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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos 
diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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PSICOGÊNESE DA  ALFABETIZAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO DO  PROCESSO DA ESCRITA

Susana Schneider Pimmel*

 Inicio este roteiro reflexivo traduzindo a extensiva investigação realizada por Emília 
Ferreiro e colaboradores sobre os processos de aprendizagem no domínio da língua 
escrita.
 Nas  décadas  de 70 e 80, Emília Ferreiro, com apoio na teoria de Jean Piaget, 
aprofundou seus estudos na área da epistemologia genética, buscando compreender os 
caminhos percorridos pelas crianças para a consolidação de seu processo de escrita, 
desestruturando as propostas metodológicas de ensino da leitura e escrita inicial e 
mostrando que nós, professores, precisamos reconhecer que as crianças são sujeitos 
cognitivos capazes de, desde cedo, elaborar hipóteses sobre a escrita.
 O construtivismo, desmistificado com o termo “construção do conhecimento”, é uma 
teoria epistemológica, voltada para o sujeito que aprende, ou seja, tem como objeto de 
estudo a psicogênese da inteligência e dos conhecimentos.
 Ferreiro aponta para a necessidade de se considerar que, mesmo antes de saber 
ler e escrever convencionalmente, as crianças já possuem hipóteses sobre a escrita. 
Seus estudos comprovaram que o processo de alfabetização não começa e não termina 
somente na sala de aula, e que não é um método colocado pelo professor que garantirá a 
aprendizagem do aluno, mas um novo olhar, centrado nas questões de como se aprende 
e não como se ensina. Segundo esses estudos, a criança passa por diferentes níveis de 
evolução conceitual na construção do seu processo de leitura e escrita. 
 Sabemos ainda que, desde muito cedo, as crianças já convivem com a língua escrita 
no seu cotidiano. Essa convivência faz com que elaborem estratégias de compreensão e 
apropriação deste sistema, considerando que essa construção não é linear nem  cumulativa. 
É um processo em que a criança enfrenta contradições/conflitos cognitivos entre o que 
pensa e o que está escrito. Esses conflitos cognitivos desequilibram a organização mental 
da criança, direcionando suas hipóteses até conseguir estabelecer uma vinculação entre a 
escrita e a fala.
 Segundo Magda Soares, 2003:

 Nesse processo, a “Psicogênese da Língua Escrita” embasa teoricamente esta 
caminhada; a criança  torna-se o sujeito em busca da construção do seu conhecimento, e o 
professor desafiado em sua postura pedagógica, pois diagnóstico, avaliação, programação 
e sequência das atividades merecem atenção na organização curricular e na proposta de 
alfabetização da turma.
 Por esta via (a construção do conhecimento) o planejamento deve ser elaborado 

“Alfabetizar é construir conhecimentos e, para ler e escrever, a criança terá que consolidar 
dois processos paralelos: as características do sistema de escrita e o uso  funcional da 
linguagem.(…) a criança procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se 
fala à sua volta, e … tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, 
coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática. (…) ao tomar contato com 
o sistema de escrita, a criança através de processos mentais, praticamente reinventa 
esses sistemas, realizando um trabalho concomitante de compreensão da construção e 
de suas regras de produção/decodificação.” (SOARES, 2003)
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a partir de uma classe real, necessitando de retomadas e reorganizações, beneficiando a 
interação entre alunos em seus diferentes níveis de conhecimento, favorecendo assim a 
atuação do professor e a promoção de situações que possibilitem aos alunos as vivências 
dos usos sociais, características e funcionamento. A mudança de um nível para o outro 
depende de um processo de assimilação de grau de dificuldades, gerado por conflitos 
internos, mediante estímulos recebidos.
 Assim Ferreiro distingue três  níveis no processo de construção do Sistema de Escrita 
Alfabética pela criança, os quais são: o pré-silábico, o silábico que se divide em silábico-
alfabético, e o alfabético. Esses níveis são caracterizados por esquemas conceituais que 
são processos construtivos em que a criança leva em conta parte da informação recebida 
e introduz sempre algo subjetivo. 

 Em termos bastante gerais, na etapa pré-silábica a escrita é alheia a qualquer 
busca de correspondência entre grafias e sons. Algumas vezes as letras podem estar 
associadas a palavras inteiras; na etapa silábica a criança compreende que as diferenças 
das representações escritas se relacionam com a pauta sonora das palavras. Nessa etapa, 
poderá ocorrer que quando é proposto escrever uma frase, a criança utiliza uma letra 
para cada palavra ao invés de uma letra para cada sílaba; na etapa silábico-alfabética 
coexistem duas formas de fazer corresponder sons e grafias: a silábica e a alfabética. 
Segundo Ferreiro, o período silábico–alfabético marca a transmissão entre os esquemas 
prévios em via a serem abandonados e os esquemas futuros em via a serem construídos; 
e, por fim, na etapa alfabética verifica-se a fonetização da escrita pela atenção que o sujeito 
começa a dar às propriedades sonoras dos significantes. A partir desse momento, embora 
a criança tenha compreendido o princípio alfabético da língua, se defrontará com conflitos 
relacionados à ortografia. A língua escrita, como assinala FERREIRO (2001), é um objeto 
do conhecimento com existência e uso social, não apenas escolar, muito embora essa 
atribuição não seja levada em conta por um número de práticas escolarizadas.
 Sabe-se que o conhecimento teórico a respeito de como a criança aprende é 
fundamental na organização do processo de ensino-aprendizagem, e que o professor 
assume o papel de mediador, norteando a criança a percorrer um caminho da sua própria 
construção. Ao professor cabe observar a ação dos alunos, acolher ou problematizar suas 
produções, intervir a cada momento que julgar que pode colaborar para o avanço das 
suas reflexões sobre a escrita, pois o aluno tem de passar por um processo sistemático 
e progressivo de aprendizagem deste sistema, evoluindo com a ação compromissada e 
coerente do professor.
 Cabe, ainda, ressaltar que o professor alfabetizador deve conhecer a Psicogênese 
da Língua Escrita e o processo de construção que a criança executa, por meio da resolução 
de conflitos, pela transposição de cada um dos desafios que vai desenvolvendo no decorrer 
do processo, e, sobretudo, compreender o importante papel do alfabetizador como mediador 

