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RESUMO
Esta pesquisa buscou investigar o processo de elaboração do Programa Ler e Escrever –
prioridade na escola municipal, instituído na rede municipal de ensino de São Paulo, em
2005, a partir de sete documentos oficiais que demarcaram esse processo e de dois
depoimentos de profissionais que atuaram na elaboração dessa política pública. Acreditando
que no processo de elaboração do Programa Ler e Escrever foram produzidas representações
de práticas de ensino de leitura e escrita a partir da relação que estabeleceram com ações
implementadas anteriormente, seja para reafirmá-las, rejeitá-las ou ainda para reapresentá-las
de outro modo, foram examinadas as representações de práticas de ensino de leitura e escrita
presentes nas ações, projetos e programas implementados anteriormente à elaboração do
Programa Ler e Escrever. Esse exame ancorou-se em literatura acadêmico-científica que se
ocupou com ações governamentais em âmbito nacional e no estado de São Paulo e em 127
registros identificados no arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo, em âmbito municipal. O exame das ações antecedentes
à elaboração do Programa favoreceu a identificação das razões que elegeram determinadas
práticas de ensino como as mais adequadas para um programa de ações, e como essas, por sua
vez, foram representadas no processo de elaboração dessa política. Para proceder à análise dos
documentos oficiais que demarcaram o processo de elaboração do Programa, iniciou-se por
questões que colocaram ênfase nos modos de sua fabricação: como e por quem foram
produzidos? Para quê? Para quem? Por quê? A partir das contribuições teóricas de Roger
Chartier, e considerando o cenário de disputas internas na Secretaria Municipal de Educação e
entre diferentes concepções teórico-metodológicas e político-educacionais presentes na
história da educação municipal, os documentos foram analisados, primeiramente, a partir de
sua autoria, evidenciando grupos que disputaram representações sobre como deveria ser
configurada a política educacional do município. Depois, a partir da materialidade em que
foram dados a ler. As estratégias de impressão e circulação dos documentos evidenciaram a
tentativa de legitimação da política educacional por meio da oficialidade das práticas de
ensino conferida em publicações, por exemplo, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Por
fim, os documentos foram analisados a partir das representações de práticas de ensino de
leitura e escrita neles presentes: para bem praticar o ensino de leitura e escrita é preciso... 1.
Boa formação dos professores; 2. Boa gestão pedagógica da escola; 3. Alcançar a
competência; 4. Reverter o fracasso escolar; 5. Assumir o construtivismo. No cenário das
disputas pela hegemonia das representações de práticas de ensino de leitura e escrita,
indubitavelmente, o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal ocupou lugar
importante. Inegavelmente, as concepções teórico-metodológicas e as representações de
práticas de ensino veiculadas em seu processo de elaboração, se consolidaram, deixando sua
marca na política-educacional do município de São Paulo e na história da educação brasileira.
Palavras Chaves: Programa Ler e Escrever; políticas públicas de alfabetização; história do
ensino de leitura e escrita; história da alfabetização; leitura e escrita;

ABSTRACT
This research aimed at investigating the designing process of the Programa Ler e Escrever –
prioridade na escola municipal, implemented in the municipal schools in São Paulo, in 2005,
considering seven official documents which formed the basis of this project and two
testimonies from professionals who took part in the designing of this public policy. Believing
that in the designing process of the Programa Ler e Escrever were produced representations
of the reading and writing teaching practices from the relation which established the actions
previously implemented, both to re-state them, reject them or still to represent them in another
way, were examined the representations of the reading and writing teaching practices present
in the actions, projects and programs implemented before the designing of the Programa Ler
e Escrever. This study was based on the academic-scientific literature about governmental
acts in a national scope and in the São Paulo state, and in 127 documents identified in the
MTD – Memória Técnica Documental – of the Municipal Secretary of Education of São
Paulo. The examination of the actions prior to the designing of the Program benefited the
identification of the reason for certain teaching practices as the most appropriated for an
action program and how they were represented in the designing of that policy. In order to
proceed with the analysis of the official documentation which outlined the designing of the
Program, it was decided to start with questions which focused on how it was made: how and
by whom they were produced? What for? To whom? From the theoretical contributions of
Roger Chartier and considering the internal disputes scenario in the Municipal Secretary of
Education and among different theorical-methodological and political-educational concepts
present in the municipal education history, the documents were analysed, firstly, from their
authorship, evidencing groups who disputed representations on how the municipal
educational policy should be designed. In the sequence, from the material aspect that they
were given to read. The printing strategies and circulation of the documents evidenced the
attempt to legitimate the educational policy through official teaching practices present in
publications, for example, in the Diario Oficial da Cidade de São Paulo. Lastly, the
documents were analysed from the representations of the reading and writing teaching
practices present in them: in order to do well the reading and writing teaching, it is
necessary... 1. Good teachers‟ qualification; 2. Good pedagogical management of the school;
3. Achieve competence; 4. Reverse school failure; 5. Implement the constructivism. In the
scenario of the disputes for the hegemony of the representations of the reading and writing
teaching practices, undoubtedly, the Programa Ler e Escrever – prioridade na escola
municipal had an important place. Undeniably, the theoretical-methodological concepts and
the representations of the teaching practices included in its designing process, were
consolidated, leaving its mark in the educational policy of São Paulo city and in the Brazilian
education history.
Key words: Reading and Writing Program; public literacy policies; history of the reading and
writing teaching; history of literacy; reading and writing;
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Introdução
O campo das práticas culturais de ensino de leitura e escrita e a proposta de
investigação, seus objetivos e metodologia

Persuadida pela ideia de que “... compreender é primeiro compreender o campo
com o qual e contra qual cada um se fez...” (BOURDIEU, 2005, p. 40) e pela orientação de
Pierre Bourdieu acerca do bom método, da importância de “... examinar de início o estado do
campo no momento em que nele ingressei...” (BOURDIEU, 2005, p. 40) iniciei um exercício
que considero fundamental nessa proposta de investigação: o de enxergar-me, bem como
enxergar meu objeto de pesquisa no campo investigatório da história do ensino de leitura e
escrita.
Em 1998, quando defendi minha dissertação de mestrado1, o campo de
investigação da história do ensino de leitura e escrita no Brasil ainda estava se desenhando
como campo de investigação. Conforme Schwartz, C. M., Peres, E., Frade, I.C.A.S. (2010)
alguns trabalhos podem ser destacados como pioneiros: Dietzsch (1979); Magnani (1997);
Carvalho (1998); Amâncio (2001); Maciel (2001); Trindade (2001). Minha pesquisa,
juntamente com outras, inaugurava um terreno investigatório bastante fértil e inexplorado no
Brasil.2
A historiografia da educação brasileira, naquele momento, apresentava
ampliações e revisões de abordagem de temas investigatórios, antes impensados pelos
pesquisadores da educação.
O contato com as novas tendências da história e o impacto de novas fontes,
somados às insuficiências e estreitamento das abordagens até então verificadas no modo de
escrever a história da educação, provocaram um alargamento no campo das investigações
educacionais. Os temas da educação, nessa perspectiva, ganharam novas abordagens e novos
objetos, privilegiadamente, no terreno da história cultural3.

1

Ver CARVALHO, Silvia Aparecida Santos de. O ensino de leitura e escrita: o imaginário republicano. Dissertação de
Mestrado, PUC-SP, 1998.
2
Em tempo, cabe aqui um registro: agradeço à Profª Drª Maria do Rosário Longo Mortatti, por compartilhar comigo fontes
documentais sobre o ensino de leitura e escrita do início do séc. XX. Muitas delas foram pesquisadas por mim em minha
pesquisa de mestrado, concluída no final do ano de 1997, ao mesmo tempo em que a professora concluía sua tese de livre
docência, intitulada Os sentidos da alfabetização: a questão dos métodos e a constituição do objeto de estudo – São Paulo
1876-1994. pela UNESP, tese que viria a ser publicada em forma de livro pela Editora da UNESP, em 2000, com o título de
Os Sentidos da Alfabetização: São Paulo 1876-1994.
3
O campo investigatório da história cultural, configurado a partir da conciliação entre os novos domínios de investigação do
campo da história e os postulados da história social, podem ser observados em CHARTIER, R. A História Cultural: entre
práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.
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Alguns trabalhos foram norteadores desta nova configuração. Roger Chartier
(1996), interessado na historicidade das práticas culturais do ler e escrever, indica a
importância dos protocolos de leitura verificados a partir dos próprios textos. Eles revelam
padrões de interpretação determinados, prescrevem o seu uso correto, manifestam um esboço
do leitor ideal. Conforme Chartier, esses protocolos estão inscritos no modo como o texto foi
elaborado, bem como, nas características de sua impressão. Assim, recuperar práticas de
leitura e escrita implica em interrogar os textos a fim de descobrir que tipo de leitura os
autores e editores queriam produzir; que competências supunham ter os leitores ao
escolherem o modo de escrever e editar seus textos. Para Chartier, é fundamental, ao escrever
a história das práticas culturais de leitura e escrita, considerar privilegiadamente os usos
históricos do livro e suas formas características de impressão.
Mas o autor adverte, contudo, para a insuficiência de uma história das práticas
culturais de leitura desenvolvida a partir de uma investigação operada apenas nos textos e
objetos impressos. É importante prestar atenção nos diferentes modos de apropriação da obra
escrita e impressa, uma vez que cada leitor possui referências próprias individuais, sociais,
históricas que, relativamente, singularizam os sentidos da obra.
Nesta perspectiva, o estudo de Robert Darton (1990) é exemplar. Nos arquivos da
Sociedade Tipográfica de Neuchâtel, Darton recuperou o dossiê de Jean Ranson, um leitor de
Rousseau, no século XVIII. A partir de um relato sobre as leituras que fez e sobre sua vida
cotidiana foi possível recuperar como as leituras de Rousseau foram incorporadas ao seu
estilo de vida daquele leitor. E não somente ao seu estilo particular de viver mas também é
possível perceber como o rousseauísmo esteve presente na vida burguesa do interior no
Antigo Regime.
Outro trabalho importante é o de Carlo Ginzburg (1987). Entre os documentos da
Inquisição, encontrou a história de Menocchio, um leitor moleiro que, a partir de leituras de
histórias bíblicas, de crônicas e livros de viajantes, elaborou uma concepção de mundo
bastante diferente da que tinha a Igreja católica do séc. XVI.
Sob a nova perspectiva dos estudos sobre leitura, leitores e livros, os trabalhos
sobre o ensino e a aprendizagem da leitura também ganharam novos contornos. Para além das
análises que focalizavam, privilegiadamente, os aspectos psicológicos e cognitivos que
marcavam uma tendência em abordar a alfabetização descolada do tempo histórico, novos
empreendimentos de pesquisa se constituíram com o objetivo de identificar práticas culturais
de ensino de leitura e escrita.
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A insuficiência de uma história das práticas culturais de leitura desenvolvida a
partir de uma investigação operada apenas nos textos e objetos impressos, e a importância de
prestar atenção nos diferentes modos de apropriação da obra escrita e impressa (uma vez que
cada leitor possui referências próprias individuais, sociais e históricas que relativamente
singularizam o sentido da obra) apontam para a importância de investigações que atentam
para os processos de ensino de leitura e escrita tal como constituídos historicamente.
Para François Bresson (1996), diferentemente do processo de aprendizagem da
língua oral, a aprendizagem da leitura e da escrita não pode se dar de modo espontâneo.
Apenas o contato com os textos escritos não é suficiente para que haja aprendizagem. É
preciso que haja um processo de ensino. E, portanto, conforme as considerações de Chartier
(1996), faz-se necessária a diferenciação entre as situações de aprendizagem escolar e as
situações de autodidatismo. Os trabalhos de Jean Hébrard são exemplares. No estudo O
autodidatismo exemplar. Como Jamerey-Duval aprendeu a ler? (1996) o autor recupera a
trajetória cultural de acesso ao escrito de um camponês do séc. XVIII expulso do meio
familiar não escolarizado, aos treze anos.
Hébrard estudou, também, o processo de escolarização da aprendizagem de leitura
e escrita no Antigo Regime francês. Em A escolarização do saberes elementares na época
moderna (1990), indaga, inicialmente, sobre o lugar dos saberes elementares no campo da
história das disciplinas e constata que esses saberes transmitidos pelas instituições que se
ocupam com as primeiras aprendizagens, são savoir-faire que não possuem lugar específico
na hierarquia científica. Desse modo, esses saberes elementares tendem a estar confundidos
com outros conteúdos de saber veiculados no espaço escolar. Nas petites écoles do Antigo
Regime esses saberes “... pareciam ser então, não disciplinas, mas diferentes facetas das
práticas ordinárias da cultura escrita, indistintamente concebida, nesse caso, como suporte da
doutrina religiosa...” (HÉBRARD, 1990, p. 65).
Advertidamente, Hébrard trata das práticas de ensino dos saberes elementares
segundo os métodos e exigências conceituais peculiares à história das disciplinas escolares. E
justifica seu procedimento. Primeiro, porque é possível compreender melhor como as práticas
culturais de leitura e escrita se escolarizam. Segundo, porque provoca a necessidade de alargar
e refinar as questões metodológicas e conceituais de um campo ainda em constituição: o da
história das disciplinas escolares.
Outro importante estudo que se ocupa com as práticas culturais de ensino de
leitura e escrita é desenvolvido por AntonioViñao Frago. Em A alfabetização na sociedade e
na história (1993), este autor afirma que as ações de ler e escrever têm sido objeto
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preferencial dos estudiosos da alfabetização e chama a atenção para uma nova reconfiguração
do campo investigatório que se ocupa dessas práticas. Neste estudo, Viñao Frago aponta a
necessidade de ampliar o campo da investigação sem, no entanto, abandonar as formas
tradicionais de pesquisa. Para isso, afirma ser preciso dirigir a atenção aos procedimentos de
leitura e escrita em diferentes lugares e tempos históricos, à sua aprendizagem, a objetos e
instrumentos utilizados, ao universo mental dos escritores e leitores. Uma história das práticas
de leitura, conforme Viñao Frago, deve ser constituída de uma investigação preocupada em
enfocar “quem, o quê, por que, onde e como se lê” (VIÑAO FRAGO, 1993, p. 89). É
fundamental, conforme o autor, recuperar a história dos usos e da apropriação dos materiais
impressos, é preciso recorrer a fontes, até agora, não consideradas e extrair delas “...os
sentidos incorporados pelo editor, impressor, livreiro ou leitor...” (VIÑAO FRAGO, 1993,
p.90).
No caso português, um trabalho importante é aquele desenvolvido por Justino
Pereira Magalhães. Em Linhas de investigação em História da Alfabetização em Portugal
(1996), Magalhães chama atenção para uma mudança no enfoque das investigações. Estas se
dirigem a um estudo mais atento ao comportamento dos atores envolvidos no processo de
alfabetização, aos modos de apropriação cultural das práticas de leitura e escrita e aos usos e
práticas da alfabetização.
Partindo de uma definição genérica de que o fenômeno da alfabetização ocorre
quando um grupo social recorre à cultura escrita para agir em seu cotidiano, Magalhães
identifica três aspectos constituintes da História da Alfabetização. O primeiro refere-se às
...dimensões ligadas ao código verbal, à representação simbólica oral e escrita. (...)
[o segundo às] dimensões ligadas a fatores antropológicos – a palavra e o
pensamento; a palavra e a mente humana – relação entre oralidade e escrita. [o
terceiro às] dimensões histórico-sociológicas – a escrita como factor de organização
pessoal, grupal, estadual; a escrita e o poder; a escrita e a religião; a escrita e a
cultura, a escrita e a civilização, a escrita e a ciência, a escrita e a história.
(MAGALHÃES, 1996, p. 47-48)

