi para ele (...) eu fui malcriada com ele (...) ele 
não teve dúvida (...) ele pegou o canudo que estava todos os meus diplomas de desenho (...) ele 
falou (...) você está vendo isso? (...) isso é a coisa mais importante da sua vida (...) não é? (...) 
pois (...) então (...) olhe muito bem (...) porque vai ser a última vez (...) pegou todos os diplomas 
de desenho e jogou dentro da fogueira (...) queimou todos os meus diplomas  (...) a  forma que  
o  meu  pai  encontrou  para me castigar (...) 
I: foi forte (...) 
R: forte (...) 
I: era uma menina de quantos anos? 
R: de 12 para 13 anos (...) também eu virei para ele e falei (...) tudo bem (...) da mesma forma 
que eu nunca mais vou ver esses diplomas (...) você nunca mais vai me ver desenhando (...) 
parei TOTALMENTE (...) só voltei a desenhar quando eu comecei a namorar o meu marido (...) 
com 28 anos (...) porque a família do meu marido desenhava divinamente (...) então (...) o meu 
namoro na casa dele era sentar na cozinha dele na mesa de jantar enorme e  ficava  todo  mundo  
desenhando (...) só o meu sogro que não desenhava (...) e o meu sogro virou para mim e disse 
assim (...) minha filha (...) se você quiser entrar para essa família (...) você tem que desenhar (...) 
eu falei (...) eu não sei desenhar (...) então (...) você vai aprender com o seu namoradinho aí (...) 
senão você não vai entrar para a família (...) então (...) não entro já vou saindo (...) eu falava 
para ele (...) aí eu comecei pegar no lápis para fazer qualquer coisa (...) o meu marido falava (...) 
você nunca desenhou? (...) eu falava não (...) ele falava (...) você está mentindo (...) porque 
ESSE traço não  é  de quem não sabe desenhar (...) esse traço não é de alguém que nunca 
desenhou (...) esse traço é de quem desenhou e quem desenhou e muito (...) aí eu voltei 
novamente a desenhar (...) mas por muito tempo (...) quase 15 anos que  eu  apaguei da minha 
vida (...) tanto é que eu desenhava um pouco na lousa para as crianças (...) eu dizia o que era 
porque eu achava que eu era incapaz de desenhar (...) 
I: travou (...) 
R: travei (...) travei (...) e eu tinha feito a promessa de nunca mais eu ia desenhar (...) neste 
ponto eu era turrona (...) você gostaria que eu falasse mais alguma coisa? 
I: fale um pouco mais sobre a rotina (...)  o  processo  de  planejamento  do  seu trabalho 
docente (...) 
R: eu não tenho o costume de repetir  o  planejamento (...) de  copiar  do ano anterior (...) 
porque é bem mais cômodo (...) eu simplesmente sumia com aquele que eu tinha feito do ano 
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anterior (...) sempre (...) eu sei que por muito tempo eu guardei os cadernos (...)  os  mapas 
feitos (...) não guardo nada  do  meu  trabalho (...) às vezes (...) eu guardo alguma coisinha de 
tanto o meu marido insistir (...) eu faço alguma coisinha registrada (...) 
I: quantos filhos você tem? 
R: eu não  pude  ter filhos (...) eu  adotei  duas  meninas  que tiveram uma vida muito difícil (...) 
o pai foi assassinado (...) lá da Bahia (...) eu adotei (...) a mais velha tinha sete anos (...) a 
pequena  tinha  cinco  anos (...) elas  nunca  me  aceitaram  como mãe (...) foi muito difícil (...) a 
pequena engravidou com 19 anos (...) estava fazendo cursinho e a outra saiu de casa há dois 
anos (...) cada uma tem a sua vida (...) está vivendo de uma maneira totalmente diferente do que 
eu imaginei na minha vida (...) a segunda está com 22 anos  (...)  o  filho  dela  ia  fazer  três 
anos  (...)  mora  perto  da  favela  e  começou a vida dela na favela (...) mora num quartinho que 
não tem o tamanho desta sala (...) a outra mora num quarto e cozinha (...) está também com um 
companheiro (...) não foi o que eu imaginei (...) as duas pararam de estudar (...) a minha vida 
pessoal me ensinou uma coisa (...) ninguém ensina ninguém (...) a não ser  que  este outro que 
vai aprender esteja predisposto a aprender (...) cada um de nós tem a sua maneira de ser e 
enquanto não tiver alguém que prove que esta maneira de ser não está bom para ela (...) essa 
pessoa não muda (...) isso foi a vida que me ensinou (...) esse xérox aqui foi um trabalho que eu 
havia realizado (professora Rosa mostrou algumas  folhas com  exercícios) e  resolvi  
sistematizar  e  colocar  no papel  (...) a Constant Kami foi importante para que eu organizasse 
as atividades (...) e eu organizava os exercícios usando as formas geométricas a partir da 
observação dos alunos e das suas necessidades (...) e eu ia fazendo e eu dava para as professoras 
e não guardava para mim (...) veio uma professora e me perguntou sobre os primeiro projeto 
sobre o nome que eu tinha trabalhado com elas (...) eu realizava um trabalho diferenciado de 
alfabetização que começava pelo nome (...) começava pelo  nome do aluno (...) depois o nome 
dos pais (...) agente alfabetizou as crianças em cima dos nomes e foi o melhor ano (...) ela me 
perguntou e eu não sabia onde eu tinha  registrado  (risos)  eu  faço (...)  mas  não me preocupo 
em registrar (...) hoje se eu puser no computador (...) eu deixo gravado (...) eu não tinha nem 
datilografia (...) então (...) eu  fazia no estêncil (...) na hora eu entregava para a professora e eu 
ficava  sem  (...)  as  próprias  professoras  falavam  que se eu tivesse guardado tudo que eu já 
dei (...) eu teria um material fantástico (...) eu posso até registrar (...) mas EU não guardo (...) 
isso aqui que eu estou mostrando (...) eu encontrei por acaso (...) esse aqui foi o meu marido que 
fez (...) ele me obrigou a fazer (...) NOSSA (...) 29 páginas datilografadas (...) é muito (...) não 
é? (risos) eu fiz muita coisa  na  mão  sobre  alfabetização (...) dominó (...) jogos de 
alfabetização (...)  fichas  de palavras (...) de desenho (...) tem a cartela de nome (...) tem o 
desenho (...) a gente mostra o desenho  e  a  criança  tem que mostrar onde está escrito (...) 
bingo (...) era um tipo de bingo (...) eu tenho algumas coisas de matemáticas  lá  embaixo na 
sala de materiais  pedagógicos (...) isso porque quando eu peguei a coordenação aqui (...) a 
primeira dificuldade que as professoras colocaram (...) é que as nossas crianças  não  sabiam  
escrever  com coerência (...) as histórias  não  tinham  enredo (...) nem  começo  nem  fim (...) 
não  tinham  seqüência  (...) eu (...) então (...) comecei a dar ênfase no primeiro ano a esses 
jogos (...) porque eu percebi que os nossos alunos não sabiam pensar (...) o que eu percebi na 
matemática? (...) percebi que só tinha continha (...) eu deixei de lado a continha e passei para 
essas atividades de jogos (...) eu fiz muito jogos de português (...) mas estão todos espalhados e 
eu fiz um grande projeto e naquela época eu não sabia  que  eu  usava  o termo  projeto (...) 
agora (...) todo mundo utiliza (...) eu queria que o resultado final (...) o produto final do trabalho 
do ano era concurso de teatro (...) então (...) no final  do ano  as  crianças  participavam  e 
durante o ano inteiro escrevia (...) TUDO era motivo para escrever e paralelamente desenvolvia 
a matemática (...) quando o português já era bom (...) as crianças conseguiam escrever (...) aí eu 