 “Sabemos que cada um destes níveis caracteriza-se por formas de concepção 
que atuam da mesma maneira que qualquer esquema assimilador: absorvendo a 
informação dada, deixando de lado parte da informação disponível mas não assimilável 
e introduzindo sempre um elemento interpretativo próprio. O resultado são construções 
originais,tão estranhas ao nosso modo “alfabetizado” de ver a escrita, que parecem 
caóticas a primeira vista. Nossa tarefa foi (e ainda é) a de compreender a “ lógica 
interna” desses modos de organização por outros, isto é, os processos de construção 
do conhecimento específico.” (FERREIRO, 1996)

Caderno Pedagógico 8 - Ensino Fundamental: Sementes de Afabetização
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desse processo, estimulando o aluno por meio da colaboração, oferecendo-lhe um ambiente 
rico e motivador para novas aprendizagens.
 As reflexões sobre aspectos envolvidos na prática pedagógica da alfabetização 
suscitadas pela Psicogênese da Língua Escrita não se esgotam nas questões deste artigo. 
Digo isso, porque acredito que essa teoria deva ser pensada em correlação com os saberes 
construídos no cotidiano escolar, ampliando as possibilidades de crítica e ressignificação 
das práticas pedagógicas, incluindo quem  aprende, quem ensina e as relações sociais entre 
ambos. Torna-se necessário investir na formação docente permanentemente, de maneira 
que os espaços de troca, de estudos e de aprofundamento teórico sejam construídos 
no e pelo grupo de professores, para que as mudanças possam se efetivar nas práticas 
pedagógicas de alfabetização.
 Afirmo ainda que na escola, onde o aprendizado é o próprio objetivo de um processo 
que pretende conduzir a um determinado desenvolvimento, a intervenção do professor tem 
um papel central na trajetória do aluno como aquele que problematiza, informa, coordena, 
reorganiza, apoia  e sustenta a construção e a sistematização de conhecimentos e, além 
disso, organiza o ambiente de aprendizagem e as dinâmicas de trabalho. 
 Por esse processo construtivo do conhecimento o aluno necessita estar em contato 
com os outros, confrontando ideias e reestruturando sucessivamente suas próprias 
hipóteses, vivenciando os conflitos sociocognitivos (mas isso já é roteiro para outro artigo). 
Portanto, segundo Délia Lerner (1995):
           

REFERÊNCIAS
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SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização:as muitas facetas. Artigo apresentado na 
26ª Reunião Anual da ANDED>GT Alfabetização, leitura e escrita. Poços de Caldas, 7 de 
outubro de 2003.

“...postula-se como princípio pedagógico fundamental propiciar permanentemente a 
cooperação entre as crianças, dado que a confrontação entre distintas hipóteses e 
conhecimentos específicos desempenha um papel preponderante no desenvolvimento do 
processo e salienta-se a fecundidade dos intercâmbios produzidos entre os alunos,sobretudo 
quando trabalham em pequenos grupos.” (LERNER 1995)
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** Professora da RME de Caxias do Sul na EMEF Paulo Freire

PROJETO PILOTO + ALFABETIZAÇÃO
Arlete Ruzzarin Basso*

Marisane de Andrade da Luz**

 O domínio da leitura e da escrita nos proporciona viver no mundo em harmonia com 
o sentido da vida, desempenhando nossos deveres e reivindicando nossos direitos. 
 É desejo do professor que os educandos desenvolvam habilidades e competências, 
tornando-se cidadãos críticos e cada vez mais capazes. A alfabetização é o primeiro passo 
para essas conquistas, porém, nem sempre esse processo acontece no tempo e espaço 
destinados. Nas realidades conhecidas de nossas escolas da RME de Caxias do Sul, 
percebeu-se a urgente necessidade de sanar as dificuldades de alfabetização apresentadas 
por estes alunos. Objetivando atender a essa demanda, a Secretaria Municipal da 
Educação criou, em 2011, o Projeto Piloto + Alfabetização, constituindo-se em uma política 
de educação que pressupõe ações articuladas para o ciclo de alfabetização.
 Com essa intencionalidade a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, 
assim como as demais escolas da rede municipal, engajou-se no projeto, procurando 
formas diversificadas de atender às necessidades dos alunos. Nossa escola conta com 
duas profissionais a mais para esse fim, uma para o turno da manhã e outra para o turno 
da tarde. Além disso, todos os professores e equipe diretiva envolvem-se com o projeto, 
apoiando, sugerindo, dividindo inquietações. 
 Nossas ações são planejadas de acordo com as necessidades dos grupos. 
Trabalhamos com projetos dinâmicos, procurando desenvolver uma metodologia que 
priorize a descoberta, a criatividade, o trabalho coletivo, a autonomia, o bem estar. 
Buscamos provocar o interesse pela leitura e escrita, explorando desde a ludicidade até as 
funções sociais da língua. 
 Com o intuito de aproximar o contato com a literatura, propomos o uso da linguagem 
como instrumento de interação social, desenvolvendo também a autoestima, sem deixar de 
lado a vivência da fantasia e do sonho. 
 “Eu gosto de vir na salinha porque tem atividade legal e eu aprendo. Gosto das 
histórias. Gostei do Menino que aprendeu a enxergar”. (Andressa – 3° ano).
 As práticas de leitura e escrita possibilitam que o aluno expresse-se de forma 
simples e agradável. A atividade de escrita de bilhetes para professoras que marcaram sua 
vida escolar foi uma experiência muito rica e significativa para os educandos, revelando a 
importância do professor e da escola em suas vidas e percebendo o uso da língua como 
prática social.
 “A gente escreveu e mandou cartas para as professoras e elas gostaram.” (Katrine 
– 4° ano).
 “Gostei de mandar a carta porque ela ficou feliz e escreveu de volta. Gostei de 
receber a carta dela. Ela mandou outra porque gostou.” (Izaque – 3° ano).
 O uso de músicas, rimas, trava-línguas nos planejamentos, desenvolveu, não 
apenas as habilidades relacionadas ao uso da língua, mas também a efetiva participação e 
alegria dos educandos, tornando a aprendizagem prazerosa. 
 Buscamos provocar o educando, estimulando-o, despertando sua curiosidade e 
fazendo com que interaja com diversas linguagens, por meio de experiências com múltiplos 
materiais.