Ao apontar esses três aspectos básicos constituintes da História da Alfabetização,
Magalhães afirma que o “fenômeno alfabetizador envolve transformações antropológicas,
sociológicas e culturais e tem implicações econômicas e de desenvolvimento”
(MAGALHÃES, 1996, p.48).
Referencialmente, esses trabalhos inspiraram a produção brasileira e atualmente,
identificamos um adensamento da produção de trabalhos sobre a história do ensino de leitura
e escrita no Brasil. No I Seminário Internacional sobre a História do Ensino de Leitura e
Escrita - I SIHELE, teóricos nacionais e internacionais, bem como grupos de pesquisa de
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diferentes universidades brasileiras que desenvolvem trabalhos sobre a temática nas diferentes
regiões do Brasil, apresentaram uma amplitude de possibilidades investigatórias que marcam,
definitivamente, um campo de investigação bastante fértil e inexplorado no Brasil 4.
Considerando o adensamento da produção que se ocupa da história do ensino de
leitura e escrita no Brasil que, por sua vez, contribui para o delineamento de um novo campo
investigatório - o da história das práticas culturais de ensino de leitura e escrita -;
considerando também uma prática profissional exercida na educação por mais de 20 anos como professora alfabetizadora por 10 anos; como professora formadora de professores
alfabetizadores nos cursos de Pedagogia por mais 10; no cargo de coordenadora pedagógica
do Ensino Fundamental por 8 anos, o qual exerço atualmente na rede municipal de ensino de
São Paulo; e o interesse nas investigações que se ocupam da história das práticas culturais de
ensino de leitura e escrita, delimitei este investimento de pesquisa.
A partir de um tempo histórico vivenciado por mim, num passado próximo, essa
investigação ocupou-se prioritariamente do processo de elaboração de uma política pública,
instituída na rede municipal de ensino de São Paulo, em 2005, intitulada Programa Ler e
Escrever - prioridade na escola municipal e também de representações de práticas que
deveriam garantir condições necessárias para a implementação de um determinado modo de
ensinar a leitura e a escrita, anunciadas nesse processo.
Ao assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica numa escola da rede municipal
de ensino de São Paulo, em 2008, a Secretaria Municipal de Educação implementava, desde
2006, nas escolas da rede, o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal. No
processo de implementação do Programa, o principal ator responsável por essa tarefa era o
coordenador pedagógico. De acordo com os documentos oficiais, com o cronograma de
formação dos profissionais envolvidos e com as práticas propostas e vivenciadas em toda rede
de ensino, o coordenador pedagógico assumia a tarefa de difundir os pressupostos teóricos e

4

O I SIHELE – I Seminário Internacional sobre a História do Ensino de Leitura e Escrita realizou-se na Faculdade de
Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista – Campus Marília, entre os dias 8 e 10 de setembro de 2010 e foi um
importante marco no processo de constituição do campo investigatório de História do Ensino de Leitura e Escrita. Além de
possibilitar o encontro de pesquisadores com importantes trabalhos e contribuir para a realização de um balanço, ainda que
preliminar, da produção acadêmico-científica sobre a história da alfabetização no Brasil, resultou na criação da ABALF –
Associação Brasileira de Alfabetização. Em MORTATTI, Maria do Rosário Longo (Org.) Alfabetização no Brasil: uma
história de sua história. São Paulo: Cultura Acadêmica. Marília: Oficina Universitária, 2011, podemos acessar o conjunto
de textos apresentados pelos diferentes pesquisadores convidados. Em 2013, a ABALF promoveu em 08, 09 e 10 de julho,
em Belo Horizonte - MG, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - o I CONBALF – I Congresso Brasileiro de
Alfabetização, com o tema: “Os sentidos da alfabetização no Brasil: o que sabemos, o que fazemos e o que queremos?”,
objetivando a divulgação de pesquisas e ações, a proposição de novas temáticas de pesquisa bem como novas possibilidades
de ação, com a participação dos diversos atores envolvidos com a alfabetização. A seguir, em 11 e 12 de julho, promoveu o II
SIHELE com o tema: “Métodos e material didático na história do ensino inicial de leitura e escrita no Brasil”, com o objetivo
de continuar as discussões sobre os aspectos históricos do tema. O II CONBALF, realizado em Recife – PE, na Universidade
Federal de Pernambuco, nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2015, deu continuidade ao aprofundamento das discussões e teve
como temática as Políticas Públicas de Alfabetização.
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metodológicos do Programa, seus objetivos e metas estabelecidos para cada ano de
escolaridade. Assumia, também, a tarefa de formador de professores alfabetizadores e
professores das diferentes áreas do conhecimento dos demais anos do ensino fundamental,
uma vez que todos deveriam estar focados num mesmo objetivo, o da alfabetização.
A responsabilidade de executar as ações propostas num programa de alfabetização
em processo de implementação nas escolas públicas municipais trouxe várias inquietações,
que me impulsionaram a buscar informações sobre o seu processo de elaboração. Interesseime pelos movimentos realizados no decorrer do período de elaboração do Programa Ler e
Escrever - prioridade na escola municipal e por representações de práticas de ensino de
leitura e de escrita nele engendradas e que estavam moduladas num conjunto de documentos
escritos originários desse momento.
Baseei-me nas considerações de Chartier (1990, p. 16 e 17), de que o principal
objeto da história cultural é “o modo como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Levei em conta que ao fazer
isso estaria dando atenção aos modos de como a apreensão do mundo social é organizada,
conferindo sentido ao presente, inteligibilidade ao outro e condições para que o espaço seja
decifrado e que, ainda, os modos de apreensão do mundo social estariam traduzidos nas
representações que os mesmos expressam em práticas que, em disputa, concorrem à
hegemonia de um grupo e ou de uma concepção. Para Chartier (1990, p. 17), “as
representações do mundo social (...) são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as
forjam”. Considerei, ainda, que o conjunto de documentos/discursos que materializa esse
processo de elaboração constitui uma espécie de referência invisível a reger condutas, modos
de agir, de sentir e de pensar em relação à leitura e escrita. (CHARTIER& HEBRARD, 1995,
p.15).
Deparei-me, então, com o primeiro desafio metodológico: considerar um tempo
histórico contemporâneo numa proposta de investigação pautada por categorias de análise
produzidas no campo da história das práticas culturais de ensino de leitura e escrita. A
pretensão de abordar historicamente fatos acontecidos e documentos produzidos
testemunhados por mim e por pessoas do meu círculo de convivência profissional, traduziuse numa preocupação metodológica a que eu deveria dar atenção antes mesmo de delimitar
mais precisamente meu objeto. São providenciais as considerações de Roger Chartier acerca
do historiador do tempo presente:
...o historiador do tempo presente é contemporâneo de seu objeto e portanto partilha
com aqueles cuja história ele narra as mesmas categorias essenciais, as mesmas
referências fundamentais. Ele é pois o único que pode superar a descontinuidade
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fundamental que costuma existir entre o aparato intelectual, afetivo e psíquico do
historiador e o dos homens e mulheres cuja história ele escreve. Para o historiador
dos tempos consumados, o conhecimento histórico é sempre uma difícil operação de
tradução, sempre uma tentativa paradoxal: manifestar sobre o modo de equivalência
um afastamento irredutível. Para o historiador do tempo presente, parece
infinitamente menor a distância entre a compreensão que ele tem de si mesmo e a
dos atores históricos modestos ou ilustres, cujas maneiras de sentir e de pensar ele
reconstrói. (CHARTIER, 2006, p. 216)

Complementarmente, Louic Wacquant (2006), referindo-se ao processo de
pesquisa que investigadores de campo realizaram, instruídos por Pierre Bourdieu e que
resultou no livro La misère du monde, certifica as vantagens decorrentes da proximidade e
envolvimento do pesquisador com seu objeto de pesquisa. O autor explica que:
Em La misère du monde, os investigadores de campo envolvidos [na pesquisa]
foram expressamente instruídos no sentido de diagnosticarem de perto a situação
crítica de pessoas e posições com as quais fossem intimamente familiares para,
dessa forma, minimizar a violência simbólica inerente à relação de comunicação
etnográfica e para favorecer a „compreensão genérica e genética‟ de cada informante
„baseada num conhecimento (prático e teórico) sobre as condições sociais de que ele
é o produto‟. (WACQUANT, 2006, p. 20)

Assim, a investigação do processo de elaboração de uma política pública,
instituída na rede municipal de ensino de São Paulo, em 2005, intitulada Programa Ler e
Escrever - prioridade na escola municipal e também de representações de práticas que
deveriam garantir condições necessárias para a implementação de um determinado modo de
ensinar a leitura e a escrita não prescindiu da perspectiva histórica de investigação.
Ao longo da história da educação a compreensão dos motivos pelos quais as
crianças, alunas da escola de ensino fundamental, não conseguem aprender a ler e a escrever e
a busca pelas práticas culturais de ensino de leitura e escrita, implementadas nas salas de aulas
frequentadas por crianças entre 6, 7 e 8 anos, tem motivado os pesquisadores a se ocuparem
de estudos referentes ao ensino de leitura e escrita.
Na história do ensino de leitura e escrita, especialmente nas primeiras escolas
públicas paulistas, desde o final do sec. XIX, verificamos a configuração da disputa pela
hegemonia de projetos de ensino de leitura e escrita defendidos por educadores ocupados em
ensinar crianças a ler e a escrever. A preocupação acerca de qual o melhor método para
ensinar a leitura e a escrita é recorrente desde então e se mantém até os dias atuais, guardando,
evidentemente, as características especiais de cada momento histórico5.
Os desafios ligados aos processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita
vêm se recolocando ao longo dos anos. Seja no âmbito das práticas realizadas no próprio
5

