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Resumo: O presente trabalho resulta de um projeto de Iniciação Cientifica 

pertencente ao grupo “Formação de trabalho Docente”, linha de pesquisa “Formação 

de Professores e Práticas Pedagógicas” da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas. A proposta de investigação se constituiu em analisar a inserção do 

Programa Ler e Escrever (PLE) a partir das concepções dos orientadores 

pedagógicos (OP) das escolas municipais pertencentes aos NAEDs Norte e 

Noroeste. Parte da proposta de trabalho pretendia identificar e analisar a utilização 

do material nos procedimentos avaliativos e de estudo dos alunos. O PLE foi 

elaborado como programa de formação em serviço, a ser realizado dentro do horário 

de Trabalho Docente Coletivo (TDC), tendo como agente formador os orientadores 

pedagógicos das instituições, motivo pelo qual são os sujeitos desta pesquisa. Do 

total de dez escolas pertencentes às duas regiões, somente cinco concordaram 

participar da pesquisa. As informações foram coletadas por meio de entrevistas a 

partir de questões previamente elaboradas, que foram transcritas e analisadas. As 

respostas foram reunidas por categorias tendo em vista o alcance dos objetivos 

específicos. Percebe-se que a inserção do Ler e Escrever como programa de 

formação continuada dentro do espaço escolar, ao menos neste recorte regional não 

aconteceu, mostrando-se presente muitas vezes somente pelo recebimento e uso 

sem compromisso do material didático próprio. O próprio TDC, como espaço de 

formação em serviço pouco explora aspectos referentes ao material diante das 

inúmeras questões organizacionais que o ocupam. Os resultados demonstram um 

distanciamento entre a proposta de implementação do Programa como promotor de 

formação em serviço e sua real contribuição.  
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INTRODUÇÃO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394 (BRASIL, 1996) aponta 

para a necessidade da “capacitação em serviço” e “aperfeiçoamento profissional” 

dos educadores ao tratar sobre os profissionais da educação, levantando a 

necessidade da criação de ações para a valorização e qualificação do corpo 

docente. Essa necessidade também se manifesta com a constatação, pelos 

sistemas de governo, de altos índices de desempenhos escolares desfavoráveis 

(GATTI, 2008). Esses índices se referem aos produzidos pelos recentes sistemas de 

avaliação da educação básica no Brasil. Até meados da década de 1990, não havia 



medidas de avaliação da aprendizagem que evidenciasse a qualidade dos sistemas 

de ensino no país. Em pouco mais de uma década foi construído um complexo 

sistema de avaliação educacional, que cobre todos os níveis da educação e produz 

informações que orientam as políticas educacionais em todos os níveis de ensino1 

(CASTRO, 2009). 

O desempenho escolar está atrelado a diversas questões, entre as quais as 

referentes aos alunos como fluxo escolar (evasão e permanência) e aprendizado 

(insuficiente, básico, esperado, avançado). Estes dados contribuem para refletir 

sobre a qualidade do ensino em uma determinada instituição ou rede, e têm sido 

usados em âmbito nacional para a formulação de políticas de melhoria e qualificação 

do corpo docente. Para que essas informações se tornem um quadro transparente 

da realidade educacional é necessário que sejam reflexos primeiramente de práticas 

avaliativas formativas em sala de aula. Dada a importância que a avaliação tem no 

processo de ensino e aprendizagem, percebe-se a necessidade de identificar como 

tem sido concebida dentro de programas de formação, e quais as repercussões na 

sala de aula. Entre as iniciativas para a formação de professores encontra-se o 

Programa Ler Escrever, instituído inicialmente em 2006 nas escolas municipais de 

São Paulo e em 2008 na rede estadual. 

O PLE foi elaborado para atender duas entre as dez metas do Plano de Educação 

do Estado de São Paulo de 2007, a saber: a alfabetização plena de todas as 

crianças de até oito anos e promover a recuperação das aprendizagens de leitura e 

escrita dos alunos que não alcançaram as expectativas previstas (SÃO PAULO, 

2007). Sua proposta de atuação ultrapassa a dos Programas que o antecederam2 

cujo foco se concentrava na formação de professores. Compreende a elaboração e 

distribuição de material didático próprio como os Guias de Planejamento e 

Orientações Didáticas para os professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

Coletânea de Atividades e o Livro de Textos dos Alunos. Juntamente com o material 

próprio, o PLE prevê a seleção e distribuição de outros materiais didáticos e 

pedagógicos, configurando-o, assim, numa política de formação de professores que 

traz como foco central o aluno. 