Caderno Pedagógico 8 - Ensino Fundamental: Sementes de Afabetização
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 “A atividade das tintas foi legal. Gostei de misturar as tintas porque virava um monte 
de cores. Gostei de desenhar e olhar as cores nas receitas dos envelopes” (Roni – 3° 
ano).
 Como a criança interage com as informações do meio ambiente e nele estrutura 
sua maneira de ver, ser, sentir e aprender, contamos com um ambiente acolhedor e 
estimulante, com múltiplos recursos, onde o aluno pode sentir-se amado, valorizado e 
capaz de avançar na sua aprendizagem e interagir com os outros. Com esse entendimento, 
houve esmero e empenho da direção da escola em atender às solicitações e proporcionar 
este maravilhoso espaço. Contamos também com o uso da tecnologia, proporcionando 
atividades diversificadas com o auxílio do computador, instrumento de interesse e inclusão 
dos alunos.
 “Eu quero aprender e aqui tem um monte de coisas. Gosto da roleta colorida e de 
todos os jogos”. (Douglas – 3° ano).
 “Eu gosto dessa sala porque não tem muita gente, tem brincadeira e a profe é bem 
calma”. (Míriam – 3° ano).
 “Eu gosto de todos os jogos. O de sílabas é bem legal porque eu formo palavras e 
quase consigo ler e escrever”. (Léo Saimom – 3° ano).
 “No computador a gente aprende a escrever mais, fazer mais coisas. Quando a 
gente crescer vai escrever coisas no computador e vamos tirar cópias, mandar mensagem. 
Podemos até falar com os outros pelo computador, mandar fotos”. (Bruna – 3° ano).
 “O computador é bom para aprender as coisas. Hoje escrevemos sobre as coisas 
que a gente está fazendo, faz tempo”. (João Víctor – 3° ano).
 As mudanças e vitórias são conquistadas a longo prazo e demandam muito esforço 
e trabalho contínuos porque dependem de uma transformação no pensamento e na ação 
do professor. Ajudar os educandos para que saibam tomar decisões, resolver problemas, 
sentirem-se integrantes da sociedade e do mundo não é tarefa fácil. Reconhecemos 
que estamos avançando nesta perspectiva com a consciência de que o Projeto Piloto 
+ Alfabetização é o início de um longo trabalho, que trará benefícios não apenas para as 
crianças incluídas, mas para toda a sociedade.  
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ALFABETIZAÇÃO: PROBLEMA OU POSSIBILIDADE?

Edenir Caetana Scopel Zorzi*
Nicole Martini Longhi**

 Nos dias atuais, ser alfabetizado é condição insuficiente para responder às 
demandas da sociedade letrada em que vivemos, conforme a autora Magda Soares. Mais 
do que decodificar sons e letras, a pessoa que se apropria da leitura e da escrita e incorpora 
as suas práticas, passa a ter outra condição social e cultural, isto é, muda seu modo de 
viver na sociedade e a sua inserção na cultura. 
 Muito se discute o papel da escola diante das demandas sociais que envolvem a 
leitura e a escrita.  Assim, alfabetização é um assunto inesgotável e sempre atual. É motivo 
de preocupação de todo professor em qualquer nível da educação. Queremos, enquanto 
professores e a sociedade como um todo, alunos alfabetizados até os oito anos e almejamos 
uma aprendizagem de qualidade. E no que implica “aprendizagem de qualidade” em termos 
de alfabetização? Basta apenas ensinar a decodificar e codificar a língua escrita?
 Por vezes nos deparamos com obstáculos que tornam difícil o ofício de ensinar. 
Poderíamos enumerar esses entraves e utilizaríamos, provavelmente, todas as páginas 
deste artigo. Também é recorrente ouvirmos e lermos denúncias do que não funciona e 
não dá certo em termos de alfabetização. Porém, aqui temos a pretensão de dividir com 
o professor leitor aquilo que acreditamos ser uma prática pedagógica de qualidade e cuja 
experiência nos trouxe bons resultados.
 A prática como professores alfabetizadores está embasada em conceitos, 
referenciais teóricos. Ao longo de nosso exercício, vamos modificando nosso fazer e nossa 
compreensão a respeito da alfabetização decorrente das leituras, cursos, interação com 
colegas, demandas sociais, experiências de sucesso, outras de fracasso. Este processo, 
que, por vezes desestabiliza nossas certezas e nos desacomoda também nos impulsiona 
em prol de um ensino de qualidade.
 Ressaltamos que a atuação como professor alfabetizador é uma opção. Temos a 
possibilidade de escolher nosso espaço de atuação nas escolas e, ao optar por alfabetizar, 
temos de assumir esta escolha, que traz consigo uma série de implicações como pesquisar, 
buscar alternativas para as dificuldades que surgem e realmente importar-se com elas. 
Outro aspecto importante é envolver os colegas professores nestes problemas e ter nestes, 
uma rede de apoio, em que as dificuldades e os sucessos são socializados e discutidos, 
procurando alternativas eficazes à resolução dos problemas. A alfabetização deve ser 
papel da escola como um todo, não se restringindo ao professor em sala de aula.
 Além disso, conhecer como se dá o processo de aquisição da língua escrita é 
imprescindível ao alfabetizador. Segundo Cagliari:

“... aprender a ler e a escrever e, além disso, fazer uso da leitura e da escrita transforma 
o indivíduo, levam o indivíduo a outro estado ou condição sob vários aspectos: social, 
cultural, cognitivo, linguístico, entre outros.” (SOARES, 2010)

“o processo de alfabetização inclui muitos fatores e, quanto mais ciente estiver o professor 
de como se dá o processo de aquisição de conhecimento, de como uma criança se situa em 
termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo o seu processo de interação, 