Para melhor compreensão a respeito do debate sobre os métodos de ensino de leitura e escrita travado entre educadores a
partir do final do sec. XIX e durante o início do séc. XX ver CARVALHO, Silvia A. S. O ensino de leitura e escrita: o
imaginário republicano. Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 1998 e MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da
Alfabetização – 1876 – 1994. São Paulo, Editora UNESP, 2000.
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sistema escolar, que parecem apresentar índices cada vez mais preocupantes, seja no âmbito
das pesquisas, que se multiplicam na exploração dos inúmeros aspectos da questão.
Entre tantas possíveis abordagens, (as de ordem social, psicológica, pedagógica,
etc.), destacamos as providências que vêm sendo tomadas no âmbito de responsabilidade do
poder público. As iniciativas parecem se suceder de forma ininterrupta, sempre associadas a
esta ou aquela gestão e sua opção partidária. Contudo, sabemos que uma política pública,
expressa num programa de ações voltadas para a orientação dos professores e coordenadores
pedagógicos, bem como para a organização da escola no que diz respeito aos materiais de
leitura, não tem o poder de resolver o problema e nem mesmo é imprescindível ou suficiente
para a sua solução.
Não obstante, não tenha me ocupado das ações desenvolvidas no processo de
implementação da política pública de alfabetização chamada Programa Ler e Escrever –
prioridade na escola municipal, bem como não tenha desenvolvido um estudo sobre o
impacto dessas ações na rede de ensino entre os diferentes profissionais que se envolveram
com elas ou mesmo entre alunos e familiares, essa investigação teve por pressuposto que os
estudos que se debruçam sobre tais elementos posteriores à deflagração das políticas públicas
podem ser altamente qualificados como processos investigatórios que se ocupam da fase de
elaboração dessas políticas.
O presente estudo, portanto, volta-se ao exame dos movimentos que ocorreram na
fase da formulação e elaboração da política pública instituída na Rede Municipal de Ensino de
São Paulo, intitulada Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal6,
acreditando que nesse momento é possível identificar, problematizar, analisar e interpretar
representações de práticas de ensino de leitura e escrita que perpassaram sua formulação.
Para delimitar a fase de elaboração da política pública de alfabetização Programa
Ler e Escrever, os estudos de Peres (2010) foram providenciais. Nele identificamos a
conceituação de duas etapas da policy7 que antecedem a fase da implementação de políticas.
O autor considera válida a distinção e demarcação das fases de uma política: agenda,
formulação, implementação e avaliação e esclarece que:
... Uma concepção mais delimitada da implementação distingue etapas da policy,
pelo menos duas, antecedendo a implementação: “... a fase da formação da política,
implicando a constituição da agenda, a definição do campo de interesse e a
6

O Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal será mencionado, a partir deste ponto, por apenas Programa
Ler e Escrever.
7
O termo policy é traduzido do inglês como “política” e também pode ser entendido como planejamento, conforme nota do
tradutor em O processo de elaboração de políticas no estado capitalista moderno, tradução de Renato Amorin e Renato
Dagnino para uso exclusivo nos Programas de Capacitação do GAPI-Unicamp e nas disciplinas ministradas pelo DPCTUnicamp. A obra original é de HAM, C e HILL, M. e tem por título The policy process in the modern capitalista state.
Harvester Wheatsheaf, Londres, 1993, 2ª ed.
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identificação de alternativas; e a fase da formulação da política, quando várias
propostas se constituem em política propriamente dita, mediante a definição de
metas, objetivos, recursos e a explicitação da estratégia de implementação...
(PERES, 2010, p. 1181)

Considerando as características que delimitam a fase da formulação de uma
política pública, explicitadas por Peres, foi necessário, então, verificar as ações que
antecederam a implementação do Programa Ler e Escrever, bem como identificar o processo
de constituição da política propriamente dita, as ações desenvolvidas para a definição de
metas, objetivos, recursos e como se explicitaram as estratégias de sua implementação.
Comecei por procurar documentos produzidos anteriormente à implementação do
Programa que, direta ou indiretamente a ele se referiram. Iniciei examinando a Portaria
6328/05 que instituiu o Programa na rede de ensino, publicada no Diário Oficial da Cidade,
em 26 de setembro de 2005 e que, por suas características e de acordo com Peres, encerraria o
processo de elaboração da política. Nela identifiquei a definição de metas, de recursos e a
explicitação da estratégia de implementação, bem como o objetivo a ser alcançado com a
instituição do Programa: “...desenvolver projetos que visam a reverter o quadro de fracasso
escolar ocasionado pelo analfabetismo e alfabetização precária dos alunos do Ensino
Fundamental da Rede Municipal de Ensino.”
A partir da identificação desse objetivo, fui à procura dos dados e ou argumentos
que estariam sustentando a existência de um quadro de fracasso escolar na rede de ensino e
que indicassem a precariedade da alfabetização existente. Parecia ser esse o motivo, tomado
como pressuposto ou ponto de partida, para a instituição do Programa. Na procura desse
material encontrei, inicialmente, no sitio do Portal da Secretaria Municipal de Educação8, e
depois, no catálogo do Arquivo da Memória Técnica Documental - MTD9 da Secretaria
Municipal de Educação10, sete documentos, todos produzidos pela Secretaria Municipal de
Educação na fase de elaboração da política conforme os critérios apontados por Peres.
Os textos encontrados demarcam o processo de elaboração da política pública,
instituída em 2005, pelo menos por três razões. Primeiro, porque foram elaborados e
publicados pela equipe que assumiu a Secretaria Municipal de Educação em 2005, ano em
que se iniciou o governo do prefeito José Serra11. Segundo, porque anunciam e marcam, em

8

Disponível em< http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br>
O Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo foi criado em
1981, pela Diretoria do Departamento de Planejamento e Orientação – Deplan da Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo.
10
Disponível em http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/17105.pdf
11
José Serra ocupou o cargo de prefeito de São Paulo no período de 1º de janeiro de 2005 até 31 de março de 2006, quando,
afastou-se para candidatar-se a governador do estado de São Paulo. Foi substituído pelo vice-prefeito, Gilberto Kassab.
9
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seu conteúdo, o início de uma perspectiva de gestão da Secretaria Municipal de Educação que
se quer distinta da anterior, encerrada com as eleições ocorridas no final do ano de 2004.
Terceiro, porque são documentos produzidos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
antecedentes à implementação do Programa Ler e Escrever instituído pela Portaria 6328/05
de 26/09/2005 e justificam a necessidade de sua implementação.
Os documentos oficiais encontrados no sítio do Portal da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo foram: 1)Educação no município de São Paulo – uma proposta
para discussão, texto publicado no Suplemento do Diário Oficial de 24.02.2005; 2)
Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, publicado em 2005, em encadernação
impressa pelo setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de
Educação – SME; 3) Proposta de Formação – DOT 2005, publicada em 2005, em
encadernação impressa pelo setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria
Municipal de Educação – SME; 4) Orientações gerais para o ensino de língua portuguesa
no ciclo I, publicadas no Comunicado SME 816 de 03.08.2005 em Diário Oficial de
04.08.200512. E 5) Portaria 6328/05 publicada no Diário Oficial do município de São Paulo,
em 26 de setembro de 2005, que instituiu o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola
municipal na rede municipal de ensino de São Paulo.
A eles acrescentaram-se os documentos encontrados no Arquivo da Memória
Técnica Documental – MTD: 6) Carta da Diretoria de Orientação Técnica – DOT da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME-SP, sob o cód. *P3.1/109c,
publicada em 28 de fevereiro de 2005 e veiculada no sítio do Portal da Secretaria Municipal
de Educação ; e 7) Carta do Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti,
sob o cód. *P3.1/109e, publicada em 27 de julho de 2005 e veiculada nos e-mails das Escolas
e dos demais setores da Secretaria de Educação.
Contudo, a possibilidade de obter informações a partir de depoimentos de
profissionais que atuaram diretamente na elaboração do Programa Ler e Escrever foi
considerada. Indubitavelmente, esses depoimentos poderiam oferecer maiores informações
sobre os movimentos realizados no período de elaboração da política pública de alfabetização
bem como adensar os processos de identificação, problematização, análise e interpretação das
representações de práticas de ensino de leitura e escrita presentes nesse processo. Apesar das
dificuldades de encontrar profissionais dispostos a contribuir nessa direção, duas profissionais
12

Este documento foi distribuído para a rede municipal de ensino, em 2006, em uma encadernação impressa pelo setor de
Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Divisão de Orientação Técnica – DOT da Secretaria Municipal de Educação –
SME.
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da rede municipal de ensino de São Paulo, que ocuparam cargos na Secretaria Municipal de
Educação como membros do Circulo de Leitura13, disponibilizaram seus depoimentos.
O primeiro depoimento, tomado em 31 de outubro de 2013, foi concedido por R1,
Diretora de Escola, de cargo efetivo na rede municipal de ensino de São Paulo, aposentada,
profissional pertencente ao Círculo de Leitura da Diretoria de Orientação Técnica – DOT, da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante a elaboração do Programa Ler e
Escrever. O segundo, tomado em 30 de maio de 2014, foi concedido por R2 , Coordenadora
Pedagógica, de cargo efetivo na rede municipal de ensino de São Paulo, aposentada,
profissional também pertencente ao Círculo de Leitura da Diretoria de Orientação Técnica –
DOT, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante a elaboração do Programa
Ler e Escrever. Esses depoimentos foram devidamente gravados e autorizados, e a cada
entrevistada foi apresentada a transcrição das gravações e, quando devidamente aprovadas,
juntaram-se aos documentos oficias para a composição do corpus de análise.14
Para esse conjunto de textos escritos, elaborados durante o processo de
formulação dessa política pública e para os depoimentos colhidos, perguntamos inicialmente:
Quais foram os movimentos realizados no decorrer do período de elaboração do Programa
Ler e Escrever? Que representações de práticas de ensino de leitura e de escrita estão nele
engendradas?
A nos guiar nessa procura, nos pautamos pelas considerações de Chartier quando
ressalta a pertinência das
... tentativas de decifrar de outro modo as sociedades, penetrando na meada das
relações e das tensões que as constituem a partir de um ponto de entrada particular
(um acontecimento importante ou obscuro, um relato de vida, uma rede de práticas
específicas) e considerando não haver prática ou estrutura que não seja produzida
pelas representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e os
grupos dão sentido ao mundo que é o deles. (CHARTIER, 1991, p. 177)

Mas, esse conjunto de textos, elaborado no ano de 2005, não inaugurou as ações
governamentais que se ocuparam com as práticas de ensino de leitura e escrita na rede
municipal de ensino. Ele soma-se a muitos outros documentos, ligados a outras tantas

13

O Circulo de Leitura, reconfigurado na gestão do prefeito José Serra e constituído por profissionais da rede municipal de
ensino, indicados para prestar serviço na Secretaria Municipal de Educação, assumiu, no interior da Diretoria de Orientação
Técnica – DOT – a responsabilidade de elaborar a política de alfabetização a ser implementada por aquela gestão: o
Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal. Criado em 2002, na gestão anterior, da prefeita Marta Suplicy,
sob o nome de Círculo de Leituras, tinha por objetivo, conforme documento Caderno de Formação. Circulo de Leituras –
Caderno 1 – agosto /2002, cod. E2.6.1/28 (SA. 013/02) – Ano 2002, disponível no catalogo da MTD em
<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/17105.pdf>, englobar projetos de Sala de Leitura, de Salas Interativas e
da Rádio Educom a fim de transformar cada sala de leitura da rede municipal de ensino em um pólo de cultura a ser
expandido também para a comunidade.
14
Tomou-se um terceiro depoimento que embora tendo sido autorizado nessa ocasião, posteriormente não foi liberado para
uso.
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iniciativas, possíveis de identificação15 pouco tempo depois da criação do ensino primário na
rede municipal de ensino de São Paulo16. Ligados a esse conjunto, temos também os
documentos das ações governamentais de âmbito estadual e nacional. Essa extensa e ampla
rede de documentos teve os professores alfabetizadores como interlocutores.
Acreditando que as representações de práticas de ensino de leitura e escrita
presentes no processo de elaboração da política pública intitulada Programa Ler e Escrever
foram produzidas a partir da relação que estabeleceram com ações implementadas
anteriormente, seja para reafirmar representações anteriores ou para rejeitar um conjunto de
outras ou ainda para reapresentá-las de um outro modo, o passo seguinte foi recolher junto a
organismos municipais, estaduais e nacionais informações sobre as ações referentes ao ensino
de leitura e escrita antecedentes a instituição do Programa Ler e Escrever.
A compreensão desse processo favoreceu a identificação das razões que elegeram
determinadas práticas de ensino como sendo as mais adequadas para um programa de ações
do que outras e como essas, por sua vez, foram representadas no processo de elaboração dessa
política.
As ações governamentais sobre a alfabetização em âmbito estadual e nacional
foram identificadas a partir do exame de literatura acadêmico-científica que se ocupou com
tais ações. A partir do estudo dessa literatura foi possível localizar e detalhar o volume de sua
produção que, mais adiante, é descrito.
No Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo – SME-SP, foram encontrados os documentos que registraram ações
implementadas em âmbito municipal. Durante os meses de maio, junho e julho de 2014, o
catálogo de documentos17, disponibilizou para a consulta 4.194 títulos de documentos com
suas respectivas sinopses, organizados pelo ano de implementação e ou publicação das
referidas ações. A partir da leitura do título e sinopse de cada documento foram selecionados
127 documentos com títulos e sinopses de ações referentes à alfabetização de crianças
ingressantes no ensino primário, no ensino de 1º grau e ainda no ensino fundamental I da rede
municipal de São Paulo. Durante a leitura dos 4194 títulos e sinopses, o catálogo do Arquivo
da Memória Técnica Documental sofreu alterações, com a inclusão de outros documentos
que, na ocasião, estavam sendo catalogados. Esta ação obrigou uma segunda leitura e