                                                           
1
 São eles: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), Prova Brasil, Provinha Brasil. existem ainda alguns sistemas regionais, articulados ao nacional, como o 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) da SEE/SP 
2
 PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (2001), e Letra e Vida (2003). 



No âmbito da formação de professores o Programa envolve vários órgãos da SEE: 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), Coordenadoria de 

Ensino da Região Metropolitana da Grande S.P. (COGSP) e as Diretorias de Ensino. 

Para atingir seus objetivos, propõe um processo formativo em rede: no âmbito da 

CENP acontece a formação do trio gestor – Supervisores, Diretores de escolas e 

Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas (PCOP) que são 

responsáveis por organizar e acompanhar a formação no âmbito das Diretorias de 

Ensino (DE) para os Professores Coordenadores, objeto de estudo da presente 

pesquisa, denominados como orientadores pedagógicos (OP) no município. Esses 

profissionais são preparados para atuar na formação dos professores dos anos 

iniciais na própria unidade escolar, envolvendo momentos de formação, 

planejamento, acompanhamento e avaliação dentro do horário de TDC (SÃO 

PAULO, 2007; CAMACHO, 2010). 

Estruturado a partir da concepção construtivista de ensino e aprendizagem, o PLE 

recebe forte influência da teoria da Psicogênese da Língua Escrita, de Ferreiro e 

Teberosky, em conformidade com os demais documentos da SEE, como as 

Orientações Curriculares para o ensino da Língua Portuguesa e Matemática no ciclo 

I. Embora não faça menção direta da perspectiva teórica adotada, fica subentendido 

tal opção nas suas orientações pedagógicas. (CELEGATO, 2008; OLIVEIRA, 2012; 

TAVARES, 2012). Na busca de atender seus pressupostos, o material do PLE se 

propõe a ser um subsídio para o professor organizar seu ensino e avaliar a 

aprendizagem de seus alunos, embora alguns autores apontem para o risco de seu 

uso equivocado, como algo pronto a ser somente executado já que inclui exercícios, 

textos, e modelos de avaliação detalhados (CELEGATO 2008). 

Se o professor é entendido como mediador na aprendizagem, é preciso que ele 

saiba como ajudar seus alunos a assumirem as rédeas na construção de sua 

aprendizagem. Neste sentido, voltar o olhar para os procedimentos de estudo dos 

alunos torna-se peça chave na construção de uma avaliação formativa (HADJI, 

2011). 

 

OBJETIVOS  

Geral: Analisar a inserção do Programa Ler e Escrever (PLE) e estabelecer relação 

com as concepções dos Orientadores Pedagógicos. 



Objetivos Específicos: Realizar um levantamento do número de escolas do 

município de Campinas que utilizam o material do Programa Ler e Escrever; 

identificar as potencialidades e limites na implementação do PLE segundo a 

perspectiva dos Orientadores Pedagógicos; identificar e analisar os principais temas 

abordados nos TDCs e o tempo destinado ao estudo da Matemática, Língua 

Portuguesa e avaliação da aprendizagem com foco nos procedimentos de estudos 

dos alunos no ano de 2012/2013; identificar e analisar a utilização do material em 

relação à Matemática e Língua Portuguesa, estabelecer relações com o 

desempenho dos alunos, focando os procedimentos avaliativos e de estudos 

segundo a perspectiva dos Orientadores Pedagógicos. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo. Realizamos uma busca na 

internet para recolha de informações sobre os Núcleos De Ação Educativa 

Descentralizada Norte e Noroeste (NAED) e identificação das escolas a serem 

investigadas. Após a identificação dessas escolas, o contato foi feito com o 

Orientador Pedagógico das mesmas, sujeitos da investigação. Nesta etapa do 

trabalho de campo o instrumento utilizado foi a realização de entrevistas, gravadas e 

transcritas para análise das respostas. 