comecei a dar ênfase na matemática (...) e a matemática era importante (...) eu falo que na 
alfabetização nós temos (...) quando eu falo em alfabetização não é apenas decodificação de 
letras (...) não  é  apenas  a  sonoridade  das letras (...) mas alfabetização inclui muito mais o 
usar (...) saber usar aquilo que se aprende na sua vida cotidiana (...) eu fazia a criança perceber 
que dois mais dois não é nada (...) e  não  é  nada mesmo (...) e eu procurei transformar as coisas 
em algo diferente e (...) então (...) daí eu comecei a trabalhar com jogos matemáticos (...) eu 
tenho um CD que eu registrei esses jogos (...) de TANTO que elas pediam (...) eu consegui fazer 
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um CD só com jogos matemáticos e desafios (...) porque elas ainda achavam dificuldades para 
trabalhar com jogos (...) e eu sempre disse que eu só iria me dar como satisfeita no dia em que 
eu tivesse uma oficina pedagógica (...) onde os alunos pudessem trabalhar com o material 
pedagógico (...) ter material para trabalhar (...) há sete anos atrás (...) quando teve a reforma aqui 
e eu lutei para que esse espaço fosse construído e fizesse parte da escola (...) eu derrubei um 
antigo laboratório e transformei numa oficina (...) tenho teclado (...) bandinha rítmica (...) tenho 
violão (...) eu não sei se seria as várias inteligências (...) mas eu procuro desenvolver as várias 
inteligências  (...)  o  aluno pode não saber matemática do jeito que é dado (...) mas se você 
puser (...) se ele gosta de desenhar (...) se você PARTIR do desenho dele  e  levar  o aluno para a 
matemática (...) ele pode gostar e pode aprender (...) ele não gosta de matemática (...) mas ele 
tem uma facilidade ENORME de entender texto em português (...) esse entendimento para a 
problematização dos problemas  ocorre (...) e  esse   cruzamento que tem que ser feito (...) se 
nós formos trabalhando  a  matemática  como  era  e  o português como é (...) essa foi sempre a 
minha preocupação (...) e a minha felicidade (...) neste ponto eu ainda não estou contente (...) e 
que ainda não tenha uma escola (...) uma especialização não sei como seria (...) mas uma escola 
direcionada para este ponto (...) que fosse dada à criança o direito de desenvolver outras 
habilidades através da potencialidade dela (...) ela tem  potencial ENORME (...) em desenho (...) 
então (...) vamos começar do desenho (...) a partir do desenho abre-se o leque para as outras 
coisas (...) mas precisaria de uma pessoa que goste de desenhar (...) que entenda de arte para 
saber fazer essa (...) 
I: triangulação (...) 
R: isso (...) começar com português e transformar para a matemática (...) é uma pessoa que teria 
que conhecer o português e todo o restante das outras áreas (...) eu não sei se eu vou encontrar 
(risos) é uma escola que faz falta (...) este ano nós estamos tentando trabalhar nessa linha (...) 
cada professor escolheu o seu potencial para trabalhar (...) para poder fazer bem (...) eu estou 
tentando para ver se a gente consegue (...) sempre é a tentativa para depois analisar os pontos 
para ver onde é que nós falhamos (...) porque falhamos e tentar melhorar no ano seguinte (...) 
I: e para você o que foi hoje (...) essa reconstituição da sua trajetória de vida (...) o que 
significou para você? 
R: olha foi EXTREMAMENTE gratificante (...) é como você tivesse voltado 35 anos (...) 40 
anos da minha vida (...) eu consegui visualizar cada momento que eu descrevi (...) eu consegui 
visualizar cada momento novamente (...) consegui ver a cara dos meus alunos (...) o sorriso 
deles (...) de ver quanto que eles (...) o pulo que eles davam (...)  a  conquista  deles (...) me  
desculpe (...) eu fiquei muito emocionada  (...)  (professora  se  emocionou  muito)  (...)  foi 
muito (...) muito bom (...) foi (...) nem sempre  a gente tem essa oportunidade (...) para mim foi 
muito bom (...) consegui vivenciar (...) vivenciar desde os meus cinco (...) seis anos (...) quando 
eu comecei na escola japonesa para falar das coisas boas e das coisas que me machucaram (...) 
hoje eu compreendo as razões que levaram as pessoas agirem daquele jeito comigo (...) eu acho 
que é uma riqueza fora do comum e eu consigo falar com você de tudo isso (...) porque eu amo 
de paixão tudo que eu fiz na minha vida (...) o que eu faço (...) eu amo a minha carreira (...) ela é 
a mais bonita (...) acho que não existe mais bonita que ela (...) acho que é a única carreira (...) é 
a única carreira  do  professo  fundamental  (...)  este  que consegue ver uma flor e ninguém 
mais (...) se não for o professor (...) é a mãe (...) tirando a mãe (...) o único profissional que pode 
ver o floreamento de um ser humano é o professor (...) acho  que  não  existe  coisa mais linda 
que isto (...) mais linda que isto seria o  nascimento  dele (...) a  concepção  (...) o ATO de 
nascer (...) acho uma coragem fora do normal (...) depois disso acho que não existe carreira mais 
bonita que a do professor (...) porque a do professor do fundamental consegue ver o quanto a 
criança cresceu (...) acho que é mais que isso é a criança se perceber como um ser crescente (...) 
depois de uma certa idade você não consegue perceber se você cresceu ou não (...) se você 
aprendeu ou não (...) fica uma coisa meio que misturada (...) mas na infância eu vi isso (...) eu 
vejo isso (...) a  criança percebendo e justificando o quanto ela cresceu (...) o quanto ela 
aprendeu (...) e que para esse crescimento dependeu dela (...) foi ela que construiu (...) porque 
ela se permitiu (...) porque se ela não permitisse não teria ninguém que fizesse (...) que o faria a 
aprender de jeito nenhum nem com base de porrada iria conseguir (...) por isso eu acho que é a 
coisa mais gratificante  para  a  carreira do magistério (...) eu sinto não estar na sala de aula (...) 
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mas como diz a Marileusa que está na hora de eu sair da sala de aula e ir para a Secretaria da 
Educação para expandir mais e eu acho que não (...) porque eu acho que o meu lugar ainda é 
aqui (...) tanto é que eu nunca aceitei o convite da Marileusa (...) porque aqui  na escola eu  
consigo ver os alunos (...) o seu crescimento (...) na Diretoria eu não conseguiria ver (...) eu já 
fui convidada para ir à Diretoria (...) aqui eu posso ver e aqui eu posso aprender (...) cada  dia eu 
aprendo uma coisa (...)  eu  acho  isso  uma  riqueza  que  só o magistério pode proporcionar 
isso (...) porque em outra profissão não tem isso em dizer (...) será que eu aprendi com alguém 
que sabe menos que eu? (...) essa postura em outra profissão a gente não vê (...) na do professor 
sim (...) você se  permitir  (...) a  agente consegue ver isso (...) a gente precisa não ter medo do 
desconhecido (...) não precisa ter medo  do  desafio (...) a  gente  tem  que ter medo do 
conhecido (...) a gente tem que se permitir a ter desafios (...) é pegar (...) é experimentar (...) é 
dizer que eu não gosto por causa disso (...) eu gosto por causa disso (...) eu não quero por causa 
disso (...) 
 