15

Documentos ligados as ações desenvolvidas na Educação Municipal de São Paulo podem ser encontrados no Arquivo da
Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
16
O Departamento de Ensino Primário responsável por planejar, executar e superintender o sistema primário municipal de
acordo com as diretrizes nacionais da Educação foi criado, na Secretaria de Educação e Cultura do município de São Paulo,
pela Lei 5607 em 03 de junho de 1959.
17
Disponível em< http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/10012.pdf>
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conferência dos títulos selecionados do catálogo da MTD porque a busca com palavras chaves
não possibilitou a seleção de todos os documentos que se referiam às ações, projetos e
programas ligados ao ensino de leitura e escrita na educação municipal.
A leitura dos títulos e sinopses dos 127 documentos possibilitou a identificação de
representações de práticas de ensino de leitura e escrita difundidas pela política educacional
implementada pelos diferentes governos da cidade, desde a difusão do ensino primário18
municipal, o que motivou a divisão desse conjunto de documentos em cinco grupos, que por
sua vez caracterizaram cinco períodos. A cada período foram acrescentados os nomes dos
Prefeitos e Secretários da Educação responsáveis pela produção dos referidos documentos.
O exame de práticas de ensino de leitura e escrita, presentes nas ações, projetos e
programas, que antecederam o processo de elaboração do Programa Ler e Escrever
apresentou um cenário de disputas ancorado nas diferentes concepções teórico-metodológicas
e político-educacionais, as quais incidiram nas representações de práticas de ensino
determinadas no processo de elaboração desse Programa.
Para compartilhar com o leitor os resultados de pesquisa acumulados nesse
processo de investigação apresentamos no capítulo I, a estrutura e organização do Programa
Ler e Escrever – prioridade na escola municipal a fim de esclarecer como o Programa foi
composto e proposto para a rede de ensino. Em seguida, no capítulo II, por entender que as
representações de práticas de ensino de leitura e escrita presentes no processo de elaboração
do Programa foram pautadas pela relação que estabeleceram com representações presentes
nas ações, nos projetos e programas defendidos e implementados anteriormente, apresentamos
as representações de práticas de ensino de leitura e escrita presentes nas ações governamentais
antecedentes. No capítulo III, considerando os movimentos ocorridos no processo de
elaboração do Programa, apresentamos as representações de práticas de ensino de leitura e
escrita identificadas nos documentos oficiais que demarcaram esse processo. As relações
estabelecidas entre representações presentes no processo de elaboração do Programa e
representações presentes nas ações, nos projetos e programas antecedentes foram apresentadas
no capítulo IV.

Por fim, nossas considerações finais. Compõem, ainda, ao final desse

trabalho, documentos anexados que complementam e sustentam a análise aqui desenvolvida.

18

A difusão do ensino primário foi regulamentada pelo Decreto nº 3185 de 02 de agosto de 1956.
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Capítulo I
O Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal na rede de ensino de São
Paulo: estrutura e organização

O Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal foi instituído nas
escolas de São Paulo pela Portaria 6328/05, publicada em 26 de setembro de 2005, no Diário
Oficial da Cidade. Com o objetivo de “...desenvolver projetos que (...) [visassem] a reversão
do quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos
alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino”, o programa foi
composto por projetos que tinham como uma ação fundamental a formação de coordenadores
pedagógicos, de professores alfabetizadores e a distribuição de materiais de leitura e
didáticos, orientadores da ação.
Estes projetos foram apresentados, cada qual com seus objetivos e ações, em três
portarias publicadas entre os anos de 2005, ano em que se iniciou a gestão de José Serra à
frente da Prefeitura da cidade de São Paulo, e 2012, ano em que Gilberto Kassab19 concluiu
esta gestão.
Quadro 1.1
Configuração do Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal com os projetos que o
compuseram em cada uma das Portarias publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Portaria 6328/05
26/09/2005
1ª versão

Portaria 5403/07
16/11/2007
2ª versão

Portaria 5905/10
24/11/2010
3ª versão

TOF
Toda Força ao 1º ano do Ciclo I

TOF
Toda Força ao 1º ano do Ciclo I

TOF
Toda Força ao 1º ano do Ciclo I

PIC – 4º anos
Projeto Intensivo no Ciclo I

PIC – 3º e 4º anos
Projeto Intensivo no Ciclo I

Projeto – 3º e 4º anos
Projeto Intensivo no Ciclo I

Projeto Ler e Escrever
em todas as áreas do Ciclo II

Projeto Ler e Escrever
em todas as áreas do Ciclo II

Projeto Ler e Escrever
em todas as áreas do Ciclo II

Projeto Ler e Escrever
2º, 3º e 4º anos do Ciclo I

Projeto Ler e Escrever
em todas as áreas do Ciclo I

Projeto Compreensão e Produção
da Linguagem Escrita por Alunos
Surdos

Projeto Compreensão e Produção
da Linguagem Escrita por Alunos
Surdos

Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, nas respectivas datas de publicação das Portarias

19

Além da Portaria 6328/05, de 26/09/05, que instituiu o Programa, foram publicadas a Portaria 5403/07, em 16/11/2007,
que apresentou a 2ª versão do Programa e a Portaria 5905/10, publicada em 24/11/2010, que apresentou a 3ª versão.
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1. Toda Força ao 1º ano do Ciclo I. Este projeto foi proposto na portaria de
instituição do programa e manteve-se nas duas versões posteriores. Seu principal objetivo era
“...criar condições adequadas para garantir a aprendizagem da leitura e da escrita a todos os
alunos ao final do primeiro ano do Ciclo I.” (Portaria 6328/05, D.O.C. 26/09/2005). Para
atingir tal objetivo, a portaria determinou a formação do Coordenador Pedagógico
responsável pelo Ciclo I; a formação de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I; a
elaboração de material de orientação para estes professores e o estabelecimento de convênios
com Universidades ou Institutos Superiores de Educação para apoio pedagógico às classes de
1º ano – essas instituições de ensino superior deveriam indicar alunos para realizar estágios
auxiliando o professor do 1º ano do ciclo I. Com a implementação do Ensino Fundamental de
9 anos, o projeto Toda Força passou a ser implementado nos 1º e 2º anos do Ensino
Fundamental de 9 anos e no 2º ano do Ensino Fundamental de 8 anos – em extinção,
conforme reorientação publicada na Portaria 5905/10 de 24/11/10.
2. Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC. Na portaria de instituição do programa, o
PIC foi indicado para os 4º anos do Ciclo I e tinha o objetivo de “... reverter o quadro atual de
fracasso escolar dos alunos nesta etapa da escolarização”. A partir de análise de dados que
apontou 12% de retenção de alunos ao final do Ciclo I, durante os anos de 2000 a 2003, foram
estabelecidas as estratégias para o alcance do objetivo. Foram elas: a reorganização da
estrutura e funcionamento das classes de 4º ano do ciclo I - essas classes deveriam ser
organizadas com, no máximo, 35 alunos retidos no 4º ano e deveriam obedecer a organização
curricular coerente com a proposta do PIC; a formação dos Coordenadores Pedagógicos; a
formação dos professores do PIC, os quais deveriam atender aos critérios estabelecidos para a
atribuição dessas classes de alunos e a elaboração de materiais didáticos específicos para o
trabalho a ser realizado.
O PIC foi estendido ao 3º ano do Ciclo I, a partir do que estabeleceu a Portaria
5403/07, publicada pelo D.O.M. em 16/11/2007. Seu principal objetivo foi oferecer
recuperação intensiva dos conteúdos curriculares aos alunos que não conseguissem se
alfabetizar até o final do 2º ano do Ciclo I. Assim, dois momentos de recuperação seriam
oferecidos pelo PIC 3º ano e PIC 4º ano, conforme a portaria, para que não houvesse a
correção do fluxo de aprendizagem apenas ao final do Ciclo I.
3. Projeto Ler e Escrever em Todas as Áreas do Ciclo II. Determinado pela
portaria de instituição do programa com o objetivo de que todos os professores das diferentes
áreas do conhecimento, não apenas o professor de Língua Portuguesa, refletissem sobre quais
seriam “... os textos próprios de suas áreas e as práticas de leitura e escrita relacionadas a eles
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(...) [e tomassem] para si a tarefa de ensiná-los...”,este projeto propôs assessoria para a
Diretoria de Orientação Técnica de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação
– SME e para as Diretorias de Orientação Técnica – DOT/P das Diretorias Regionais de
Educação; a formação dos Coordenadores Pedagógicos; a elaboração dos referenciais para a
construção da competência leitora e escritora nas áreas de Conhecimento; a elaboração de
orientações didáticas e a reestruturação da recuperação contínua e paralela. Este projeto se
manteve nas outras duas versões publicadas posteriormente.
4. Projeto Ler e Escrever nos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos do Ciclo I. Este projeto foi
proposto pela Portaria 5403/07 que apresentou a 2ª versão do Programa. Partindo do
entendimento de que as ações realizadas pelo projeto Toda Força ao 1º ano do Ciclo I eram
fundamentais, mas insuficientes, para garantir a aprendizagem da linguagem oral e escrita nas
diversas situações comunicativas, este projeto estendeu as ações determinadas pelo projeto
Toda Força aos demais anos do Ciclo I: formação do Coordenador Pedagógico responsável
pelo Ciclo; formação de todos os professores regentes dos 2ºs, 3ºs, 4ºs anos do Ciclo I,
material de Língua Portuguesa com interface com outras áreas do conhecimento e Matemática
para orientação do planejamento dos 2ºs, 3ºs e 4ºs anos do Ciclo I; acompanhamento e
avaliação pelas equipes gestoras das metas propostas para o projeto. Na 3ª versão apresentada
pela Portaria 5905/10, de 24/11/2010, este projeto se manteve intitulado Projeto Ler e
Escrever em todas as áreas do Ciclo I.
5. Projeto Compreensão e Produção da Linguagem Escrita por Alunos
Surdos. Proposto pela Portaria 5403/07, de 16/11/2007 e mantido pela Portaria 5905/10 de
24/11/2010, este projeto teve por finalidade “... contemplar as especificidades da
aprendizagem da Língua Portuguesa pelos alunos surdos matriculados nas EMEEs, EMEFs e
EMEFMs20 focando a alfabetização no decorrer do Ciclo I ...”. As estratégias previstas para a
sua implementação foram: formação do Coordenador Pedagógico do Ciclo I e II; formação
dos professores das EMEEs em conjunto com os professores das EMEFs e EMEFMs;
formação específica em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; material didático; organização
de projeto alternativo para as escolas que não aderissem ao projeto.
Os Projetos que constituíram o Programa tinham por objetivo garantir a
aprendizagem da leitura e escrita em todos os anos do ensino fundamental, bem como a
reversão do quadro de fracasso escolar apontado na justificativa da portaria que instituiu o
Programa na rede de ensino. Para encaminhar a formação do coordenador pedagógico e dos

20

As siglas referem-se a EMEEs – Escolas Municipais de Educação Especial; EMEFs – Escolas Municipais de Ensino
Fundamental; EMEFMs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio.
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professores envolvidos nos segmentos específicos por eles enfocados foi oferecido material de
orientação e formação didática21. São eles:
Quadro 1.2
Materiais produzidos para o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal
Ciclo I
1º ao 5º ano

Ciclo II
6º ao 9º ano

Projeto Toda Força ao
1º ano
TOF

Projeto Intensivo – PIC
3º e 4º anos

Projeto Ler e Escrever
em todas as áreas do
Ciclo I
2º, 3º e 4º anos

Guia
para
o
Planejamento
do
professor
alfabetizador:
Orientações
para
o
planejamento e avaliação
do trabalho com o 1º ano
do Ensino Fundamental
Vol. I – 128p.
Vol. II – 104 p.
Vol. II – 159 p.

PIC – 3º ano
Material do Professor Língua
Portuguesa
e
Matemática - 144 p.

Guia de Planejamento
e Orientações Didáticas
para o Professor do 2º
ano
Vol. I – 225 p.
Vol. II – 328 p.

Guia:
Conversa com os pais –
16 p.

PIC – 4º ano
Material do Professor
Língua
Portuguesa
Matemática
Vol. I – 80 p.
Vol. II – 98 p.
Vol. III –251 p.

Material do aluno –
Língua Portuguesa - 264p.
Material do aluno –
Matemática - 264 p.

Material do aluno
Língua
Portuguesa
Matemática
Vol. I – 184 p.
Vol. II – 143 p.
Vol. III – 171 p.

e

e

Projeto Ler e Escrever em todas as áreas do
Ciclo II

Referencial
de
Expectativas
para
o
desenvolvimento da competência leitora e
escritora no Ciclo II do Ensino Fundamental –
72 p.

