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Caros professores, 

 

Bem-vindos ao curso de formação de alfabetizadores via cartas! 

Como as informações principais sobre o CformA já foram abordadas no Informe detalhado e 

também em https://rosaurasoligo.wordpress.com/2018/02/15/cforma-2018-inscricoes-abertas/, 

passo então a tratar das questões que priorizei para esta primeira carta, relacionadas aos 

princípios pedagógicos que fundamentam as propostas a serem abordadas em nossa 

correspondência dos próximos meses.  

Bem, imagino que, assim como eu, vocês também acreditam que a aprendizagem das crianças 

é um processo de construção de conhecimento e que elas têm, cada qual, uma história pessoal 

a provê-las de diferentes experiências, de diferentes saberes e de diferentes necessidades 

cognitivas. A nós, professores, caberá conhecê-las nessas dimensões para poder estabelecer uma 

mediação pedagógica adequada, oferecendo propostas ajustadas ao que elas podem e precisam 

aprender. Esse tipo de mediação depende, por um lado, de acolhimento, escuta atenta e diálogo 

e, por outro, de conhecimento didático atualizado que permita ensinar instigando sempre as 

crianças a experimentar, a resolver situações-problema, a explicitar suas formas de pensar, a 

compartilhar ideias, a arriscar sem medo de serem punidas pelo erro.  

É pouco provável que qualquer professor comprometido com a aprendizagem das crianças e 

com os resultados de seu trabalho discorde dessas afirmações, não é? Entretanto, nesse caso, 

concordar não basta: o mais importante – e o mais difícil – é dar sentido a elas na prática 

pedagógica.  

Vamos então fazer um exercício de reflexão sobre o que pensamos e o que fazemos, para 

entender melhor a diferença entre concordar com uma ideia e colocá-la, de fato, em prática.  

Desde os anos 1980, Telma Weisz defende – e uma quantidade enorme de professores têm 

demonstrado concordar – que é preciso planejar o trabalho docente considerando estes 

princípios pedagógicos: 

1. As crianças devem ser desafiadas a mobilizar tudo o que sabem e pensam para realizar as 

tarefas propostas, tendo sempre bons problemas a resolver e decisões a tomar. 

2. O conteúdo trabalhado – a linguagem e a língua escrita, quando se trata da alfabetização 

inicial – deve necessariamente manter suas características socioculturais reais sem 

transformar-se em objeto de ensino vazio de significado social. Por “objeto de ensino vazio 

de significado social” entenda-se, no caso, letras, fonemas, sílabas e palavras 

descontextualizadas do uso da linguagem “de verdade” – esta, sim, uma prática sociocultural 

real. 

3. As propostas precisam garantir a máxima circulação de informação possível entre as crianças, 

que aprenderão muito mais e melhor em grupos produtivos, isto é, trabalhando 

verdadeiramente juntas e podendo colaborar e aprender umas com as outras.  

Quem de nós irá discordar desses princípios, não é mesmo?  

https://rosaurasoligo.wordpress.com/2018/02/15/cforma-2018-inscricoes-abertas/
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Nestes mais de trinta anos, inclusive, vem se formando um consenso, no discurso pedagógico 

predominante, de que as propostas devem ser desafiadoras, os conteúdos escolares não podem 

ser artificializados e é importantíssimo que as crianças trabalhem juntas para aprender melhor. 

Mas, então, vamos refletir um pouco a esse respeito, considerando o trabalho que vocês 

desenvolvem em suas turmas:  

1. As crianças das turmas de vocês são sempre desafiadas a resolver bons problemas nas 

atividades de alfabetização inicial, usando tudo o que sabem para descobrir o que não 

sabem em situações, ao mesmo tempo, difíceis e possíveis para elas? Ou ensina-se primeiro 

os conteúdos, para que elas tomem conhecimento e fixem na memória, depois exercitem, 

evitando o risco de errarem diante de propostas que peçam delas o que ainda não sabem?  

Bem, se for assim, não se está considerando o primeiro princípio... 

2. O que se trabalha na alfabetização inicial, para ensinar a ler e escrever, são sempre textos 

reais, que existem na vida real, ou são principalmente fonemas, letras, sílabas e palavras fora 

de contexto, com a finalidade específica de ensinar?  

Então... se não forem textos da vida real, não se está considerando o segundo princípio. 

3. As crianças são agrupadas levando-se em conta suas hipóteses, seus conhecimentos prévios 

e estilos para que trabalhem produtivamente, trocando entre elas todas as informações 

disponíveis e necessárias?  

Se não for assim, se elas estiverem apenas sentadas juntas, mas cada uma realizando as tarefas 

sozinha, solicitando informação somente ao professor, não se está considerando o terceiro 

princípio... 

Como se pode ver, a questão não é apenas concordar com ideias que nos parecem pertinentes, 

mas sim colocar em prática as que aceitamos como válidas e nas quais acreditamos. Do 

contrário, para que servirão, não é mesmo? 