DESENVOLVIMENTO 

Os dados específicos sobre os NAEDs foram encontrados no site da Prefeitura 

Municipal de Campinas (endereço, telefones de contato e coordenador). Não havia 

dados sobre as unidades educacionais de ensino fundamental, portanto realizamos 

uma nova busca na internet. Encontramos dois blogs pertencentes aos respectivos 

NAEDs com as informações das escolas: endereços e telefones de contato. Cada 

Núcleo abrange cinco escolas de ensino fundamental, totalizando dez. 

O contato com todas as escolas se deu por telefone diretamente com os 

orientadores para agendamento das entrevistas; nesse momento já explicamos os 

objetivos da pesquisa e a importância da participação. Três orientadoras se 

recusaram a participar, uma alegando que sua escola não participava do Programa, 

outra justificando que sequer o conhecia e a outra não deu nenhum retorno. Duas 

escolas não possuíam orientadoras e os responsáveis não quiseram participar. 

Quatro orientadoras, três do NAED norte e duas do NAED Noroeste, participaram da 



entrevista e uma solicitou que enviássemos as questões por e-mail por não ter 

horário disponível. 

Identificação das escolas participantes 

Para identificação das escolas e a garantia do anonimato utilizamos um número que 

corresponde tanto para a UE, quanto para seu OP (escola 1 – UE1, orientador 1 – 

OP1). São escolas localizadas em regiões periféricas da cidade, atendendo alunos 

de nível socioeconômico médio e baixo. De acordo com as informações contidas no 

site QEdu3 com base no ano de 2011, não apresentam evasão escolar em nenhuma 

das unidades, mas apresentam algum índice de reprovação nos anos iniciais. Todas 

as unidades obtiveram avanços significativos em seu IDEB, embora algumas ainda 

estejam abaixo da media nacional de 5 pontos. 

Quadro 1- dados das escolas entrevistadas 

UE’s IDEB Evasão escolar Índice de reprovação (anos iniciais) 

Escola 1 6,3 0% (0 alunos) 1,9% (5 de 218 alunos) 

Escola 2 4,7 0% (0 alunos) 7,4% (33 de444 alunos) 

Escola 3 5,1 0% (0 alunos) 11% (43 de 386 alunos)  

Escola 4 4,8 0% (0 alunos) 2,9% (9 de 297 alunos) 

Escola 5 5,5 0% (0 alunos) 4,4 (23 de 508 alunos) 

Dados organizados pelos autores. 

As entrevistas 

As entrevistas foram realizadas a partir de questões semiestruturadas sobre dados 

pessoais, formação acadêmica e situação funcional, questões gerais sobre as 

atividades realizadas nos TDCs das unidades, sua organização como espaço de 

formação, e questões específicas sobre as impressões na utilização do material e 

implementação do Programa e o trabalho desenvolvido no ensino da língua materna, 

da matemática e para a avaliação da aprendizagem com foco nos procedimentos de 

estudo dos alunos. 

RESULTADOS 

As entrevistas foram transcritas e analisadas com base nas respostas das 

orientadoras, visando alcançar os objetivos propostos.  

                                                           
3

Site QEdu. Disponível em: http://www.qedu.org.br/cidade/1737 campinas/contexto?rede=municipal. Acesso em: 07.jul.2014 

http://www.qedu.org.br/cidade/1737%20campinas/contexto?rede=municipal


As cinco escolas possuem orientadoras mulheres com idade media entre os 50 

anos. Possuem experiência e formação diversas na área da educação: três são 

formadas em pedagogia e duas em Letras, uma com mestrado em educação, três 

cursaram ou cursam algum tipo de especialização. Todas são orientadoras 

pedagógicas efetivas. Quanto ao tempo de atuação na UE, as diferenças são mais 

evidentes, de dez anos (OP2) a cinco meses (OP3). 

Em todas as escolas entrevistadas os horários de Trabalho Docente Coletivo 

acontecem semanalmente, duas horas-aulas, tempo que precisa ser dividido para 

discussão de eventos, informes, questões do cotidiano, estudo e formações. Em 

geral a maior parte do tempo é usado para organização do cotidiano, e outros temas 

são discutidos conforme as necessidades, não propriamente como objeto de estudo 

coletivo. Uma orientadora somente menciona o estudo do livro do PLE, por já ser 

uma prática realizada por ela com seus professores de lerem juntos os livros com os 

quais trabalham. Não há dispensa de professores e a participação é obrigatória.  