Guia de Planejamento
e Orientações Didáticas
para o Professor do 3º
ano – 416 p.

Guia de Planejamento
e Orientações Didáticas
para o Professor do 4º
ano – 360 p.

Coordenadores Pedagógicos:
Guia de Estudo para o Horário Coletivo de Trabalho:
Subsídios para os Coordenadores Pedagógicos
306 p.
Alunos Pesquisadores:
Aprender... Com quem? Um diálogo em construção
Relatos de ações de formação e de práticas de estágio de alunos pesquisadores inseridos no
Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal
237 p.

Fonte: Portal da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, disponível em
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/memoria/Anonimo/CEDOC/apresentacao_1.aspx >

Contudo, de todos os projetos implementados do Programa Ler e Escrever na
gestão dos prefeitos Serra/Kassab – 2005-2012, apenas uma ação prevista no Projeto TOF –
21

A tiragem do referido material não foi divulgada nos exemplares que compuseram a coleção de Guias e Orientações
Didáticas. De acordo com o documento Proposta de Formação – DOT 2005 (p. 14), em março de 2005, a rede de ensino
municipal atendia cerca de 1 milhão de alunos e 52% deles estavam matriculados no Ensino Fundamental. A partir de dados
fornecidos pelo Centro de Informática da Secretaria Muncipal de Educação – SME/Centro de Informática, o quadro de
servidores, em 2005, envolvia 19.293 professores de Ensino Fundamental, 242 Supervisores de Ensino, 456 Diretores de
Escola de Ensino Fundamental, 874 Coordenadores Pedagógicos. 128 profissionais das equipes pedagógicas da Secretaria
Municipal de Educação, num total 20.993 profissionais, os quais receberam o material do Programa. Um total de 3.950
páginas foram impressas para compor esses materiais.
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Toda Força ao 1º ano do Ciclo I, permaneceu na atual gestão da prefeitura da cidade de São
Paulo, iniciada em janeiro de 2013, com o prefeito Fernando Haddad. Em 28/02/2013, foi
publicado no D.O.C.SP o Edital para a seleção de Instituições de Ensino Superior com
propósito de desenvolver projetos pedagógicos para o apoio do Programa Ler e Escrever.
Estas instituições deveriam indicar os alunos estagiários para auxiliar o professor do 1º ano do
Ciclo I, conforme o que foi estabelecido no projeto “Toda Força ao 1º ano do Ciclo I”, desde
a sua instituição, pela Portaria 6328/05. Todas as outras publicações do D.O.C. – 115, no
período de janeiro de 2013 até fevereiro de 2015 -, trataram da contratação e desligamento
dos estagiários contratados, bem como de convênio com Instituições de Ensino Superior,
todos prestadores de serviços para o desenvolvimento da ação que prevê a contratação de
estagiários – aluno pesquisador para o Projeto Toda Força.
Não obstante a continuidade do aluno-estagiário nas classes de 1º ano do Ciclo I,
o debate acerca da eficácia do Programa Ler e Escrever mostrou-se aquecido nas matérias
publicadas pela mídia escrita paulistana. O Secretário de Educação do prefeito Fernando
Haddad, Antonio Cesar Russi Callegari22 e Alexandre Alves Schneider23, Secretário de
Educação da gestão do prefeito Gilberto Kassab, apresentaram seus argumentos a respeito dos
números apontados pelas avaliações externas realizadas nas escolas da rede.
Schneider, defendendo a pertinência dos programas implementados durante sua
gestão como Secretário da Educação Municipal e alegando a intenção de extinção do
Programa Ler e Escrever pela gestão do Secretário Callegari, expressou na matéria intitulada
“Sobre parcerias e lealdades”, publicada pela Folha de São Paulo, Caderno Opinião, em
20/03/2013, que
...Os novos programas pedagógicos (Currículo, Ler e Escrever, Cadernos de Apoio,
Inclui) foram desenvolvidos e implantados respeitando a história da rede pública. O
Ler e Escrever, programa de alfabetização utilizado também na rede estadual e em
centenas de redes municipais de ensino, a custo zero, que Callegari promete
extinguir, foi implantado em 2006, com metodologia desenvolvida por especialistas
renomados e profissionais da rede pública. (Folha de São Paulo, Caderno Opinião,
Sobre parcerias e lealdades, 29/03/2013).24

22

Antonio Cesar Russi Callegari foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo durante o período de 01/01/2013 até
12/01/2015. Foi substituído, ainda na gestão do Prefeito Fernando Haddad, por Gabriel Isaac Chalita.
23
Alexandre Alves Schneider foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo durante o período de 30/03/2006 até
31/12/2012. No período entre 02/04/2012 e 05/11/2012 afastou-se do cargo para concorrer como vice-prefeito na chapa de
José Serra, candidato a prefeito da cidade de São Paulo, nas eleições de 2012.
24
A Secretaria Estadual de Educação do Governo de São Paulo instituiu, pela Resolução SE-86, de 19/12/2007, o Programa
Ler e Escrever no Ciclo I, a partir do ano de 2008, nas escolas estaduais de ensino fundamental das Diretorias de Ensino da
Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo. No Comunicado SE de 19/12/2007, publicado pelo
D.O.E. em 20/12/2007, a SEE esclarece que o Programa Ler e Escrever no Ciclo I é uma ampliação das ações desenvolvidas
pelo Programa Ler e Escrever: prioridade na escola municipal implantado nas escolas municipais de São Paulo.
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Em 04/04/2013, na matéria intitulada “Heranças e Desafios da Educação
Paulistana”, publicada pela Folha de São Paulo, Caderno Opinião, Callegari contraargumentou que
Ano após ano, os alunos foram automaticamente aprovados. Mas 28% deles
terminaram o primeiro ciclo do ensino fundamental, aos 10 ou 11 anos de idade, sem
estar alfabetizados. Isso não é normal. Daí o nosso esforço para a Alfabetização na
Idade Certa: todos lendo e escrevendo até o oito anos. (Folha de São Paulo, Caderno
Opinião, “Heranças e desafios da educação paulistana”, 04/04/2013).

As considerações feitas por Alexandre Schneider, no artigo “Sobre parcerias e
lealdades” publicadas pela Folha de São Paulo em 29/03/2013, conferiu destaque na 5ª
Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de
Vereadores da Cidade de São Paulo, realizada em 03/04/2013, às 14 horas na Sala Tiradentes,
no prédio da Câmara. O Vereador Floriano Pesaro - PSDB25, apresentou o Requerimento nº
02/2013 ao Vereador Reis - PT26, Presidente da Comissão, solicitando que fosse oficiado o
Secretário da Educação Municipal, Cesar Callegari:
Requeiro, nos termos regimentais, ao Nobre Vereador Reis, Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Esportes que seja oficiado o Sr. Antonio Cesar Russi
Callegari, Secretário Municipal de Educação, para encaminhar a esta D. Comissão,
as seguintes informações:
1)
Diante dos dados divulgados pela matéria anexa: O Ler e Escrever, programa
de alfabetização utilizado, inclusive na rede estadual e em centenas de redes
municipais de ensino, a custo zero, deve ser extinto pela atual gestão. Qual é a razão
da extinção?
2)
No orçamento deste ano foi disponibilizado para o Programa Ler e Escrever,
o valor de 14.498.000,00 (catorze milhões e quatrocentos e noventa e oito mil) reais.
Caso a atual gestão resolva extinguir o programa, para onde serão remanejados os
recursos?27.

Mesmo com críticas aos resultados do Programa Ler e Escrever, o Secretário
Cesar Callegari manteve a contratação do aluno estagiário para as classes do 1º ano do ciclo I,
prevista no Projeto TOF – Toda Força.
Se a extinção do Programa Ler e Escrever não pôde ser confirmada, o contrário,
sua manutenção, também não foi identificada. O Secretário Cesar Callegari apontou o PNAIC
– Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa como alternativa ao Programa Ler e
Escrever. E a consulta às publicações no Diário Oficial do Município comprova que a ação de
contratação do aluno estagiário para o apoio ao professor do 1º ano do Ciclo I acontece
25

O PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira foi fundado em 25 de junho de 1988 por um grupo de dissidentes do
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que por sua vez, surgiu em 1980 com o fim do bipartidarismo imposto
pelo governo militar, desde 1964, quando os candidatos podiam se organizar apenas pelo Partido da ARENA – Aliança
Renovadora Nacional, que era composta pelos candidatos apoiados pelo regime militar e pelo MDB – Movimento
Democrático Brasileiro que abrigava os candidatos opositores ao regime.
26
O PT – Partido dos Trabalhadores foi fundado em 10 de fevereiro de 1980 por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda
e católicos ligados a corrente da Teologia da Libertação.
27
O Requerimento 02/2013 encontra-se publicado no D.O.C. SP, de 03/04/2013, p.117.
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concomitantemente ao desenvolvimento do Programa de Reorganização Curricular e
Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação
São Paulo, instituído pelo Decreto nº 54452, publicado no D.O.C. em 10 de outubro de 2013.
Neste, destacamos no artigo 3º, inciso V, uma das finalidades principais do Programa: a
alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental, nos termos do Pacto
Nacional pela alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Este objetivo, explicitado também no
Programa Ler e Escrever, parece estar reafirmado, como explicita o próprio decreto que,
novamente, o instituiu.28
O Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal29 foi assim
constituído, como política pública de alfabetização instituída na rede municipal de ensino de
São Paulo, em 2005.
Mas, certamente, o processo de elaboração desse Programa não se desenvolveu
desconectadamente de ações, projetos e programas que, anteriormente a sua elaboração, se
ocuparam com o ensino de leitura e escrita nos âmbitos nacional, estadual e, especialmente,
no âmbito da cidade de São Paulo.
Um exame mais apurado indica que as representações de práticas de ensino de
leitura e de escrita presentes no processo de elaboração do Programa Ler e Escrever foram
produzidas a partir da relação que estabeleceram com representações presentes nas ações
implementadas anteriormente, reafirmando muitas delas, rejeitando um conjunto de outras ou
ainda reapresentando-as de um outro modo.
A seguir, nos ocuparemos com a apresentação de representações de práticas de
ensino de leitura e escrita presentes nas ações, projetos e programas, que se ocuparam com o
ensino de leitura e escrita, implementados anteriormente à elaboração do Programa Ler e
Escrever. Para as ações identificadas nos âmbitos nacional e do estado de São Paulo,
apresentamos uma breve recuperação histórica apoiada na literatura acadêmico-científica que
se ocupou com tais ações; para as ações do âmbito do município de São Paulo, nos apoiamos
na apresentação dos 127 documentos identificados e disponíveis no arquivo da Memória
Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

28

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi instituído pelo Governo Federal - Ministério de Educação – MEC,
pela Portaria 867, publicada pelo D.O.U. em 05/07/2012, com o objetivo de reafirmar e ampliar, entre Ministério da
Educação – MEC, secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, o compromisso, previsto no Decreto 6.094,
publicado pelo D.O.U. em 24/04/2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do 3º ano do
ensino fundamental.
29
O Programa Ler e Escrever: prioridade na escola municipal será mencionado, a partir deste ponto, por apenas Programa
Ler e Escrever.

32

Capítulo II
Alfabetização em foco: uma breve recuperação histórica

Examinar as representações de práticas de ensino de leitura e escrita presentes nas
ações, projetos e programas implementados anteriormente à elaboração do Programa Ler e
Escrever constituiu exercício fundamental para a compreensão das razões que elegeram
determinadas práticas de ensino como mais adequadas do que outras para a composição de
uma política pública representada num programa de ações.
A literatura acadêmico-científica que se ocupou com as ações governamentais
sobre a alfabetização no âmbito nacional e do estado de São Paulo, bem como os 127 registros
identificados no arquivo da MTD desde a criação do ensino primário no município de São
Paulo, indicaram que o engendramento dessas representações se desenvolveu num cenário de
disputas entre diferentes concepções teórico-metodológicas e político-educacionais.
Indubitavelmente, esse cenário de disputas motivou o volume dessa produção e
determinou as escolhas que definiram os contornos assumidos pelo Programa Ler e Escrever.
Examinaremos, inicialmente, as ações governamentais do âmbito nacional e do estado de São
Paulo.