Gostaria de saber o que vocês pensam a esse respeito. Essa reflexão faz sentido? Por quê? 

Gostaria de saber também o que acharam da Carta 6, sobre alfabetização inicial, do livro Cartas 

Pedagógicas sobre a Docência. O que chamou mais a atenção de vocês? Há algo que vocês 

nunca haviam pensado ou nunca haviam pensado do mesmo modo? O que exatamente? 

Quais foram os outros capítulos que vocês escolheram para ler? 

Aguardo a resposta de vocês. Pode ser uma carta simples e coloquial, sem nenhum 

rebuscamento, mas precisa tratar desses pontos que destaco como perguntas. 

Saudações pedagógicas, 

Rosaura Soligo  

PS1. Acho importante compartilhar com vocês um depoimento, para ajudá-los a pensar a 

respeito do que escrevi até agora. Vamos lá então: 
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“Sobre certos enganos que nem sabemos... 

Quando, na década de 80, há trinta anos, comecei a estudar a psicogênese da língua 
escrita, uma das questões que mais me intrigou foi a hipótese infantil de que 

seria impossível ler um escrito com menos de três letras, em média. Achei isso 

tão interessante que fui investigar com meus alunos do ciclo básico e eles 

confirmaram o que eu havia estudado, pois quase todos me disseram que duas letras 
não davam para ler, uma então… nem pensar! De vez em quando eu me lembrava do 

quanto era incrível e real essa ideia e me indagava por que nós, professores, não 

perguntamos mais para as crianças o que elas pensam: poderíamos conhecer muito 

sobre a aprendizagem com o simples ato de perguntar. 

Desde que comecei a alfabetizar, eu trabalhava com o que se convencionou chamar 
na época de Método Paulo Freire: procurando garantir um contexto de aprendizagem 

significativa, utilizava palavras do universo das crianças, conversava sobre o sentido 

que essas palavras tinham para elas e assim por diante. Depois partia as palavras em 

sílabas e propunha a formação de outras tantas com as mesmas sílabas, 

criávamos textos com elas, relacionávamos com outras aprendidas anteriormente. 

Em um dos encontros do meu grupo de formação, nesse tempo em que eu estava 

encantada com as hipóteses das crianças, tive de repente um lampejo de consciência 

que, na verdade, produziu em mim o efeito de uma avalanche: me dei conta de que 

eu alfabetizava com sílabas simples (compostas, portanto, de duas letras), 

exatamente aquilo que muitas crianças acreditam ser impossível de ler! Ou seja, eu 
tentava ensinar a ler usando com meus alunos o que, conforme eu mesma havia 

constatado, eles duvidavam que fosse possível de ler. 

Fiquei me achando uma pessoa de inteligência questionável, que não conseguia 

relacionar o que lia no livro (e concordava!) com o que fazia efetivamente na sala de 

aula. Não prestei mais atenção em nada do que se discutiu até o final do encontro, 

pois estava tomada pela ideia de que não enxergava o óbvio, que tinha algum 

problema com a minha capacidade de relacionar o que aprendia com o que fazia. Foi 

um dos momentos mais duros da minha vida profissional, confesso. Eu calculava o 

período de tempo entre o dia em que tinha tomado contato com o assunto pela 

primeira vez e o dia em que me dei conta dessa contradição e constatava que, durante 

quase um mês, fiz diariamente algo contrário ao que eu mesma acreditava... Isso era 

para mim muito difícil de encarar, pois sempre considerei o descompasso entre o 

discurso e a ação um pecado ideológico a se evitar. 

Creio que, muito por causa dessa experiência, me tornei uma formadora respeitosa 

com o processo de aprendizagem dos professores, afinal descobri na pele que adquirir 

um novo conhecimento não significa conseguir colocá-lo em uso de imediato. Viver 

essa contradição no meu trabalho de professora foi uma das experiências 

mais formativas para mim: entre muitas outras lições, aprendi que é preciso ajudar 
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os professores a não cometerem muitos equívocos desse tipo. Como? Explicitando 

que enganos assim são possíveis de acontecer o tempo todo, discutindo as 
implicações pedagógicas do que se aborda teoricamente, mostrando não só ‘por onde 

é’ mas também ‘por onde não é’, e falando de nossos próprios equívocos. Assim 

talvez possamos produzir resultados muito melhores do que em aulas teóricas sobre 

o processo de construção do conhecimento e a provisoriedade dos saberes 

construídos.” 

Rosaura Soligo 
In Guia de Orientações Metodológicas Gerais 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/guia_orient.pdf 

 

Obs: Este depoimento está publicado em 

https://rosaurasoligo.wordpress.com/2016/05/08/sobre-certos-enganos-que-nem-sabemos/ 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/guia_orient.pdf
https://rosaurasoligo.wordpress.com/2016/05/08/sobre-certos-enganos-que-nem-sabemos/