4.ª FITA  – LADO A 
 
I: Rosa (...) fale mais um pouco da sua tradição familiar (...) 
R: no Japão (...) quando não nasce homem na família (...) adota-se um menino para dar 
continuidade ao nome (...) não é de sangue (...) mas dá continuidade e a cultura japonesa é 
muito interessante (...) vale a pena conhecer (...)  
I: é uma cultura que amplia o nosso horizonte (...) porque é muito diferente (...) 
R: eu tive a felicidade de conhecer as ilhas do Japão onde surgiram os contos infantis (...) as 
razões dos contos infantis (...) as lendas (...) eu fui nessa escola e cheguei no mês de julho (...) 
no final de julho (...) a escola todinha estava se preocupando em fazer o enfeito todinho da (...) 
que coloca os bambus e coloca os desejos (...) estava lá  todo  mundo  (...)  estava  se  
preparando  para a festa (...) aqui  a  gente  faz  (...) eu  queria  saber a origem desta festa (...) 
desta lenda (...) eu perguntei para a diretora  da escola a  origem  da lenda  (...) ela falou (...) que 
pergunta mais difícil  (...)  a  gente  faz  isso  anos e anos (...) nunca ninguém perguntou a 
origem (...) tanto é que  o  reitor  da   universidade  quando soube disso (...) ele falou (...) ESTA 
É É É É educadora (...) aí eles foram procurar para mim (...) trouxeram (...) xerocaram e 
trouxeram a história todinha (...) é uma história lindíssima (...) porque são duas estrelas (...) uma 
nasce no norte e a outra no sul e é no mês de julho que eles estão no céu do Japão juntinhos (...) 
eles se encontram (...) então (...) a lenda diz o seguinte (...) que estas duas estrelas são 
apaixonadas e de longe queriam ficar juntas e não podiam ficar juntas (...) choraram muito (...) 
porque queriam se encontrar (...) porque queriam  se  conhecer  (...)  porque  só  se viam de 
longe (...) tamanho foi o desejo das estrelas de se encontrarem que a Deusa Tanabata resolveu 
que uma vez por ano (...) eles iriam se encontrar (...) uma vez por ano essas duas estrelas estão 
próximas no céu do Japão (...) a Tanabata que proporciona (...) eu também não sabia e todo 
mundo comemora (...) eu fui tentar descobrir a origem no Japão (...) quase que eu não descubro 
(risos) porque nem eles sabiam (...) eu tive a felicidade de conhecer o marido da prima da minha 
mãe (...) é  um  motorista  de táxi (...) mas é uma pessoa ligada à cultura (...) às origens (...) às 
lendas (...) aos contos japoneses e ele fez questão de me levar às regiões (...) mostrando que aqui 
nasceu certa história (...) ali  a  outra (...) nasceu essa história por causa disso (...) porque tudo 
tem uma lógica (...) eu achei fantástico (...) como dizia o meu avô (...) nada é por acaso (...)  que  
tudo  tem  uma  explicação (...) NOSSA (...) quatro e meia (...) 
I: para mim foi um achado (...) 
R: para mim foi um desabafo (...) uma volta ao passado (...) é bom você lembrar (...) 
I: com um outro olhar (...) 
R: é é é é (...) cada vez que eu lembro (...) a   gente  consegue  ver  com  outros olhos (...) a 
gente começa a analisar com outros olhos (...) até aquilo que para mim era uma crítica (...) há 
três anos o problema das minhas filhas (...) eu me pensei até me matar (...) tamanho foi o meu 
desespero (...) foi o dia que eu falei que eu iria deixar de ser professora (...) você me perguntou 
qual foi a parte mais difícil para mim (...) como professor (...) foi quando eu tive que encarar o 
que estava acontecendo com as minhas filhas e eu fui concluir que  eu  nunca  fui  boa 
professora (...) foi a maior dor da minha vida (...) 
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I: naquele momento você não colheu (...) mas está colhendo agora (...) 
R: AGORA  (...)  eu  estou  colhendo (...) mas  na  ÉPOCA (...) há três anos atrás (...) foi 
terrível (...) foi de uma dor terrível (...) nunca nenhuma coisa  tinha me pertubado tanto (...) até o 
fracasso dos alunos não me pegou de verdade (...) mas nenhum fracasso já tinha me atingido tão 
forte como a saída das minhas filhas de casa (...) não como fracasso delas (...) mas como o meu 
fracasso (...) 
I: é muito forte (...) 
R: é muito forte (...) é o meu fracasso e o meu fracasso como educadora (...) que RAIO de 
professora que eu era (...) se durante a minha vida e por todos os lugares que eu passei fui 
sempre  considerada  a  melhor  professora (...) não nos primeiros anos (...) tive que batalhar 
dois (...) três anos (...) no primeiro ano em nenhuma escola eu fui considerada excelente (...) 
TODOS me olharam como o olhar torto (...) não tive uma escola que eu passei no primeiro ano 
que as pessoas dissessem que eu era boa professora (...) todos olhavam com o olhar (...) aqui 
não porque a Marileusa já tinha falado sobre mim para a minha diretora (...) lógico que ela foi 