Ações, projetos e programas de âmbito nacional e do estado de São Paulo
Nos estudos que se ocupam, mais especificamente da história do ensino de leitura
e escrita no Brasil, referencialmente nos estudos de Mortatti (2000), as ações implementadas
pela administração educacional, desde final do sec. XIX e nos anos posteriores à proclamação
da República no Brasil, são herdeiras de uma tradição: a de que o ensino de leitura e escrita
está fundamentalmente relacionado a uma questão de método.
Conforme Mortatti (2000), Antonio da Silva Jardim, bacharel formado pela
Faculdade de Direito de São Paulo e propagandista do “Método João de Deus”,
...criticou veementemente o método da soletração, de que deriva o brocado medieval
“La letra com sangre entra” até então tradicionalmente utilizado no Brasil, (...)
relacionando diretamente reformas nesse ensino com reformas sociais e políticas.
(...) Enfocando o ensino da leitura integradamente ao ensino da língua materna e
como subordinado, por um lado, às ciências que estudam a linguagem,
especialmente a fisiologia da fala humana, e, por outro, à filosofia positivista, a
atuação desse propagandista funda uma tradição: o ensino de leitura envolve
necessariamente uma questão de método, apresentando-se o „método João de Deus‟
(palavração) como fase científica e definitiva nesse ensino e fator de progresso
social. (MORTATTI, 2000, p. 41,42 e 73)
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A tradição fundada por Silva Jardim é retomada por professores formados na
Escola Normal de São Paulo, no período pós-proclamação da República. Substituindo os
bacharéis, esses professores passam a ocupar os cargos na administração educacional,
assumem a função de normatizar a educação pública e protagonizam um debate acerca de
métodos de ensino de leitura e escrita disputando, assim, a legalização de suas propostas
(MORTATTI, 2000, p.73).
Trinta e dois artigos foram publicados, entre 1902 e 1918, na Revista de Ensino –
Órgão da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, explicitando este
debate acerca de métodos de ensino de leitura e escrita (CARVALHO, 1998). Educadores,
defensores do método analítico pela sentenciação, do método analítico pela palavração e
defensores do método sintético pela soletração e do método sintético pela silabação não
economizaram argumentos e orientações sobre qual deveria ser o procedimento mais
adequado de ensino de leitura e escrita30.
No período em que a Revista de Ensino registrou o debate sobre métodos de
ensino da leitura e escrita, a legislação de ensino vigente indica que os defensores dos
diferentes métodos disputaram a legalização das suas propostas metodológicas, exatamente
porque a escola pública e os seus padrões de ensino estavam em pleno processo de reforma
(CARVALHO, 1998, p. 40-41). Cotejando as informações fornecidas pela Revista de Ensino
e as fornecidas nos Programas de Ensino determinados pela legislação é possível verificar o
impacto dos argumentos utilizados na defesa dos diferentes métodos de ensino de leitura e
escrita sobre essas determinações legais31.
A oficialidade do método analítico para o ensino da leitura, determinada pela
Diretoria Geral da Instrução Pública em 1911 e revogada pela Lei 1750 de 08 de dezembro de
1920, elaborada por Sampaio Dória, que instituiu a autonomia didática são expressões
concretas dos esforços da administração educacional em determinar a condução da política de
instrução primária. (CARVALHO, 1998, p. 94-95).
Na defesa da autonomia didática, Sampaio Dória, defendeu também o “método de
intuição analítica” como o método mais adequado para os propósitos da reforma de 1920.
Necessitando equacionar qualidade da escola primária com a necessidade urgente de expansão
do ensino, Sampaio Doria subverteu a concepção acerca do método intuitivo, de observação
30

Para melhor compreensão a respeito do debate sobre os métodos de ensino de leitura e escrita explicitado nos artigos da
Revista de Ensino ver CARVALHO, Silvia A. S. O ensino de leitura e escrita: o imaginário republicano. Dissertação de
Mestrado. PUC-SP, 1998 e MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da Alfabetização – 1876 – 1994. São Paulo,
Editora UNESP, 2000.
31
Para melhor compreensão a respeito do impacto dos argumentos utilizados em defesa dos diferentes métodos de ensino de
leitura sobre as determinações legais ver CARVALHO, Silvia A. S. O ensino de leitura e escrita: o imaginário republicano.
Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 1998
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minuciosa e iniciado pelas Lições de coisas32, que conferia ao aluno um conhecimento
enciclopédico.
Conforme Carvalho (2000),
Em Sampaio Dória, a urgência dos prazos e metas do programa de extensão da
escola popular redefine a questão [do método intuitivo]. Ele se convence de que as
vantagens do método de intuição analítica não se esgotavam na sua capacidade de
“fazer conhecer”. O mérito desse método residia, principalmente, na sua eficácia
para “desenvolver a capacidade de conhecer, pelo fecundo contato da inteligência
com a natureza e pelo exercício das faculdades perceptivas. (CARVALHO, 2000, p.
229)

Acreditando poder equacionar qualidade e quantidade, Sampaio Dória defendeu a
autonomia didática tendo por base o método de intuição analítica, e com a Lei 1750, reduziu o
ensino básico de 4 para dois anos, por acreditar serem suficientes “...para que o aluno
exercitasse as suas „faculdades perceptivas‟, desenvolvendo sua capacidade de conhecer”
(CARVALHO, 2000, p. 229). O ensino primário de quatro anos foi reestabelecido pela Lei nº
2269 de 31 de dezembro de 1927.
Mas, se na Reforma Sampaio Doria de 1920, a autonomia didática era pressuposta
para o êxito da instrução pública, na década de 30, para difundir os princípios da Escola Nova
e contribuir para a formação profissional do magistério primário, Anísio Teixeira - diretor
geral do Departamento de Educação do município do Rio de janeiro (DF), coordenou a
elaboração dos Guias de ensino para a escola primária - material composto por seis guias,
dentre os quais o Guia para o ensino de linguagem na escola primária.33
Na grande tarefa de renovação da escola em que se acha empenhado todo o
magistério carioca, o programa que agora se publica assinala um lugar intermediário,
onde os mais avançados, bem como os mais apegados ao tradicionalismo
pedagógico, encontrarão, uns e outros, um corpo de doutrina e de matéria que lhes
facilitará o exame da posição em que se encontram e, consequentemente, lhes
oferecerá sugestões para progredir, alterar e harmonizar os próprios processos, e
para orientar, de modo geral, toda a sua atividade pedagógica no campo do ensino de
linguagem (BRASIL, 1962, p.13, apud SOUZA, 1999, p. 237).

Em 1934, os Guias foram distribuídos em todo o país e o material contou com
mais uma edição em 1936, convertendo-se em política de formação docente por oferecer
orientações que estimulavam a mudança da prática educativa (SOUZA, 1999, 237). Em 1955,
foi editado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – Inep34 e, em 1962, reeditado
32

Para melhor compreensão a respeito das “Lições de Coisas” e do Método Intuitivo ver CALKINS, N. A. Primeiras Lições
de Coisas – Manual do Ensino Elementar para uso dos paes e professores. Trad.do original de Rui Barbosa. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional. 1886.
33
Para melhor compreender as concepções e estrutura de composição do Guia para o ensino de linguagem na escola
primária ver SOUZA, R. F. et alii. Guias Curriculares: materiais de orientação docente ou de controle do Estado. Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 80, nº 195, p.233-243, maio/ago, 1999.
34
Conforme GUIMARÂES (2008, p.1) o Instituto de Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP foi criado pela Lei nº 378 em
13 de janeiro de 1937 e iniciou seu trabalho a partir da publicação do Decreto-Lei nº 580, de 30 de julho de 1938. Sua
responsabilidade era de organizar a documentação histórica e desenvolver pesquisas sobre a educação no Brasil.
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pela Biblioteca da Professora Brasileira35, ao compor o conjunto de metas educacionais do
Programa de Emergência iniciado em 196136.
Mas, em 1º de abril de 1964, o Brasil passa a ser governado por militares que
tomam o poder a fim de garantir a continuidade da ordem socioeconômica. Nas palavras de
Saviani
A ruptura política levada a efeito pelo golpe militar de 1964 foi considerada
necessária pelos setores economicamente dominantes para garantir a continuidade da
ordem socioeconômica que se acredita ameaçada pelo grupo que até então exercia o
poder político formal, apoiado numa crescente mobilização popular alimentada pela
ideologia do nacionalismo desenvolvimentista. (SAVIANI, 1999, p. 21)

Com o intuito de promover as adequações necessárias no âmbito educacional, o
governo militar promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5692/71 que alterou a
estrutura do ensino, até então em vigor, estabelecido pela Lei nº 2269 de 31 de dezembro de
1927. De acordo com as considerações de Saviani, a Lei 5692/71 integrou
... um conjunto de iniciativas tomadas no âmbito do regime autoritário caracterizado
pelo fechamento político. As modificações introduzidas na organização educacional
brasileira visavam garantir a continuidade da ordem socioeconômica, mas para isso
foi necessário ajustar a educação à ruptura política operada em 1964, assestando,
assim, um rude golpe nas aspirações populares que implicavam a luta pela
transformação da estrutura socioeconômica do país. [Assim, a Lei em seu conteúdo,
indicou] uma preocupação com o aprimoramento técnico, com a eficiência e
produtividade em busca do máximo de resultados com o mínimo de dispêndios... [e]
as decisões em matéria de educação passaram a ficar circunscritas ao grupo militartecnocrático que havia assumido o poder, excluídos os educadores de modo especial
enquanto organizados em suas associações representativas. Adotou-se, em
consequência, a diretriz segundo a qual as decisões em matéria de educação não
competem aos educadores. A estes caberia apenas executar de modo eficiente as
medidas tomadas na esfera da tecnoburocracia ocupada por técnicos oriundos
dominantemente da área econômica. (SAVIANI, 1999, p. 31 e 33)

Com a Lei 5692/71, o Curso Primário, com duração de quatro anos, e o Ensino
Médio, composto pelo Curso Ginasial de quatro anos, e pelo Curso Colegial, de três anos, foi
alterado para o Ensino de 1º grau de oito anos e Ensino de 2º Grau de três anos, sob os
princípios da Integração e da Racionalização-concentração, que, conforme Saviani,
...visava a unificação dos antigos ensino primário e médio, eliminando a diferença
entre ramos tais como o secundário, agrícola, industrial, comercial e normal, e
articulando-se as diferentes ações curriculares no interior de cada série e ao longo
das séries desde o início do primeiro até o final do segundo grau. (...) [bem como]
atingir a eficiência e produtividade gerando um máximo de resultados com um
mínimo de custos. Envolvia, em consequência, a concentração de esforços assim
35

Conforme SOUZA (1999, p.238), “a Biblioteca da Professora Brasileira era constituída pela coleção dos Guias de Ensino
para a escola primária: Atlas histórico e geográfico brasileiro; Dicionário escolar do professor; edições da Campanha
Nacional do Material de Ensino; e seis Guias para o ensino de Linguagem, Matemática, Estudos Sociais, Ciências, Jogos e
Música na escola primária”.
36
Conforme SOUZA (1999, p.238) o Programa de Emergência “... consistiu em uma etapa preparatória ao Plano Nacional de
Educação e tinha, entre outras atribuições, a de planejar a preparação de quadros técnicos profissionais e do magistério para a
execução do Plano. Em relação ao ensino primário, as atividades do Programa de Emergência foram coordenadas pela
Mobilização Nacional contra o Analfabetismo que deveria (...) distribuir 250 mil exemplares do Primeiro Guia de ensino para
o magistério primário e para os professores voluntários da mobilização.”
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como a concentração e uso racional dos recursos materiais e humanos.
(SAVIANI,1999, p. 27)

Com essa nova configuração, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por
intermédio da CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas37, elaborou, para o
curso de 1º grau, os Guias Curriculares para o ensino de 1º grau, chamados, no período, de
“Verdão” e, para orientar os professores em sua implementação, organizou os Subsídios para
implantação dos Guias Curriculares. Conforme Duran (2012), os Guias
...serviam de norteadores para elaboração dos planejamentos escolares. O eixo dessa
proposta curricular eram os conteúdos que deveriam ser trabalhados em cada
matéria. Toda a construção do “Verdão” esteve relacionada aos conteúdos
curriculares. A CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, a partir
desse documento organizou os chamados “Subsídios Curriculares”, documentos que
discutiam passo a passo, o desenvolvimento dos conteúdos diários. (DURAN, 2012,
p.18)

Mesmo sendo as políticas de educação estabelecidas no âmbito dos estados,
identificamos na esfera nacional, ainda no governo militar, no final da década de 70, o
Programa Alfa. Concebido para responder à situação de repetência e evasão escolar no
sistema de ensino brasileiro, em especial das crianças de classes populares matriculadas na 1ª
série do 1º grau, o Programa Alfa envolveu, entre outras questões, a formação de professores,
o reagrupamento das crianças em função da sua idade e a organização de material pedagógico
para alunos e professores, distribuídos nos Programas Alfa I, Alfa II e Alfa III. Além disso, foi
publicado, pela Fundação Carlos Chagas, o periódico Cadernos de Pesquisa, números 1 a 14
com artigos dos autores do Programa.38
Na Biblioteca Ana Maria Poppovic, da Fundação Carlos Chagas, também é
possível encontrar a coleção completa do Jornal Alfa, do número 1, de 1981, ao número 35,
de 1984.39
37