Pretendia-se ainda identificar o tempo médio utilizado nos TDCs para o trabalho com 

a matemática, língua portuguesa, a avaliação da aprendizagem com foco nos 

procedimentos de estudo.  Uma orientadora afirma que semanalmente essas 

questões estão presentes. A OP 4 afirma que quinzenalmente ao menos aborda 

temas relacionados com a língua portuguesa, e mostrou interesse pela proposta de 

abordar os procedimentos de estudo nos TDCs, o que ainda não ocorre. As demais 

orientadoras dizem que esses assuntos estão sendo trabalhados pelo PNAIC (Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), e em alguns momentos socializados. 

Ressalto que as respostas não se referiam exclusivamente à formação continuada 

sobre os determinados assuntos, mas aos momentos em que se tinha como pauta 

de alguma forma as temáticas apresentadas. 

Quadro 2 – Principais temas abordados nos TDC’s 

 

Assuntos/temas abordados 

Escolas 

1 2 3 4 5 

Informes, cotidiano escolar, organização de eventos X X X X X 

Estudo das diretrizes curriculares municipais  X X X  

Troca de experiências entre professores do mesmo ano X   X  

PNAIC  X  X  

Alfabetização X X  X  



Matemática   X    

Avaliação da aprendizagem  X    

Provinha Brasil  X  X  

Dificuldades de aprendizagem dos alunos X X X   

Planejamento ( anual, trimestral, semanal)    X X 

Dificuldades dos professores em sala  X    

Indisciplina dos alunos, faltas dos alunos  X    

Capacitação para uso do sistema “Integre”    X  

Reagrupamentos produtivos dos alunos    X  

Textos sobre ciclos, concepção de ciclo    X  

Textos sobre relacionamento, afetividade X     

Textos sobre escola de educação integral   X   

Estudo do livro do PLE    X  

Dados organizados pelos autores 

 

Quanto ao uso do Programa dentro do espaço do TDC, somente uma das 

orientadoras utilizou o PLE como formação trazendo uma professora para dar o 

curso no TDC quinzenalmente, no espaço de um ano, visto que os professores não 

queriam sair da unidade para realizá-lo. Outras duas orientadoras participaram do 

curso dado pela SME, as demais somente assinalam o vinculo com o PLE pela 

chegada e utilização dos livros didáticos próprios. As orientadoras, ao falar sobre o 

uso do programa, se reportavam à formação do PNAIC (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa), às diretrizes curriculares municipais e ao modelo de 

avaliação elaborado pela rede municipal. 

Quando questionadas sobre as potencialidades do programa no interior das escolas, 

a característica positiva apontada por elas é o fato do livro oferecido aos alunos ser 

consumível, podendo ser usado como material complementar, como reforço para os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, ou até mesmo dentro do planejamento e 

em projetos. O livro de textos também é bastante citado positivamente. A OP 5 cita 

ainda que o Ler e Escrever instituiu a prática da leitura diária de diferentes gêneros 

tanto do professor quanto do aluno. Embora haja a afirmação da qualidade do 

material oferecido, em nenhuma das escolas ele foi adotado como livro didático, 

sendo utilizado apenas como material de apoio ou em atividades complementares. A 

falta de continuidade e de obrigatoriedade nos cursos do PLE, atrasos e faltas no 



recebimento do material, juntamente com o excesso de cursos de formação 

oferecidos pela rede foram apontamentos dados sobre os limites do PLE. Duas 

orientadoras reconhecem que a falta de formação sobre o uso do material impede 

que seja desfrutado em todo seu potencial.  

Com relação ao trabalho com a Matemática e Língua portuguesa, não houve relatos 

do uso do material para o trabalho com a matemática, com exceção da OP2 que 

relata ter recebido alguns jogos pelo PLE, e que são muito usados nas aulas que 

envolvem conteúdos matemáticos. O material é usado como material complementar 

ao didático por alguns professores na área da alfabetização, muitas vezes limitada à 

realização das atividades existentes no livro. Nos anos iniciais o PLE é utilizado por 

alguns professores para auxiliar os alunos com dificuldades de aprendizagem. Nas 

UEs 1 e 4 o material foi utilizado principalmente nos quartos e quintos anos para 

recuperação da aprendizagem. 