confirmar (...) mas ela falava assim (...)  Rosinha (...) como você trabalha desse jeito? (...) como 
você consegue trabalhar com essa bagunça?  (...)  como é  que os alunos falam tanto? (...) como 
eles aprendem falando desse jeito? (...) lógico que ela não acreditou MUITO (...) mas ela estava 
tentando averiguar aquilo que a Marileusa tinha passado para ela (...) e ela só foi perceber só no 
final do ano (...)  foi  um  desafio  para  eu transformar aquela classe (...) que ninguém 
acreditava (...) ela conseguiu ver como aquela classe  tinha  crescido  como  ser  humano (...) eu 
poderia ficar cinco  horas  fora  da sala  de aula  (...) tranqüilamente (...) eles trabalhavam (...) 
eles  trabalhavam  em  grupos  como eu  estivesse lá dentro (...) 
I: formidável (...) 
R: tanto é que as pessoas aqui no primeiro  ano  diziam que eu batia nos meus alunos (...) 
porque no mês  de  agosto (...) setembro (...) as crianças passaram a saber como trabalhar (...) 
começaram a trabalhar  com  autonomia (...)  nós  tínhamos  uma rotina (...) sabiam do dia da 
rotina  da sala de aula (...) até poderia (...) eles eram capazes (...) era o dia em que a diretora 
dizia (...) Rosinha (...) vem me dar uma mãozinha (...) ela sabia que podia contar (...) eles 
ficavam  SOZINHOS (...)  aí  a  professora  de  artes  entrava (...) todo mundo estava 
trabalhando (...) foi essa professora de artes que falou para o pessoal da escola que eu batia nos 
alunos e era por isso que eles ficavam quietos (...) e todo mundo de olho para  ver  se  me  
pegava (...) no final do ano (...) a Maria do Carmo (...) a minha diretora disse que queria que eu 
saísse da sala de aula e assumisse a coordenação (...) ela queria que fosse a sua coordenadora em 
93 (...) 93 foi o último ano que eu entrei na sala de aula como professora e estou até hoje na 
coordenação (...) engraçado (...) eu só fiquei sabendo que essa  professora  de  artes que  falou  
que  eu provavelmente estava batendo nos meus alunos (...) quando ela concluiu que não (...) ela 
que veio contar para mim o que ela havia feito e pediu pelo amor de Deus que eu desse o diário 
para ela (...) porque lá no diário eu tinha anotação de tudo (...) eu colocava (...) fulano de tal está 
neste ponto e preciso disso para  chegar  lá (...) qual  é  o  próximo passo? (...) o próximo passo 
é (...) eu sempre planejava para a semana inteira (...) se não conseguia (...) eu colocava (...) esse 
aluno não (...) não foi possível desenvolver tal atividade por causa  disso (...) disso (...) disso (...) 
eu explicava tudo (...) eu só precisava pegar a página anterior para ver a explicação (...) eu 
punha explicação para EU saber (...) ela (...) quando soube ficou  ENCANtada (...) tinha  outras  
professoras (...) nós éramos 22 professora (...) 21 queriam disputar o diário (...) aí foi sorteado e 
essa professora de artes que ganhou (...) tinha que ser comigo (...) porque eu estou indo embora 
para o interior (...) e  ela  ficou com o caderno e foi o último caderno meu (...) o que é que te 
interessa mais para você? 
I: está ótimo (...) mas se você tiver algo mais para falar sobre os alguns aspectos da sua 
formação pessoal que influenciaram a sua atuação profissional (...) 
R: a cultura japonesa é muito complicada também (...) os jovens estão se suicidando e as mães 
dizem (...) ah! (...) eu não vi nada de estranho (...) imagine (...) o meu filho era normal (...) ele 
não era NORMAL e a mãe não enxerga isso (...) é porque não estava acompanhando coisa 
nenhuma o seu filho (...) não estava enxergando se seu filho existia ou não (...) lá no Japão se 
evoluiu tecnologicamente (...) mas a mente não evoluiu (...) eu perdi a minha identidade lá no 
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Japão (...) porque aqui TODOS me chamam de japonês (...) porque eu não sou brasileira (...) 
concorda? 
I: sim (...) porque as pessoas acabam considerando-a estrangeira (...) 
R: me consideram estrangeira (...) chegando lá no Japão (...) eles me chamam de estrangeira (...) 
e eu era japonesa (...) 
I: e você tem que buscar a sua identidade (...) é uma situação muito conflitante (...) 
R: é é é (...)  
I: porque lá negaram (...)  aqui  também  negaram (...) num  lugar  onde  você nasceu (...) a sua 
vida toda está aqui (...) 
R: e me chamam de japonesa (...) de estrangeira (...) as pessoas falam assim (...) quando a gente 
faz alguma coisa (...) você faz assim porque você é japonesa (...) você agüenta porque é 
japonesa (...) por causa da cultura (...) 
I: há muito preconceito (...) 
R: e é até hoje (...) 
I: você conversa com a sua família em português ou em japonês? 
R: com as irmãs eu converso só em português (...) com a MINHA mãe é meio a meio (...) como 
dizia o meu pai (...) se um japonês ouvisse a conversa nossa não iria entender (...) e se brasileiro 