*Professora da RME Caxias do Sul, na EMEF Santo Antônio
**Professora da RME de Caxias do Sul e Vice-diretora da EMEF Santo Antônio, Especialista em Psicomotricidade Relacional 
pela UCS
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 Entendemos alfabetização não somente como domínio da leitura e da escrita,por 
parte do indivíduo, mas especialmente, que ele seja competente no uso desta aprendizagem, 
que saiba ler e escrever em diferentes situações e contextos. Assim, a leitura e a escrita 
se tornam instrumentos que permitirão o acesso às informações e a construção de novos 
conhecimentos. Temos a clareza de que é papel da escola alfabetizar na perspectiva do 
letramento, tão discutido atualmente. Alfabetizar letrando implica mais do que somente a 
apropriação do código escrito. Não basta a mera apropriação, e sim o uso da tecnologia da 
escrita e da leitura para compreender e se situar no mundo em que as práticas sociais e 
profissionais são focadas e, na sua maioria, dependentes desta. 
 Partindo desse ponto de vista, devemos nos preocupar com dois fatores 
fundamentais, que devem caminhar lado a lado na prática de alfabetizar: a apropriação do 
código escrito por parte da criança e a apropriação dos diferentes usos sociais da leitura 
e escrita, isto é, o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever para a resolução de 
problemas.
 Ao nos referirmos à apropriação do código escrito, vale a pena nos determos na 
maneira como ocorre este processo. Vivemos em um mundo simbólico. Simbólico porque 
somos inundados por signos, ícones e linguagens. Em um primeiro momento, a criança, ao 
brincar, representa por meio de gestos a sua realidade. Em um segundo momento, é capaz 
de representar de forma pictórica um fato acontecido, e em um estágio mais avançado 
substituirá o desenho por signos. Segundo Vygotsky, para que essa substituição aconteça, 
a criança precisa fazer uma descoberta básica, a de que além de desenhar coisas, se pode 
“desenhar” também os sons da língua falada. Vygotsky afirma que:

 As operações com signos aparecem como o resultado de um processo prolongado e 
complexo. Isso significa que ela surge de algo que originalmente não é uma operação com 
signos, tornando-se uma operação deste tipo, somente após uma série de transformações 
qualitativas. Segundo Vygotsky:  

 Quando a criança ainda representa por meio de desenhos ou traços simbolizadores, 
esses sinais constituem símbolos de primeira ordem, denotando diretamente objetos ou 
ações, posteriormente a criança terá que evoluir para o simbolismo de segunda ordem, 
que compreende a criação de sinais escritos que representam os símbolos falados das 

“A potencialidade para operações complexas com signos já existe nos estágios mais 
precoces do desenvolvimento individual. Entretanto, as observações mostram que entre 
o nível inicial (comportamento elementar) e os níveis superiores (formas mediadas 
de comportamento) existem muitos sistemas psicológicos de transição. Na história do 
comportamento, esses sistemas de transição estão entre o biologicamente dado e o 
culturalmente adquirido. Referimo-nos a esse processo como a história natural do signo.” 
(VYGOTSKY,1998, p.61)

“Inicialmente as crianças utilizam rabiscos como forma de representação [...] Gradualmente, 
as crianças transformam esses traços indiferenciados. Simples sinais indicativos, traços e 
rabiscos simbolizadores são substituídos por pequenas figuras e desenhos, e estes, por 
sua vez, são substituídos pelos signos. “(VYGOTSKY, 1998, p.152)

da natureza da realidade linguística envolvida no momento em que está acontecendo a 
alfabetização, mais condições terá este professor de encaminhar de forma agradável e 
produtiva o processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais.” (CAGLIARI, 1998, 
p. 9)
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palavras. Essa foi a descoberta que levou a humanidade ao método da escrita por letras e 
frases e essa mesma descoberta, leva as crianças à escrita convencional. Vygotsky (1998) 
diz que, do ponto de vista pedagógico, essa transição do simbolismo de primeira ordem 
para o simbolismo de segunda ordem deve ser propiciada pelo deslocamento da atividade 
de desenhar coisas para a atividade de desenhar a fala. 
 Dentro dessa concepção, o jogo simbólico, o desenho e a escrita devem ser vistos 
como momentos diferentes de um processo essencialmente unificado de desenvolvimento 
da linguagem escrita. Pode-se dizer que quanto mais se estimula o trabalho corporal, 
onde é permitido às crianças simbolizarem, representarem o seu mundo corporalmente 
ou pictoricamente (simbolismo de primeira ordem), mais facilmente a criança será capaz 
de representar os sons da língua falada (simbolismo de segunda ordem), compreendendo 
o universo da linguagem escrita. Obviamente, o papel do professor é fundamental neste 
processo, realizando intervenções necessárias para a promoção da aprendizagem.
 Apropriar-se do código escrito é fundamental, mas de igual importância deve ser 
a preocupação com sua função, isto é, os usos sociais da leitura e da escrita. Magda 
Soares (2010, p.20) trata da questão do letramento afirmando que “... não basta saber ler 
e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às 
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente...”.
 Estas exigências de leitura e escrita que cita a autora se modificaram historicamente. 
Ao passo que os números alarmantes de analfabetismo diminuem, ao mesmo tempo, a 
sociedade se torna mais centrada na escrita. Desta forma, um novo fenômeno torna-se 
evidente: não basta somente saber ler e escrever. Em função disso, houve a necessidade 
de se atribuir um nome a este novo fenômeno: letramento. 
 Soares (2010) exemplifica este fato lembrando que, até a década de 40, o formulário 
do Censo definia o indivíduo como analfabeto ou alfabetizado, perguntando-lhe se sabia 
assinar o nome. Não era exigido, enquanto condições culturais, sociais e políticas no país, 
mais do que saber assinar o próprio nome. Após a década de 40, o mesmo formulário, 
passou a fazer outra pergunta: “sabe ler e escrever um bilhete simples?” Aí já se percebe 
um avanço no critério para definir quem é alfabetizado ou não, indicando uma preocupação 
com os usos sociais da escrita, aproximando-se assim do conceito de letramento.
 Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico deve atender a essas demandas sociais 
cotidianas que vão desde a habilidade de decodificar palavras escritas e assinar o próprio 
nome até a de compreender textos e redigir uma carta ou e-mail.
 Ao longo do processo, destacamos a importância de avaliar constantemente as 
aprendizagens dos alunos a partir dos objetivos propostos e assim reavaliar o próprio 
planejamento pedagógico. Redefinir metas ao longo do processo é fundamental para 
não “atropelar” os alunos que necessitam de um olhar diferenciado. Nesses momentos, 
é importante buscar o suporte pedagógico da escola que, sempre que possível, deve ser 
eficiente e frequente para garantir efetiva aprendizagem. Também, o próprio professor, em 
sala de aula, em alguns momentos, pode propor atividades diferenciadas levando em conta 
os diferentes níveis de aprendizagem em que os alunos se encontram. Assim, é possível 
adequar atividades para atingir necessidades específicas e pontuais de cada um, tendo um 
olhar individualizado.
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 O professor não pode esperar e nem determinar respostas e desempenhos únicos, 
padronizados. Ao contrário, deve procurar compreender e analisar os resultados de cada 
um. Ele sabe que respostas diferentes são resultantes de níveis de evolução do processo 
de conhecimento, de variações culturais ambientais, de concretas condições sociais e 
individuais do aluno. 
 Não podemos deixar de destacar, também, que estabelecer uma rotina em sala de 
aula pautada na afetividade é primordial para o sucesso na aprendizagem. Educação e 
afetividade devem andar juntas. Os laços sociais que se formam no ambiente escolar e a 
sensação de pertencimento a um grupo são tão importantes quanto aprender algo. Acolher 
os alunos, a cada dia, proporcionar dinâmicas que permitam conhecer o outro, faz com que 
se estabeleça o vínculo afetivo. A criança precisa confiar no professor e se sentir a vontade 
no grupo para aprender. E confiança se estabelece ao passo em que o vínculo afetivo se 
fortalece. O reforço positivo, o estímulo ajudam muito no processo. É preciso valorizar e 
acreditar que a criança é capaz de aprender.
 Todas as pessoas que trabalham na escola devem ter a consciência de que todos 
os espaços (desde a direção até o refeitório) e todos os tempos (desde o recreio até os 
períodos em sala de aula) são pedagógicos e, por isso, seus objetivos devem estar voltados 
para aprendizagem. Quando todos, de fato, se envolvem para que as aprendizagens se 
efetivem, sem rodeios ou devaneios, o resultado não pode ser negativo. Podemos até não 
atingir as metas idealizadas, mas, com certeza, ficaremos felizes e, por vezes, emocionados 
ao ver nossos alunos mostrando, dia após dia, um novo saber.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: 
“O LÚDICO E A APRENDIZAGEM” – UMA RELAÇÃO DE SUCESSO