Paulo Egydio Martins, governador do Estado de São Paulo, ao reorganizar a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
instituiu, por meio do Decreto 7510/76, de 29 de janeiro de 1976, a CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas, que tinha por função, entre outras, conforme artigo 80, parágrafo III, ...desenvolver estudos que tenham por
objetivos a experimentação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de materiais de novas metodologias de ensino e de
supervisão;
38
Para compreender o processo de elaboração do Programa Alfa ver BERNARDES, V.A.M. História e memória da
alfabetização: análise dos processos de elaboração do Programa Alfa. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade
Católica – PUC-SP, 1999.
39
Conforme POPPOVIC (1977, p.45), “O Programa Alfa I é um conjunto de materiais integrados e sequenciados que
pretende (...) permitir à professora dar a programação completa do ensino da 1ª série a alunos de qualquer nível sócioeconômico, em qualquer região do país. Cada conjunto compreende: a) Material da professora: um livro contendo, em termos
simples, a explicação teórica dos conteúdos desenvolvidos no Programa Alfa, bem como os princípios norteadores do
currículo e as bases sobre as quais o programa foi construído. Esse livro, “Cartas a uma professora”, apresenta os “por quê”
do Programa Alfa; um manual, em dois volumes, com instruções específicas e detalhadas sobre o desenvolvimento de cada
atividade. O livro “Unidades para a professora” ensina, em 150 modelos de aula, os “como” do Programa Alfa; réplica do
material concreto dos alunos: um jogo de barrinhas de plástico, um suporte para letras para ser fixado no quadro-de-giz, um
jogo de letras para formar palavras e frases nesse suporte; um jogo de cartazes coloridos para apoio de alfabetização e
desenvolvimento da linguagem. b) Material para os alunos: dois cadernos com exercícios para a fase introdutória, planejada
em função das necessidades que antecedem e preparam tanto o início da alfabetização como o de raciocínios matemáticos;
cartões ilustrados com histórias para colocar em sequencia temporal e desenvolver a linguagem; dois cadernos com
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Com o fim da ditadura militar e início do processo de redemocratização, André
Franco Montoro é eleito por voto direto, pelo PMDB, para governador de São Paulo, em
1983, e são atribuídas para a CENP as tarefas de promover e organizar a construção de uma
nova proposta curricular.40
A primeira ação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nesta
perspectiva, foi a instituição do Ciclo Básico, por meio do Decreto 21.833, de 28 de dezembro
de 1983. A implementação do Ciclo Básico alterou o funcionamento do ensino nas 1ªs e 2ªs
séries do 1º grau, quando determinou a duração mínima de 2 anos letivos para o processo de
alfabetização, aumentou a jornada do professor alfabetizador para a preparação da docência
no Ciclo e mobilizou, entre os educadores, discussões sobre a Progressão Continuada no
ensino de 1º grau, privilegiando a perspectiva da construção do conhecimento pelo aluno.
Conforme Souza (1999),
Do ponto de vista político, o projeto visava diminuir a seletividade escolar,
cumprindo o compromisso do governo de São Paulo com a democratização do
ensino e, da perspectiva pedagógica, trazia significativas transformações para a
prática da alfabetização nas séries iniciais. (...) A proposta do ciclo básico
pressupunha uma concepção sobre a aprendizagem da língua escrita diferente da
visão predominante em que a escrita era tomada como um código de transcrição do
sonoro para o gráfico. A concepção inovadora adotada pela proposta entendia a
língua escrita como a compreensão da representação em que a grafia das palavras e
seu significado estavam associados.(Souza, 1999, p. 205)

Para a implementação dessa nova perspectiva teórico-metodológica tornou-se
necessária a formação dos professores alfabetizadores. Um conjunto de textos sobre o Ciclo
Básico, elaborados pela CENP, compôs o Projeto Ipê41 e o Projeto Por uma alfabetização
sem fracasso42.
exercícios de Matemática; um caderno quadriculado para exercícios de Matemática; um jogo de barrinhas de plástico, em dez
tamanhos diferentes, para a aprendizagem da Matemática; um caderno pautado para o registro das palavras e frases formadas
pela criança; material concreto de alfabetização, constituído por um conjunto de 80 sílabas impressas em pequenas fichas
retangulares de plástico flexível, um arquivador de plástico com lugar para cada sílaba e um suporte para a criança compor as
palavras e frases com as fichas de sílabas. (...) Os materiais de Alfa-Dois e Alfa-Três foram, basicamente, planejados segundo
a mesma orientação. Existe, para a professora, o livro teórico, de onde retira o apoio e a compreensão, daquilo que lhe é
pedido que faça nos manuais de aplicação. Portanto Cartas e Unidades para a professora fazem parte também de Alfa-Dois e
Alfa-Três. O material dos alunos vai perdendo as características bem concretas que tinha na primeira série, porém ainda se
conserva bastante material manipulável na segunda série, até quase não ser mais necessário na terceira série”.
40
Para melhor compreender esse processo de elaboração ver PALMA FILHO, J.C. A Reforma Curricular da Secretaria de
Educação do estado de São Paulo para o ensino de 1º grau (1983 -1987): uma avaliação crítica. Dissertação de Mestrado.
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 1989.
41
O Projeto Ipê tinha o objetivo de discutir amplamente com os professores sobre o Ciclo Básico. Conforme SOUZA (2006),
o projeto foi constituído de materiais de TV e textos impressos: Ciclo Básico, 1985; Fundamentos da Educação e realidade
brasileira, 1985; Quem quiser que conte outra, 1986; Isto se aprende com o ciclo básico, 1986; A criança e o conhecimento,
1990.
42
O Projeto Por uma alfabetização sem fracasso foi desenvolvido durante 4 anos – 1988-1991, pela Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo em continuidade às ações desenvolvidas no Projeto Ipê. Conforme Souza (2006) foram produzidos os
textos Por trás das letras e Ler e escrever, um grande prazer! Além de dois vídeos distribuídos pela FDE. O projeto
pretendeu atingir 300 profissionais da alfabetização e construir uma rede de multiplicadores dessas ações.
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Esse material buscou apresentar, em linhas gerais, as concepções principais sobre a
concepção de alfabetização, os problemas ou mitos em torno do fracasso escolar e as
novas perspectivas de trabalho com a alfabetização. O projeto priorizou também a
produção de textos de fundamentação voltados para a discussão de problemas gerais
da educação brasileira: seletividade da escola pública, fracasso escolar,
democratização e qualidade do ensino, função social da escola pública, elaboração
da Constituinte e democratização da sociedade brasileira, entre outros. (SOUZA,
1999, p. 209)

Nessa mesma perspectiva de construção de uma nova proposta curricular pela
CENP, em 1986 foram editadas as Propostas Curriculares para o ensino de 1º grau e, dentre
elas, a Proposta para o ensino de Língua Portuguesa – 1º grau. Essas propostas
“...incorporaram os princípios das teorias críticas do currículo, explicitando valores políticos e
sociais, declarando o compromisso com as classes populares, favorecendo a apropriação do
saber sistematizado e a qualidade do ensino público”. (SOUZA, 2006, p.206)
Mas, para além das propostas construídas em nível estadual43, o MEC –
Ministério da Educação, em 1997 e 1998, durante o governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso44, pelo PSDB, com o objetivo de atender ao acordo estabelecido na
Conferência Mundial de Educação para Todos, organizada pelo Banco Mundial e realizada na
Tailândia, em 1990, bem como às definições da Declaração de Nova Delhi, assinada por
vários países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, ... pela busca de satisfação às
necessidades básicas de aprendizagem para todos, elaborou e publicou os Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN’s 45 46.
Contudo, era necessário preparar os professores para uma prática de ensino
baseada nas referências veiculadas pelos Parâmetros. Então, o governo federal implementou
o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado - Parâmetros em Ação47, em 1999
43

Para melhor compreender as Propostas Curriculares Oficiais em nível estadual ver BARRETO, Elba Siqueira de Sá.
(Coord). As Propostas Curriculares Oficiais. Subsídios à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. São Paulo:
Fundação Carlos Chagas, Out/1995.
44
Fernando Henrique Cardoso foi Presidente do Brasil, eleito por dois mandatos consecutivos, no período de 1 de janeiro de
1995 até 1 janeiro de 2003.
45
Com o objetivo de formular diretrizes capazes de orientar os currículos a partir de uma base nacional comum foram
publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais. De 1ª a 4ª série, foram publicados, em 1997, quatorze volumes:
Introdução; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; História e Geografia (em dois volumes); Arte; Educação
Física; Apresentação dos Temas Transversais e Ética (em dois volumes); Pluralidade Cultural e Orientação Sexual (em dois
volumes); Meio Ambiente e Saúde (em dois volumes). Em 1998, foram publicados os PCNs de 5ª à 8ª série, também em
quatorze volumes: Introdução; Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; História; Geografia; Arte; Educação
Física; Língua Estrangeira e cinco volumes com os Temas Transversais: Apresentação; Pluralidade Cultural; Meio Ambiente;
Saúde; Orientação Sexual. Esse material está disponível para download em http://portal.mec.gov.br.
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Para melhor compreender o processo de elaboração do PCNs a partir de acordos estabelecidos entre o Brasil com órgãos
internacionais ver ARELARO, L. R. G. Resistência e Submissão. A Reforma educacional na década de 1990. In: Krawczyk,
N.; Campos, M. M.; Haddad, S. (orgs.) O cenário educacional latino-americano no limiar do século XXI: reformas em
debate. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.
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O Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Parâmetros em Ação foi organizado em módulos de formação
continuada. Para os PCNs em Ação – 1ª a 4ª série foram organizados 12 módulos: 1. Para que serve a escola; 2. Ser professor
e ser aluno; 3. A ética na vida escolar; 4. Para formar alunos leitores e produtores de textos; 5. Novos desafios para ensinar e
aprender Matemática; 6. Fazer Arte na escola; 7. O ensino de Geografia e o conhecimento do mundo; 8. Ensino e
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e verificando, durante sua implementação, as dificuldades dos professores alfabetizadores em
planejar e organizar suas propostas de ensino de leitura e escrita conforme seus pressupostos
teórico-metodológicos, propôs o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores –
PROFA, em 200148.
Com o término do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso bem como
com o término da implementação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores
– PROFA em nível nacional, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, durante o
governo de Geraldo Alckmin, governador eleito pelo mesmo partido de Fernando Henrique
Cardoso, o PSDB, incorpora o Programa sob o nome de Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores - Letra e Vida49. Atualmente, em sua página eletrônica50 publica
também os materiais de formação de professores do Programa Ler e Escrever - prioridade na
escola municipal, cedidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo à Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo51.
Com a identificação das ações, dos projetos e programas implementados nos
âmbitos nacional e do estado de São Paulo, não é difícil observar como eles impactaram as
políticas públicas de alfabetização, implementadas no âmbito do município de São Paulo.
Os registros identificados no arquivo da MTD indicam que a tradição herdada do
final do sec. XIX, de que o ensino de leitura envolve necessariamente uma questão de

aprendizagem de História nas séries iniciais; 9. Ciências: criança curiosa é criança sabida; 10. A Educação Física é para
todos; 11. O grupo-classe: seu tempo, seu espaço; 12. Alfabetizar com textos. Para os PCNs 5ª a 8ª série foram organizados
10 módulos: 1. Escola, adolescência e juventude; 2. Ética; 3. Novos desafios para ensinar e aprender em cada área; 4.
Tratando de questões sociais em cada área; 5. O que, por que e como ensinamos, aprendemos; 6. Que coisas nossos alunos já
sabem; 7. Articulando o trabalho das áreas; 8A. Avaliação em cada área; 8B. Como avaliamos em nossa escola. 9.Projetos
de Trabalho; 10. Enfim: escola para que e que capacidades esperamos que os alunos desenvolvam? Cada módulo é composto
de: Tempo previsto para cada módulo; Finalidade do módulo; Expectativa de Aprendizagem; Conteúdos do módulo;
Materiais necessários: indicação de vídeo, textos, imagens, etc. necessários ao desenvolvimento do módulo; Materiais
complementares: sugestão de bibliografia, vídeo e outros materiais que possam ser usado pelo coordenador e pelo grupo para
aprofundamento dos conteúdos tratados no módulo; Atividades propostas: sequências de atividades com orientações para a
atuação do coordenador do grupo; Anexos: textos, ilustrações e ou tarefas necessários para a realização do módulo. Para a
realização dos módulos de formação, o MEC disponibilizou todo o material, textos impressos, vídeos, para as escolas
participantes do Programa. Os textos impressos que não constaram nas publicações estão relacionados nos anexos de cada
módulo e os vídeos que não integraram a programação da TV Escola seriam exibidos antes do início do trabalho com os
professores, para que fossem gravados. Disponível em <http://portal.mec.gov.br>.
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Conforme BECALLI (2007), para a implementação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA
foram veiculados os seguintes materiais: a) Documento de Apresentação; b) Guia do Formador, dividido em três módulos;
Coletânea de Textos do PROFA, organizada em três módulos: o Módulo 1 com 11 unidades e 86 textos, totalizando 295
páginas; o Módulo 2 com 10 unidades e 84 textos, totalizando 303 páginas e o Módulo 3 organizado em 8 unidades e 84
textos em 357 páginas; c) Programas de Vídeo com 800 horas/aula gravadas; d) Guia de Orientações Metodológicas; e)
Catálogo de Resenhas; f) Caderno de Registro.
49
Conforme BAUER (2011), o Programa Letra e Vida é continuação do PROFA. Incorporado pela Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo- SEE-SP, em 2003, o PROFA passou a ser chamado de Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores Letra e Vida, mantendo suas características originais.
50
Disponível em: <http://cenp.edunet.sp.gov.br/letra_e_vida/default_new.ASP>
51
A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo instituiu, pela Resolução SE-86, de 19/12/2007, o Programa Ler e
Escrever no Ciclo I, a partir do ano de 2008, nas escolas estaduais de ensino fundamental da Região Metropolitana da Grande
São Paulo. No Comunicado SE de 19/12/2007, publicado pelo D.O.E. em 20/12/2007, a SEE esclarece que o Programa Ler e
Escrever no Ciclo I é uma ampliação das ações desenvolvidas pelo Programa Ler e Escrever: prioridade na escola
municipal implantado nas escolas municipais de São Paulo.
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métodos pode ser observada significativamente nas ações implementadas desde a criação da
escola primária no âmbito do município.
Práticas de oficialização de um modo de ensinar, como por exemplo, do método
analítico para o ensino da leitura, determinada pela Diretoria Geral de Instrução Pública, em
1911, são recuperadas na oficialização do Programa Ler e Escrever quando este foi instituído
pela Portaria 6328, publicada em 26.09.2005 e das Orientações gerais para o ensino de
língua portuguesa no ciclo I, publicadas no Comunicado SME 816, de 03.08.2005.
No que se refere à produção de materiais didáticos-pedagógicos, a elaboração de
Guias de Ensino para a Escola Primária, na década de 30, e dos Guias Curriculares para o
Ensino de 1º grau, no período do governo militar, também são práticas que são identificadas
na composição dos materiais da implementação do Programa.
Mas, especialmente as ações que compuseram o Ciclo Básico, com os Projetos Ipê
e Por uma alfabetização sem fracasso, a elaboração das Propostas Curriculares para o
ensino de 1º grau e a elaboração dos PCN’s, do PCN’s em ação, do PROFA e do Letra e
Vida, foram ações constituídas num cenário de disputas em torno de diferentes referenciais
teórico-metodológicos e diferentes projetos político-educacionais que não só impactaram as
ações implementadas no município como foram referenciais importantes na elaboração das
ações desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação, principalmente no processo de
elaboração do Programa Ler e Escrever.
É o que examinaremos a seguir.