ouvisse a nossa conversa também não iria entender (...)  
I: a sua mãe esta viva (...) quantos anos ela tem? 
R: ela está com 79 anos (...) faz dois anos que o meu pai faleceu e faleceu com 85 anos (...) o 
meu pai dizia  protestante  dos  protestantes (...)  ele nasceu  protestante da igreja metodista (...) 
ele dizia que ele protestava os protestantes (...) ele foi eterno protestante (...) ele era considerado 
um homem esquisito pelas pessoas da colônia (...) 
I: ele sofreu discriminação das próprias pessoas da colônia? 
R: é (...) porque meu pai não era um homem de aceitar as coisas (...) só da mãe dele e da irmã 
mais velha (...) tanto é que no meu casamento (...) o meu pai foi totalmente contra (...) o meu tio 
morreu e foi o meu namorado que foi ao Instituo Médico Legal providenciar os documento (...) 
a  minha tia virou para a minha avó materna e disse (...) mamãe (...) a senhora é a matriarca da 
família (...) a senhora é a favor ou contra o namoro de Rosa (...) a minha avó disse (...) eu 
sempre disse que eu era a favor (...) porque eu me casei por amor (...) aí ela falava para o meu 
pai (...) cala boca (...) porque quem era mais velha era a minha avó e as minhas tias e a última 
palavra era das duas tias e da minha avó (...) 
I: e ele abaixou a cabeça (...) 
R: então (...) elas decidiram que  o  meu  noivado  estava  anunciado  (...) fizeram o meu 
noivado (...) anunciaram o meu noivado (...) elas resolveram isso na missa de sétimo dia do meu 
tio (...) quem decidiu foi a minha avó materna e as minhas duas tias paternas mais velhas (...) e o 
meu pai e a minha mãe não abriram a boca (...) a neta mais nova da minha avó resolveu casar 
com um brasileiro e que teve que entregar convite  do  casamento  escondida (...) porque o meu 
tio não queira que ela se casasse (...)  quando a minha tia foi entregar o convite para a minha 
mãe (...) ela disse (...) eu vim entregar o convite vergonhoso da minha filha (...) 
I: nossa (...) eu pensei que isso não existia mais (...) 
R: existe (...) e não faz muito tempo (...) porque faz uns 17 anos que a minha prima se casou e 
eu faço 27 anos (...) o meu tio disse que não iria ao casamento e proibiu a minha tia de ir (...) as 
minhas primas e os meus primos arrumaram um jeito e a minha tia acabou indo escondida do 
meu tio (...) essa questão de obediência não é tão forte (...)  mas  até  hoje (...) quando as coisas 
ficam pretas (...) para qualquer  coisa (...)  a  primeira  pessoa a saber sou eu (...) porque na 
família do meu pai (...) porque eu não tenho mais  tias  e  tudo  que  acontece na família com os 
meus primos (...) eu sou comunicada (...) se acontece alguma coisa na minha casa (...) eu tenho 
que avisar a minha prima mais velha (...) isso a gente deve (...) 
I: não é fácil (...) 
R: não é fácil (...) mas isso é uma  coisa  que  eu  acho  bonita (...) mantém o respeito (...) a 
tradição (...) e é para mostrar que se você nasceu antes de mim (...) é  para  mostrar que você 
tem (...) por exemplo (...) um ano  e meio  de experiência do que eu (...) 
I: vem aí o respeito ao mais velho (...) 
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R: isso eu acho muito importante (...) isso mostra que eu nunca vou ter mais conhecimento que 
os meus pais têm (...) por exemplo (...) meu pai viveu 85 anos diferentes da minha época (...) 
diferente de tudo (...) eu apenas vivi uma parte que ele viveu (...) a visão que ele tinha (...)  eu 
nunca vou ter (...) eu posso ter a idade dele (...) mas nunca vou ter a visão que ele tinha (...) eu 
nunca vou conseguir vivenciar aquilo que o mais velho vivenciou (...) porque depende da 
história de vida de cada um (...)  
I: muito bem (...) eu quis pegar para a pesquisa um contexto antes da lei de 1971 (...) 5692 de 
71 e um contexto após a implantação (...) para verificar se ocorreu alguma mudança no trabalho 
docente com a implantação (...) você percebeu alguma mudança? 
R: eles tentaram (...) a lei 5692 de 71 tentou implantar o tecnicismo (...) foi naquela época em 
que de repente apareceu passos da divisão (...) tinha que começar de uma maneira (...) eu nunca 
segui (...) porque eu não tinha aprendido daquela maneira (...) eu aprendi através do desenho (...) 
e foi através de desenho que eu comecei da unidade para dezena (...) depois de dezena para 
centena e depois para  milhar (...) o  desenho  podia ter 10  e  podia  ter  cinco  (...)  podia ter 
100 (...) não era diferença (...) a diferença era apenas quantitativa (...) então (...) não tinha aquela 
história de dizer que 10 era mais fácil de que 100 (...)  eu  não conseguia entender muito bem 
isso não (...) tive muita coisa que eu não entendi (...) e como ninguém me explicou e nunca 
ninguém  conseguiu me convencer (...) 
 