                                                                                                Elisane da Silva Quilante*

    “Aprender é quase tão lindo quanto brincar” (FERNANDEZ, 2008)

 Como seria bom poder provocar em todos os nossos alunos o sentimento de 
“aprender” relacionado a algo tão prazeroso para eles como o “brincar.
 É nesse sentido que procuro compartilhar com os alunos momentos, atividades, 
propostas que envolvam a ludicidade, despertando o interesse para uma busca 
autônoma.

 Embora saibamos que os conceitos matemáticos estão intimamente ligados as 
nossas diversas atividades diárias, muitas vezes nos deparamos com nossos planejamentos 
voltados apenas às atividades oferecidas pelos livros didáticos, que, por vezes, apresentam 
ótimas atividades e, outras vezes, atividades sem relação com o contexto ao qual a criança 
faz parte.
 O que precisamos, sem dúvidas, é realizar uma “varredura”, selecionando boas 
atividades, que favoreçam a construção, que desafiem e despertem o interesse por 
descobrir, desvendar. Entendo esses momentos como aqueles relacionados aos contos de 
fada, em que você entrega o mapa e as chaves do tesouro, mas o “enigma” para chegar 
até lá, cada um precisa “desvendar”, do seu jeito, no seu tempo.
 Quando proporcionamos espaços desafiadores, despertamos o desejo da 
descoberta.
 Para ilustrar gostaria de compartilhar alguns momentos que tenho procurado 
desenvolver como educadora do Projeto Piloto + Alfabetização, com os quais percebo 
resultados bastante motivadores.
 Um dos aspectos que percebo favorável ao processo de alfabetização matemática, 
é poder avaliar as noções já construídas pelos nossos alunos, para que possamos partir 
com a certeza de que o caminho anterior foi percorrido com sucesso. Se o aluno não 
apresenta a noção de número construída, como seria capaz de compreender a adição ou 
a subtração matemática?
 Realizado o processo de avaliação, procurei aproximar atividades lúdicas e 
significativas às vivências matemáticas estabelecidas pelos alunos.
 Neste breve relato não irei esmiuçar todo o fazer pedagógico, desenvolvido em 
cada proposta, mas brevemente explanar situações que considero favoráveis a aquisição 
dos conceitos matemáticos.
 Utilizei-me de recursos simples, como o calendário para a formação da noção de 
número. Que dia é hoje? Como represento este numericamente? Qual dia veio antes? 
Qual virá depois? Vamos representar com material concreto (tampinhas, palitos, material 
dourado)?

“O mundo lúdico das crianças é tão real e importante para elas como para o adulto é o 
mundo do trabalho e, como consequência, dever-se-ia conceder a mesma dignidade”. 
(BETTELHEIM, 1987; citado por PASTELLS, 2009, p. 11)
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 Também explorei o número do calçado do aluno, bem como a altura de cada 
um, visualizando na reta numérica. Tais atividades favorecem a formação de conceitos 
numéricos, além de acrescentarem significado ao que está sendo proposto.
 Kamii (1992, p. 48), enfatiza a importância de encorajar a criança a pensar sobre 
número e quantidades de objetos quando estes são significativos para ela.
 Adoro também trabalhar com histórias e por meio delas construir propostas lúdicas, 
como foi o caso da tão conhecida “Chapeuzinho vermelho”. A realização de um simples 
jogo, em que utilizamos um dado com quantidades, outro com ilustrações da chapeuzinho 
e do lobo e um tabuleiro com dois caminhos que levariam a casa da vovó, com o objetivo 
de relacionar número e quantidade, adicionar e diminuir quantidades durante o percurso, 
foi muito divertido e significativo na compreensão das noções trabalhadas.
 Outro jogo simples e prático é o que chamo de “Prato Cheio”. Cada aluno recebe um 
prato descartável médio, no centro do grupo encontra-se um prato grande (com um número 
considerável de tampinhas descartáveis) e um dado com os numerais. Conforme o número 
sorteado no dado, o aluno irá retirar a quantidade de tampinhas correspondente e colocará 
no seu prato. Após um número de rodadas, já estabelecido anteriormente pelo professor, 
os alunos contarão as quantidades que conseguiram agrupar. Quem tem mais? Quem tem 
menos? Quantas a mais? Quantas a menos?  Esses questionamentos que favorecem as 
representações mentais. Essa atividade poderá ser diversificadamente explorada. Poderão 
devolver quantidades ao prato do centro, subtraindo do valor total de tampinhas que havia 
no seu prato, bem como utilizar-se de dois dados, somando as quantidades sorteadas em 
ambos os dados.
 As embalagens de produtos de supermercado também apresentam-se como ótimas 
aliadas no processo de alfabetização, tanto nos aspectos que envolvem a lectoescrita 
quanto nos conceitos matemáticos. 
 Procuro trabalhar com as embalagens vazias e com os encartes de propagandas, 
que se apresentam coloridos e atrativos.
 Uma atividade bastante produtiva foi a elaboração da lista de compras para fazer um 
gostoso sanduíche (motivados pela história: O sanduíche da Maricota, de Avelino Guedes. 
 Primeiramente, cada aluno elaborou a lista de compras dos ingredientes 
necessários para fazer seu sanduíche. Anteriormente já havia recortado dos encartes, 
diversos ingredientes que poderiam ser utilizados na elaboração de um sanduíche, como 
(pão, alface, queijo, tomate, presunto, salsicha, batata palha, maionese, milho, ervilha...). 
Além dos encartes, apresentei aos alunos uma lista com valores de cada produto (saliento 
que como os alunos ainda encontram-se em fase de formação das noções numéricas 
envolvendo adição e subtração, utilizei valores inteiros, sem a utilização dos centavos). 
Cada aluno, após ter separado os ingredientes, realizou a soma dos valores, descobrindo 
quanto custou seu sanduíche. Além disso, com dinheirinho de brinquedo foi possível realizar 
o pagamento dos produtos e elaborar seu próprio troco.
 Percebo que quando promovemos atividades lúdicas e motivadoras, os alunos 
encaram novas propostas e desafios matemáticos, sem medo de fracassar.