A lição de casa é uma importante ferramenta educativa à medida que pode auxiliar a 

construção de diversas habilidades, entre elas a autorregulação da aprendizagem. 

Os professores podem por meio dela discutir com seus alunos sobre como criar 

hábitos para realizar a lição de casa: organizar o espaço de trabalho, definir 

prioridades, controlar o tempo e evitar distrações (SACCO, 2012). Nas entrevistas, 

somente uma OP afirma discutir sobre os procedimentos de estudos dos alunos a 

partir do envio da lição de casa: “A gente se preocupa muito com o aluno que não 

fazem as lições que são enviadas pra casa, porque a lição de casa nada mais é que 

a fixação pelo aluno do que ele aprendeu, ou pra mostrar no que ele teve dificuldade 

para o professor em sala trabalhar essa questão” (OP2). O envio de lição de casa 

acontece em todas as escolas, mas sua regularidade de envio depende do 

professor, sem que haja preocupação de estudar em conjunto os processos que 

levarão o aluno a realizá-las. 

Hadji (2011) aponta para a necessidade do professor, dentro de uma perspectiva 

socioconstrutivista, optar por práticas de avaliação formativa que ajude seus alunos 

a assumirem as rédeas na construção de sua aprendizagem. Sobre a avaliação 

formativa aponta Perrenoud (1998 apud HADJI, 2001 p. 21) “assume todo seu 

sentido no âmbito de uma estratégia pedagógica de combate ao fracasso e às 

desigualdades”, por contemplar o erro como possiblidade de reajuste, no momento 

em que permite que o aluno compreenda o que não funcionou e abre para a reflexão 

de novas ações a fim de se alcançar o objetivo proposto.  As orientadoras ao narrar 



sobre a avaliação da aprendizagem esboçavam resumidamente o Plano de 

Avaliação Institucional Participativa do município de Campinas, que tem por base a 

descrição dos saberes dos alunos. Todas as unidades trabalham com este recente 

instrumento avaliativo, ainda com dificuldades. A avaliação não é realizada conforme 

a proposta do PLE, embora alguns instrumentos se aproximem. Somente uma OP 

diz que as atividades produzidas pelos alunos com o material do programa ajudam 

na descrição dos saberes, juntamente com as outras realizadas no decorrer das 

aulas. Não houve relatos de como são essas avaliações são trabalhadas junto aos 

alunos em sala. Aparentemente, as práticas avaliativas se resumem no balanço dos 

saberes apreendidos ao final de cada atividade. Contudo, percebe-se que esses 

balanços têm auxiliado na reformulação de propostas pedagógicas para os alunos 

com dificuldades de aprendizagem nas unidades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora sejam poucas escolas comparado com o número total dentro do município 

(12% apenas), não podendo assim generalizar os resultados, percebe-se que a 

inserção do Ler e Escrever como programa de formação continuada dentro do 

espaço escolar, ao menos neste recorte regional não aconteceu, mostrando-se 

presente muitas vezes somente pelo recebimento e uso sem compromisso do 

material didático próprio. O próprio TDC, como espaço de formação em serviço 

pouco explora aspectos referentes ao material diante das inúmeras questões 

organizacionais que o ocupam.  

O Programa neste contexto se configura numa ferramenta sem voz, limitada em sua 

potencialidade. Ao ter seu material utilizado como complemento ou pela praticidade 

de conter atividades prontas, confirma-se o que autores como Celegato (2008) 

apontam como riscos de uso equivocado não contribuindo como poderia para a 

superação de práticas pedagógicas classificatórias e reducionistas que embora 

sejam constantemente criticadas ainda permanecem.  

Os estudos dos pressupostos que embasam o Programa, como do levantamento 

bibliográfico demostram que um ensino com orientação construtivista, alicerçado em 

práticas formativas de avaliação se constitui num grande desafio, ainda que 

presente nos documentos e diretrizes municipais e estaduais. Acaba sendo visto 

como uma proposta sem novidades, repetida em diversos cursos como apontaram 

as orientadoras, sem aprofundamento dos mesmos. Se é fato a necessidade de 



práticas de formação em serviço, também o é que as existentes necessitam de 

serem reformuladas. 
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