4.ª FITA  – LADO B 
 
I: fale um pouco mais sobre o seu trabalho (...) 
R: (...) eu (...) quando coordenadora (...) passo por uma sala e vejo  numa lousa de primeira 
série (...) dígrafo é encontro de consoantes (...) logo de cara (...) uma professora deu isso para as 
crianças (...) eu entrei na sala (...) peguei o caderno e todo mundo estava fazendo certinho (...) 
chamei a professora na minha sala e perguntei (...) posso saber (...) por que você estava dando 
dígrafo para os seus alunos? (...) é para que eles possam escrever e eu falei (...) então (...) eu não 
sei escrever (...) porque eu não sei o que é dígrafo (...) logicamente (...) que eu  sabia  (...) ela 
falou (...) eu não estou entendendo (...) você não disse que para você ensinar a criança a ler e 
escrever (...) ela precisa de tudo isso (...) você precisa fazer isso (...) é uma necessidade e (...) 
então (...) quem não sabe tudo isso (...) não sabe ler e escrever (...) ela errou o caminho (...) é o 
caminho inverso (...) falei assim (...) você acha que tudo isso faz a criança a aprender a ler e 
escrever (...) você  acha  que você aprendeu a ler e escrever (...) porque você aprendeu isso? (...) 
como que você aprendeu a ler e escrever? (...) eu não me lembro (...) eu te garanto que você não 
aprendeu a ler e escrever deste jeito (...) aí ela falou (...) é porque eu sou professora de línguas e 
eu aprendi que isso é importante (...) eu falei tá (...) por que é importante? (...) eu comecei com 
por quê? (...) por quê? (...) por quê? (...) se você não é capaz de responder (...) você não tem 
convicção (...) se você tiver convicção você é capaz de expor de tal forma que você vai fazer 
com que eu mude de idéia (...) e o professor TEM que ter essa convicção (...) mesmo que seja 
do caminho tradicional (...) ele tem que  ter  clareza  sobre  o porQUÊ que eu faço dessa 
maneira (...)  é  porque  eu  acredito  nisso  (...) você tem que ter um embasamento não só 
teórico (...) mas um embasamento empírico (...) a professora disse ah! (...) faz 15 anos que eu 
dou aula e nunca ninguém me fez esse questionamento (...) então (...) você encontrou uma (...) 
teve uma professora que saiu daqui dizendo que eu era louca (...) porque eu só perguntava por 
quê? (...) por quê? (...) por quê? (...) se você não acreditar que uma coisa é boa para você (...) ou 
você é idiota (...) normalmente você faz (...) porque você  acredita  (...)  por  exemplo (...) eu 
falo (...) nossa Iolanda que blusa bonita que você está usando (...) a primeira coisa que você fala 
ééé (...) ah! (...) você achou (...) eu comprei em tal lugar (...) você recomenda (...) você 
recomenda (...) porque você quer ajudar (...) dizer que é bom e porque gostou e que você 
acredita que iria ficar bonita para você (...) então (...) você tem uma convicção (...) se você (...) 
então (...) trabalha em cima da sua convicção daquilo que você acredita você é coerente (...) 
então  (...)  uma  professora  precisa (...) ter coerência (...) saber o que quer e o por que você 
quer (...) qualquer criança é capaz de aprender (...) desde que ela queira aprender (...) até um 
deficiente mental é capaz de aprender (...) alguma coisa ele é capaz de aprender (...) por isso que 
eu digo que a meta para cada  um  tem  que  ser  diferente  (...) aqui eu tenho a classe de 
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inclusão (...) e eu acredito muito na inclusão porque eu tive exemplos de inclusão nos três anos 
que eu estou aqui (...) crianças que eram consideradas (...) crianças que deveriam ser 
encaminhadas para  as  áreas  profissionalizantes (...)  porque  não seriam capazes de sair 
daquilo (...) aprenderam a ler e escrever e a tabuada (...) eu sempre falo para os professores (...) 
esse é o seu desafio (...) falaram para uma mãe que se esta escola se não daria jeito nenhuma 
outra daria (...) porque a menina tinha 10 anos e não sabia ainda ler e escrever (...) a mãe veio 
desesperada (...) primeira coisa que a gente fez foi desenvolver a calma (...) para poder 
organizar o pensamento (...) quando a gente viu que a menina gostava de poesia e conseguimos 
alfabetizá-la através da poesia (...) era uma coisa dela (...) esse gostar de poesia (...) daí para 
frente (...) tudo que ela escrevia era poético (...) de tão natural que era (...) bastou a professora 
perceber esse potencial que ela tinha para explorar (...) então (...) eu vejo que a exclusão já é 
algo natural na vida da gente (...)  eu vejo que o japonês é excluído (...) o pobre é excluído (...) o 
preto também (...) a nossa vida é esta (...) você vê a nossa vida (...) a nossa sociedade ainda é 
muito machista (...) você vê  pelas  crianças  (...)  a  sua  própria fala (...) tem (...) então (...) 
aquela coisa em que as meninas podem tudo (...) elas deturpam este poder todo (...) as meninas 
têm o mesmo direito que os homens (...) elas acham (...) então (...) porque o homem agarra e 
beija (...) elas podem também agarrar e beijar (...) elas fazem isso no pátio (...) é preciso existir 