“As crianças jogam porque o jogo em si mesmo, é um prazer, porém a maior importância reside 
no fato de que permite resolver simbolicamente os problemas e possibilita pôr em prática 
distintos processos mentais”. (PASTELLS, 2009, p. 11)
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 Aprecio também os cadernos de atividades organizados por Ana Cristina Rangel, 
em sua coleção “Matemática da Minha Vida”. A autora contribui com atividades lúdicas e 
ao mesmo tempo sistematizadas, favorecendo ao aluno o desenvolvimento de habilidades 
mentais, bem como o processo de apropriação da linguagem matemática.
 Aproveito a oportunidade para salientar a importância do “registro”, possibilitando 
ao aluno sistematizar o conhecimento, promovendo um espaço de reflexão e compreensão 
do jogo como uma estratégia de aprendizagem e não um mero passatempo.
 Outro aspecto que gostaria de pontuar, pois visivelmente tenho percebido na 
prática, é a “fala”, que ainda percebemos bastante forte nas discussões proporcionadas 
por educadores, quando se reportam às dificuldades de compreensão dos conceitos 
matemáticos em seus alunos.
 “Também, como irão aprender se em casa não possuem nenhum contato com 
materiais que favoreçam o desenvolvimento de tais conceitos?”  
 Em alguns momentos compartilhei das ideias, porém, consigo perceber que nos 
mais diversos contextos socioeconômicos e culturais, vamos nos deparar com as situações 
de dificuldades, principalmente no âmbito da matemática.
 No entanto, podemos também perceber que em todos estes contextos, os alunos 
nos trazem as mais diversas experiências relacionadas à matemática. E é com tais 
experiências que precisamos tornar significativa esta aprendizagem.

 A criança em processo de alfabetização é facilmente motivada, com recursos 
simples e práticos, aspecto que favorece ao professor estar desenvolvendo o interesse do 
aluno pela busca autônoma do conhecimento. 
 Às vezes, por motivos próprios do aluno ou pelo simples fato de o professor não 
ter conseguido estabelecer este espaço de busca autônoma, percebemos que os alunos 
acabam mostrando-se dependentes, não realizando além do que está sendo solicitado, ou 
melhor, nem ao menos o que está sendo solicitado.
 Espero ter contribuído com os colegas, mesmo que não seja nada inédito, que 
já não tenha sido realizado por muitos educadores. Acredito muito nos espaços que nos 
possibilitam os relatos de experiências. Esses nos fortalecem, enriquecem nossas práticas, 
nos permitindo repensá-las, concordando ou não com as colocações realizadas por nossos 
colegas.
 Neste simples relato procurei compartilhar algumas estratégias que possibilitaram 
avanços significativos na aprendizagem dos alunos, porém muito mais que apresentá-
las, é permitir que possamos estar constantemente repensando o espaço de “aprender”, 
redimensionando o nosso olhar para a importância de possibilitar um ambiente de caráter 
lúdico e significativo, principalmente na fase de alfabetização.

“As crianças nos mais diversos contextos, estão imersas em um mundo de notações 
matemáticas, desde o momento em que chegam ao mundo. Os números escritos que as 
rodeiam representam a grande variedade de conceitos numéricos e quantitativos, além de 
serem usados para outros propósitos diferentes (rótulos, numero de telefone...).” (BRIZUELA, 
2006, p. 16)

“A posição de olhar e intervir no entre é tomar o circunstancial, o inesperado.... estas pequenas 
escutas, estas pequenas intervenções-escutantes são tão produtoras de subjetividade quanto 
os grandes movimentos.” (HICKEL, citado por FERNANDEZ, 2008, p. 47)
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 Ainda gostaria de enfatizar a importância de nosso trabalho como alfabetizadores, na 
perspectiva de profissionais que precisam acreditar e investir no potencial de seus alunos. 
É, muitas vezes, por meio de um olhar diferenciado que podemos resgatar e ressignificar o 
processo de aprendizagem individual de cada um.
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                                                 TECENDO PARECERES 