respeito (...) respeitar é permitir que você faça (...) mas que faça em lugar adequado (...) isso é 
respeito (...)  eu  tenho que  passar  isso  para  a criança (...) eu trabalho com isso com as 
crianças (...) como mãe (...)  eu  não  consegui  desenvolver  isso (...) eu  não  sei  se  eu  não  
consegui (...) hoje (...) o  meu marido  diz  (...)  você  conseguiu (...) hoje (...) as minhas filhas 
estão voltando (...)  vem  pedir  opinião (...) quando elas saíram de casa (...) saíram gritando (...) 
dizendo que eu era nojenta (...) que eu só sabia pegar no pé (...) que eu não dava o direito à 
liberdade (...) à privacidade (...) hoje (...) elas estão vendo o que é liberdade (...) o que é 
privacidade (...) o ambiente  que  elas  foram morar é o mais baixo possível (...) não é que eu 
seja preconceituosa (...) mas é um mundo completamente diferente daquele que eu fui criada e 
que eu criei as minhas filhas (...) e agora elas começaram  a enxergar que é um mundo 
totalmente diferente (...) os pais dos amiguinhos (...) os mais instruídos são faxineiros (...) 
pedreiros (...) de repente (...) elas têm uma mãe que é professora e um pai que é engenheiro (...) 
AGORA (...) que estão começando  a  enxergar e perceber algumas coisas (...) começaram a ter 
preocupação com a educação do filho (...) mãe (...) o que eu faço (...) eu acho que eu errei (...) 
I: mas não quis errar (...) 
R: isso eu tenho absoluta certeza (...) tudo o que eu fiz (...) eu sempre agi com a convicção de 
que eu estava fazendo o melhor (...) o meu erro foi pensar que as minhas filhas iriam ser 
diferentes dos meus alunos (...) sendo assim (...) os meus filhos (...) elas iriam me ouvir (...) 
como  eu  ouvia  os  meus  pais (...)  os  meus avós (...) quando  o  meu  pai  falava (...) cala 
boca (...) eu  calava  (...) nunca levantou um dedo (...) nunca gritou com a gente (...) até hoje (...) 
nós (...) netos (...) não sabemos dizer o que o nosso avô tinha que ele chegava e RURU (...) e a 
gente sabia que alguma coisa a gente estava fazendo (...) eu queria que as minhas filhas me 
entendessem como eu entendia os meus pais e avós (...) um dia fiquei horas conversando com o 
meu primo para descobrir o que o nosso avô fazia (...) tivemos muitas hipóteses (...) mas sem 
chegar a nenhuma conclusão (...) o importante é ter uma história para contar (...) ter história para 
contar (...) talvez seja o que falta para as crianças de hoje (...) se você pedir para eles contarem 
uma história de vida (...) mesmo os pais (...) eles  têm  história  para  contar (...) mas  é  tão  
triste (...) tão triste (...) tão triste que eles não são  capazes  de tirar  algo  positivo (...) talvez (...) 
não sei (...) mas acho que a escola esteja falhando  neste  aspecto  (...)  os  alfabetizadores  
estejam  falhando neste ponto (...) estamos tão preocupados no ensinar a ler e escrever e estamos 
esquecendo de ensinar a ler a vida (...) 
I: e de construir a sua história (...) 
R: eu tive a felicidade de ter tido o meu avô (...) a minha avó (...) o meu pai (...) a minha mãe 
ainda hoje (...) a minha avó paterna com toda rigidez dela (...)  a  história  de  vida  dela era 
outra (...) ela era filhinha de papai (...) enquanto a família do meu avô paterno (...) era mais 
democrática (...) com uma história de vida diferente dos demais japoneses (...) a família da 
minha mãe era totalmente discriminatória (...) que desprezava os menores (...) era filhinha de 
papai e de mamãe com todas as vontades feitas (...) que o empregado do papai era lixo (...) a 
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família do meu avô (...) marido dela (...) que o meu bisavô não sentava na mesa sem chamar os 
empregados para sentarem juntos e ele servia os empregados (...) eu nunca vi isto (...) de tanto o 
meu pai contar isso (...) eu consigo visualizar o meu avô com os seus 32 empregados (...) para 
você ter uma idéia (...) a minha avó contava que na casa dela (...) contava  como  era  a  casa 
dela (...) o que tinha (...) o  lugar  mais  importante na casa dela (...) o muro (...) o pinheiro (...) 
ela descrevia tanto que eu era capaz de visualizar até onde ela nasceu (...) onde a família reside 
até hoje (...) há 17 anos atrás (...) quando eu fui para o Japão (...) eu fui conhecer (...) quando eu 
cheguei até o local (...) fui a casa em que a minha avó nasceu (...) está lá (...) mas está como 
depósito (...) contando para a minha prima (...) prima da mamãe me perguntou (...) o que você 
sabe da casa da sua bisavó? (...) eu sei que a casa  era assim (...)  tinha  isso (...)  o  muro  era 
assim (...) ela falou (...) meu Deus (...) quem vê (...) pensa que você nasceu aqui (...) era 
exatamente tudo isso (...) só que agora (...) o pinheiro não agüentou (...) você quer que eu fale de 
mais alguma coisa? 
I: NOSSA (...) a entrevista foi muito rica (...) muito obrigada. 
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ANEXO 3 – Currículo do curso: formação profissional de professores – 1933 
 

Carga horária semanal 

Séries ou anos 

 
Parte do 
Currículo 

 
Matérias 

1.º p/sec 2.º p/sec 

Total 
p/mat. 

Psicologia geral e educacional 4  3  7 

Pedagogia 3 11 2 13 5 

Prática de ensino 4  6  10 

1.ª Seção 
 

Educação 

História da educação -  2  2 

Fisiologia e higiene da criança 3  2  5 

Estudo do crescimento físico 
da criança 

- 3 1 4 1 

2.ª Seção 
 

Biologia 
Apl. à Educação Higiene da escola -  1  1 

Fundamentos da sociologia 2  -  2 

Sociologia educacional - 4 3 3 3 

3.ª Seção 
 

Sociologia 
Investigações sociais em nosso 
meio 

2  -  2 

Artes industriais e domésticas 
(trabalhos manuais) 

2  2  4 

Desenho 2 6 2 6 4 

Música (canto orfeônico) 2  2  4 

4.ª Seção 
 

Disciplinas 
Auxiliares 

Educação física*      

Totais 
por série 

 24 24 26 26 50 

* Conforme o trabalho de Nascimento (1999), Educação Física se manteve com três horas semanais. 
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ANEXO 4 - Disciplinas e distribuição de aulas do Curso Normal de 1959 

 

Disciplinas e atividades educativas N.º de aulas semanais 
 1.º ano 2.º ano 3.º ano 
Pedagogia e Psicologia Geral e Educacional 3 3 3 
Filosofia e História da Educação - 2 3 
Metodologia e Prática do Ensino Primário 3 5 5 
Anatomia e Fisiologia Humana, Higiene e Biologia Educacional 2 3 2 
Sociologia Geral e Educacional - 3 2 
Desenho Pedagógico 2 1 2 
Português, Linguagem e Literatura Infantil 3 2 2 
Matemática e Estatística aplicada à Educação 2 2 2 
Ciências Físicas e Naturais 3 - - 
História da Civilização Brasileira 2 - - 
Música e Canto Orfeônico - 1 1 
Educação Física, Recreação e Jogos 2 - - 
Trabalhos Manuais e Economia Doméstica 2 2 - 
Educação Social e Física - - 2 
Orfeão 1 1 1 

Número de aulas semanais 25 25 25 
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ANEXO 5 – Cartilha Caminho Suave 
 
 
 
 

 
 
 



 279

 

 



 280

ANEXO 6 – Cartilha Quem sou eu? 
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