Carla Roberta Sasset Zanette*
    Luana  Mari Gomes  Grillo**

 Considerando a avaliação por pareceres descritivos um dos registros avaliativos de 
maior circulação no contexto escolar e a consequente demanda de oficinas pedagógicas 
abordando esta pauta, em momentos trabalhados na Secretaria, bem como em escolas 
da Rede Municipal de Ensino, desde 2008, surge a iniciativa de discorrer breves reflexões 
sobre essa produção textual, a fim de subsidiar os professores em sua prática pedagógica. 
 Acreditamos que o processo de produção de um texto assemelha-se ao ato de tecer, 
no qual a beleza expressa é resultado de uma combinação, coerente e adequada, seja 
de fios ou de palavras. Nessa perspectiva, valemo-nos do conto Moça Tecelã, de Marina 
Colasanti, com a intenção de relacionar metaforicamente o ato de tecer ao de escrever um 
texto, como duas ações capazes de entrelaçar fios e palavras, as quais, na maioria das 
vezes, são exercidas pelo universo feminino.
 Vale a pena dizer que, no conto descrito, a moça tinha o poder de tecer o que iria 
acontecer; tudo o que tecia, acontecia. Nós, professores, temos o tear inverso: tecemos, 
escrevemos o que se passou com nossos alunos durante um período de tempo, relatamos 
seus progressos, suas facilidades, suas dificuldades, necessidades e possibilidades, 
descrevemos um pouco de cada um, contamos uma parte da história de vida, da trajetória 
escolar de todos eles. É uma tarefa de grande responsabilidade, mas também de beleza e 
amor.
 O parecer descritivo não pode ser vislumbrado apenas esteticamente. Assim como 
uma peça de tecido não terá funcionalidade se somente tiver beleza, um parecer descritivo 
precisa atender sua função principal: comunicar a trajetória de aprendizagem dos alunos, 
de maneira clara e objetiva. Para tanto, é preciso combinar razão e sensibilidade, emoção 
e observação, instrumentos de avaliação e amorosidade, para que este texto cumpra sua 
função sem perder de vista nossos alunos, pequenas pessoas em formação, que receberão 
uma parte de sua história. História essa talvez guardada por muito tempo e, um dia, numa 
arrumação de gavetas, encontrada, com tantos momentos relembrados, especialmente 
aquela professora do ensino fundamental que escreveu aquelas linhas...
 Não podemos falar em pareceres descritivos sem retomar algumas questões 
referentes à concepção de avaliação. A avaliação faz parte do processo educacional, não 
devendo ter uma ênfase desmedida. Muitas vezes, ela é somente comentada, pensada e 
problematizada, em detrimento de outras etapas do processo não menos importantes.
 Você já parou para pensar em como avalia seus alunos? Quais são os instrumentos 
que utiliza?  Como interpreta os resultados desses instrumentos?
 Avaliar adequadamente implica em definir claramente objetivos, indicadores e 
critérios que norteiam toda a aprendizagem escolar; replanejar ações pedagógicas utilizando 

“Escrevo porque à medida que escrevo vou me entendendo e entendendo o que 
quero dizer, entendendo o que posso fazer. Escrevo porque sinto necessidade de 
aprofundar as coisas, de vê-las como realmente são.”  (Clarice Lispector)
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dados apontados pelos resultados da avaliação; não se limitar apenas ao rendimento do 
aluno, mas sim observar seu desenvolvimento, considerar o todo do processo; oferecer 
oportunidade de autoavaliação, como um momento de reflexão do aluno sobre sua 
aprendizagem, sobre seu papel de sujeito cognoscente; buscar, juntamente com os alunos, 
estratégias mais eficazes para a superação das dificuldades detectadas.
 É importante destacar que o ato de avaliar pressupõe uma orientação tanto 
para o aluno quanto para o professor. Ao aluno, porque possibilita monitorar seu próprio 
desempenho. Ao professor, pois, a partir do que foi diagnosticado, permite replanejar ações, 
apontando estratégias mais adequadas à aprendizagem. Por meio da avaliação, torna-se 
possível entender processos individuais de aprendizagem, valorizando diferenças entre os 
alunos, favorecendo a análise de singularidades e peculiaridades de desenvolvimento.
 A produção dos pareceres baseia-se nos apontamentos feitos a partir de observação 
minuciosa e pontual, bem como por meio do desempenho demonstrado pelo aluno nos 
instrumentos de avaliação.                                                                        
 Madalena Freire (1996) aponta que o ato de observar envolve reflexão, avaliação 
e planejamento. A autora continua seu pensamento afirmando que “observação é a 
ferramenta básica neste aprendizado da construção do olhar sensível e pensante. [...] olhar 
que envolve atenção e presença”. (FREIRE, 1996)
 Ressaltamos que a produção do parecer está intimamente ligada aos objetivos e 
aos critérios de avaliação, que fazem parte do planejamento do professor. Dessa forma, 
se o professor tiver clareza do seu objetivo, definirá critérios de avaliação precisos, os 
quais embasarão instrumentos de avaliação qualificados e condizentes com a proposta de 
trabalho, facilitando, assim, a produção do parecer.
 Como professoras de Língua que somos não poderíamos de deixar de abordar 
o parecer descritivo enquanto gênero textual que possui estrutura e características  
próprias.
 Iniciamos, buscando a etimologia da palavra parecer (do latim parescere), que 
significa ser verossímel, modo de pensar, opinião fundamentada sobre determinado 
assunto. Descritivo, entendido como o que descreve ou próprio para descrever. Descrever, 
fazer a descrição de, narrar, expor, contar minuciosamente. 
 Considerando a relevância dos registros para o processo de ensino e aprendizagem, 
mencionamos o parecer descritivo como uma das formas de relatar, por meio da palavra, 
a trajetória da aprendizagem dos alunos, revelando os avanços, as dificuldades e as 
possibilidades de superação das mesmas.
 Sob essa perspectiva, o parecer descritivo não pode ser entendido como parece 
ser. Deve ser o retrato verbal mais fiel e detalhado possível da aprendizagem realizada.
 O parecer descritivo configura-se como um gênero de texto de circulação social, 
originado pelo uso e pela necessidade dos interlocutores de estabelecer comunicação verbal 
acerca da trajetória da aprendizagem. Nesse sentido, procuramos apontar caminhos, por 
meio de dicas e sugestões de aspectos essenciais que fundamentam e integram o parecer 
descritivo, enquanto gênero de texto.
 Segundo Bronckart (1999, p.103), “a apropriação dos gêneros é um mecanismo 
fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades humanas”. A produção do 
parecer está inserida em um contexto situacional que lhe dá sustentabilidade e legitimidade, 
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evidenciando os atores envolvidos no processo educativo (quem escreve e para quem); o 
contexto espaçotemporal (onde e quando); o propósito comunicativo (para que); bem como 
o modo e o detalhamento do processo de aprendizagem (avanços e dificuldades).
 No parecer descritivo, reconhecemos a presença predominante de sequências 
textuais descritivas e injuntivas, uma vez que há a descrição da aprendizagem do aluno, 
enumeração e caracterização dos avanços e das dificuldades, bem como prescrições 
e recomendações, como forma de propor alternativas de solução para os aspectos 
diagnosticados.
 Mas, se o parecer é um gênero de texto com características tão específicas, com 
regras de produção tão claras, por que é tão difícil redigir um parecer?
 Por exercer a função social de comunicar o processo de aprendizagem a diferentes 
públicos, a produção do parecer descritivo torna-se, muitas vezes, um momento complexo 
e de incertezas. Talvez aí resida um dos fatores de dificuldade apontado por muitos 
professores, pois é complicado selecionar palavras adequadas para públicos tão distintos 
quanto os dos pareceres. O mesmo texto é endereçado ao aluno, que tem o direito de 
monitorar seu desempenho; aos pais, que devem acompanhar a aprendizagem de seus 
filhos; ao próprio professor, que, a partir do parecer, pode redimensionar sua própria prática; 
aos demais professores, a fim de dar continuidade às aprendizagens previstas; logo é 
preciso ter muito cuidado com a linguagem selecionada, pois é essencial que ela seja clara 
e acessível a pais, alunos e professores.  
 Quanto ao emprego de palavras ou expressões, vale dizer que não é  aconselhável 
o uso de termos no diminutivo, visto que, muitas vezes, podem designar caráter pejorativo e 
desmerecer nosso trabalho, tampouco termos muito amplos, sem detalhamento, que geram 
muitas lacunas de compreensão ou permitem várias interpretações. Falando em pejorativo, 
é importante atentar para palavras selecionadas para referir-se, caracterizar cada aluno. É 
fundamental, colocar-se no lugar de quem receberá este documento evitando equívocos 
que podem causar problemas no futuro. Sendo assim, deve-se evitar palavras agressivas, 
taxativas que sentenciam comportamentos e atitudes. Aliás, nos pareceres é sempre melhor 
utilizar palavras que indicam processo, os gerúndios (aprendendo, construindo, ainda...) 
são muito bem-vindos e indicados nesta situação.
 O registro realizado no momento da ação pedagógica é mais informal, é aquele que 
pertence às anotações pessoais de cada professor. Pode-se até mesmo utilizar códigos 
ou legendas, visando facilitar/agilizar este registro, cujo objetivo principal é não perder um 
momento importante de determinado(s) aluno(s). Já o registro posterior à ação pedagógica 
é mais reflexivo, detalhado e complexo. Por dar-se fora do espaço da sala de aula possibilita 
ao professor uma redação mais qualificada, muitas vezes já com apontamentos de 
intervenções mais adequadas ou mesmo de replanejamento de ações. Todos os momentos 
de registro são de suma importância para a promoção da aprendizagem, pois representam 
uma pausa para repensar a própria prática pedagógica, rever caminhos, tentar novas 
possibilidades e reafirmar certezas. 
 Não podemos esquecer que pareceres descritivos são apenas uma forma de 
registrar, de expressar o resultado da avaliação, logo estão baseados em concepções  
fundamentadas na legislação educacional vigente e nas concepções de aprendizagem 
de cada escola, definidas nas Propostas Pedagógicas, construídas coletivamente com a 
comunidade escolar. 
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 Conforme Vasconcellos, não é suficiente transformar o modo de expressar os 
registros se as concepções de avaliação tradicionais continuarem inerentes à prática 
pedagógica, uma vez que palavras mal empregadas podem marcar negativamente muito 
mais do que nota ou conceito. Avaliar uma criança é tarefa que requer muita responsabilidade 
e registrar esta avaliação é um ato que precisa ser realizado com muito cuidado, pois se 
trata da história das aprendizagens de uma pessoa, trata-se de uma parte importante de 
sua vida: sua trajetória escolar.
 A autora Stecanela diz que:

 Por ser um documento oficial, o parecer descritivo exige uma aparência padronizada 
no que diz respeito à formatação, fonte e tamanho de letra. Parece um detalhe, mas no 
final faz toda a diferença, demonstra organização. Quando não há essa padronização, o 
documento fica parecendo uma colcha de retalhos, na qual cada um fez um pedacinho, do 
seu jeito e alguém simplesmente recolheu todas as partes. Essa combinação prévia deixa 
o texto mais organizado e acaba, de certa forma, até facilitando a leitura. Pode parecer 
estranho, porém é preciso lembrar também que não cabem rasuras neste material. Ele é 
oficial, é a expressão dos resultados da avaliação de um aluno, então não podemos rasurar. 
É importante ler os pareceres após a produção final, observando coerência, ortografia 
e concordância, e, sempre que possível, solicitar que um colega nos auxilie a revisar a 
produção. Lembre-se: a escrita é eterna, logo, todo cuidado é pouco!
 Um parecer qualificado deve evidenciar:

 Certamente, outras questões poderão ser somadas a essas, tendo em vista outros 
aspectos para a promoção de melhores condições de aprendizagem para o aluno.
 Na hora de elaborar um parecer descritivo surgem muitas dúvidas, afinal o momento 
de escrita é sempre um momento de incertezas. Porém, seguindo alguns passos, planejando 
a escrita, este momento pode tornar-se mais tranquilo. 
 Esperamos ter contribuído para qualificar a caminhada da Rede Municipal de Ensino 
na produção de pareceres descritivos. Ressaltamos que nossa maior contribuição é atentar 
para a importância da escrita reflexiva, que qualifica a produção textual. O que importa é 

“Falar em avaliação é adentrar num tema polêmico gerador de mal-estar tanto entre os 
alunos, como entre os professores e os pais. Nossas vivências frente à avaliação quer 
como avaliadores, quer como avaliados, vez ou outra nos colocou diante de situações 
embaraçosas, de ansiedade, sentimento de frustração e injustiça. Por mais que tenhamos 
uma postura inovadora em nossas práticas, ainda assim, mudar nosso jeito de avaliar 
exige uma profunda sintonia e coerência entre o nosso discurso e a nossa prática.” 
(STECANELLA, 2006, p.6)

- as conquistas que o aluno demonstrou no período em relação às expectativas de 
aprendizagem propostas;
- os aspectos que ainda necessitam ser trabalhados para a superação das 
expectativas de aprendizagem propostas;
- as intervenções realizadas no sentido de auxiliar o aluno na superação de suas 
necessidades;
- a forma como o aluno respondeu a essas intervenções;
- as sugestões de recomendações para a qualificação da aprendizagem.
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que sempre podemos melhorar, sempre podemos aprimorar nossa escrita. E, como diz 
Hoffmann (2001, p. 135): “O parecer é, sobretudo, a imagem de um trabalho. Ao relatarmos 
um processo efetivamente vivido, naturalmente encontraremos as representações que lhe 
deem verdadeiro sentido”.  
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