Ações, projetos e programas no âmbito do município de São Paulo
No Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD, da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, encontramos registros de projetos, programas e ações que se
ocuparam com o ensino de leitura e escrita desenvolvido nas escolas da rede municipal de
ensino, antecedentes ao Programa Ler e Escrever.
Desde a difusão do ensino primário, nos anos 5052, muitos e variados
textos/documentos que articulam reflexões referentes à alfabetização foram produzidos e
podem ser pesquisados neste acervo. O mapeamento apresentado a seguir foi realizado a
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A difusão do ensino primário foi regulamentada pelo Decreto nº 3185 de 02 de agosto de 1956. Desde a reorganização da
estrutura administrativa da Prefeitura de São Paulo, com o desdobramento da Secretaria de Cultura e Higiene na Secretaria de
Higiene e Secretaria de Educação e Cultura, o prefeito Christiano S das Neves determinou, pelo Decreto nº 430, de 08 de
julho de 1947, que a Secretaria de Educação e Cultura deveria difundir o ensino primário, vocacional e profissional.
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partir de uma busca no catálogo do arquivo da MTD, disponível no Portal da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo53 , durante os meses de maio, junho e julho de 2014.
Na ocasião, o catálogo disponibilizou para a consulta 4.194 títulos de documentos
com suas respectivas sinopses, organizados pelo ano de implementação e ou publicação. A
partir da leitura do título e da sinopse de cada documento, foram selecionados 127
documentos com títulos e sinopses de ações referentes à alfabetização de crianças
ingressantes no ensino primário, no ensino de 1º grau e, ainda, no ensino fundamental I – 1º
ao 4º ano, da rede municipal de São Paulo. Durante a leitura dos 4194 títulos e sinopses, o
catálogo do Arquivo da MTD sofreu alterações, com a inclusão de outros documentos que, na
ocasião, estavam sendo catalogados. Esta ação obrigou uma segunda leitura e conferência dos
títulos selecionados, porque a busca com palavras chaves não possibilitou a seleção de todos
os documentos que se referiam às ações, projetos e programas ligados ao ensino de leitura e
escrita na educação municipal.
Entretanto, no processo de leitura e exame dos títulos e sinopses dos 127
documentos, selecionados do arquivo da MTD, foi possível identificar distintas
representações de práticas de ensino de leitura e escrita difundidas e veiculadas pela política
educacional implementada pelos diferentes governos da cidade, responsáveis pela produção
desses documentos. Uma distinção marcada por ênfases, nuances e rupturas.
Essa identificação motivou a divisão desse conjunto de documentos em cinco
grupos, que por sua vez caracterizaram cinco períodos. O primeiro grupo refere-se aos
documentos produzidos no período de 1965 a 1985; o segundo grupo refere-se aos produzidos
no período de 1986 a 1988; o terceiro, aos produzidos no período de 1989 a 1992; o quarto,
aos produzidos de 1993 a 2000 e o quinto e último, aos de 2001 a 2004.
Mas, os documentos referentes a cada período, foram ainda subdivididos a partir
do tipo de prática descrita em seus títulos e sinopses. Foram identificados cinco tipos,
nomeados conforme segue: Processos de Formação, Projetos, Orientações Metodológicas,
Sugestões de Atividades e Processos de Avaliação.
Considerando os períodos e os tipos de práticas descritas nos títulos e sinopses
dos documentos e para conferir maior detalhamento às representações de práticas de ensino de
leitura e escrita, identificadas no exame desses títulos e sinopses, foram selecionados e
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Disponível em <http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/10012.pdf>
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apresentados alguns trechos de documentos a fim de favorecer a análise das representações
identificadas.
Período de 1965-1985
O primeiro período, de 1965 a 1985, foi composto pelos documentos produzidos
durante o governo militar iniciado, no Brasil, em 1º de abril de 1964. Até 1985, os prefeitos
foram designados pelos governadores dos Estados e estes por sua vez, até 1981, antes das
eleições diretas para governador, foram designados pela Presidência da República. Em 1982,
com a abertura para eleições diretas para governador, André Franco Montoro foi eleito, pelo
PMDB, para o governo do estado de São Paulo e indicou, em 1983, Mario Covas, do mesmo
partido, para a prefeitura de São Paulo.
Embora Mário Covas tenha sido indicado por governador eleito por eleições
diretas e pelo partido da oposição ao governo militar – PMDB – os documentos registrados e
disponíveis na MTD dos três últimos anos desse período, indicam que a política educacional
implementada, expressa especialmente nos registros das ações referentes à alfabetização,
esteve alinhada com os referenciais teórico-metodológicos defendidos pelo período militar,
principalmente porque a Lei 5692/71 estava em pleno vigor. Vejamos, o mapeamento de
documentos, encontrados na MTD, que se referem a esse período.

Primeiro Período – 1965 a 1985
Quadro 2.1
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1965 à 1985
Ano 1965
Prefeito

Francisco Prestes Maia - 08/04/1961 a 07/04/1965
José Vicente de Faria Lima - 08/04/1965 a 07/04/1969

Secretários da Educação

Carlos de Andrade Rizzini - 24/06/1963 a 08/04/1965
Valério Giuli - 09/04/1965 a 15/09/1966

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades

Sugestões para o ensino da linguagem escrita no 1º ano *A1.1/1

43

Processos de Avaliação
Ano 1969
Prefeito

José Vicente Faria Lima - 08/04/1965 a 07/04/1969
Paulo Salim Maluf - 08/04/1969 a 07/04/1971

Secretários da Educação

Araripe Serpa - 17/10/1968 a 08/04/1969
Paulo Ernesto Tolle - 09/04/1969 a 03/10/1969 José Luiz de Anhaia Mello - 03/10/1969 a 22/10/1969
Paulo Zingg - 23/10/1969 a 17/03/1971

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas Período Preparatório A1.1/6
Sugestões de Atividades

Coletânea de Apostilas para a 1ª série *A1.1/2

Processos de Avaliação
Ano 1970
Prefeito

Paulo Salim Maluf

Secretários da Educação

Paulo Zingg

Processos de Formação

1. Curso para professores regentes de classes de 1ª série: Iniciação à Escrita *A1.1/3
2.
Curso
para
professores
regentes
de
classes
de
1ª
série:
Passos Básicos para o ensino de Leitura – 1ª série *A1. ¼
3. Curso para professores regentes de classes de 1ª série no ano de 1970 *A1.1/19

Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1971
Prefeito

Paulo Salim Maluf - 08/04/1969 a 07/04/ 1971
José Carlos de Figueiredo Ferraz - 08/04/1971 – 21/08/1973

Secretários da Educação

Paulo Zingg - 23/10/1969 a 17/03/1971
Paulo Nathanael Pereira de Souza - 17/03/1971 a 22/04/1973

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas Métodos e Técnicas para Aprendizagem da Leitura – 1971 – 1973 *A1.1/5
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1972
Prefeito

José Carlos de Figueiredo Ferraz
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Secretários da Educação

Paulo Nathanael Pereira de Souza

Processos de Formação

Curso para Professores de 1ª série - 1º grau - C1.6/27

Projetos
Orientações Metodológicas Métodos e Técnicas para Aprendizagem da Leitura – 1971 – 1973 - *A1.1/5
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1973
Prefeito

Secretários da Educação

José Carlos de Figueiredo Ferraz - 08/04/1971 a 21/08/1973
Brasil Vita - 22/08/1973 a 27/08/1973
Miguel Colasuono - 28/08/1973 a 16/08/1975
Paulo Nathanael Pereira de Souza
17/03/1971 a 22/04/1973 e 30/05/1973 a 03/04/1974
Paulo Villaça - 22/04/1973 a 30/05/1973

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas Métodos e Técnicas para Aprendizagem da Leitura – 1971 – 1973 - *A1.1/5
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1974
Prefeito

Miguel Colasuono

Secretários da Educação

Paulo Nathanael Pereira de Souza - 30/05/1973 a 03/04/1974
Roberto Ferreira do Amaral - 13/04/1974 a 17/04/1975

Processos de Formação
Projetos

1. Projetos de Língua Portuguesa – 1ª e 2ª séries - P5.25/1
2. Projeto de alfabetização: Sílabas Complexas - A1.9/1 E (Pj.002/74)

Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação

Avaliação do Treinamento de Professores de 1ª série -1º grau e Assistentes
Pedagógicos -APs - 03 volumes - C1.1/24
Ano 1975

Prefeito

Miguel Colasuono - 28/08/1973 a 16/08/1975
Olavo Egidio Setúbal - 17/08/1975 a 11/07/1979

Secretários da Educação

Roberto Ferreira do Amaral - 13/04/1974 a 17/04/1975
Hilário Torloni - 17/04/1975 a 11/07/1979

Processos de Formação
Projetos

1. PAP - Projetos de Ação Pedagógica em Alfabetização - P5.29/1
2. Projetos de Ação Pedagógica em Alfabetização - P5.29/2
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Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades

Reuniões de 1ª e 2ª séries - *A1.1/7

Processos de Avaliação
Ano 1976
Prefeito

Olavo Egidio Setubal

Secretários da Educação

Hilário Torloni

Processos de Formação

Curso de preparação dos Professores para o Programa de Prontidão - *A1.1/8

Projetos

Projeto Espiral. Coletânea de apostilas. - P5.1/12 .

Orientações Metodológicas

Sugestões de Atividades

1.Modelo de Desenvolvimento de Currículo - 1ª Série - Período Preparatório. A1.6/1 (As.007/76)
2.Modelo de Desenvolvimento de Currículo – Língua Portuguesa - 1ª série A3.11.5/2

Processos de Avaliação

Levantamento de dados sobre dificuldades de aprendizagem em 1ªs. Séries Relatório Final - *A2.1/5
Ano 1977

Prefeito

Olavo Egidio Setubal

Secretários da Educação

Hilario Torloni

Processos de Formação

Curso: Técnicas de Alfabetização - *A1.1/9

Projetos

1.Projeto de Realfabetização da EMPG Prof. Queiroz Filho - *A1.1/13
2. Projeto-piloto de Orientação Escolar: Organização de classes de 1ª série, através
de utilização de testes. - P4.4/2

Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1978
Prefeito

Olavo Egidio Setubal

Secretários da Educação

Hilario Torloni

Processos de Formação

1. Curso: Técnicas de Alfabetização - 1ª série.- C1.6/30
2. Primeiro Encontro de Educadores da RME sobre experiências em Alfabetização *A1.1/10

Projetos

1. Projeto Alfabetização pelo Método Fônico Gestual - *P5.1/18
2. Projeto Alfa - Lourenço Castanho, Pica-pau - *P5.1/40

Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação

Relatório final dos Projetos de Alfabetização: Alfa, Lourenço Castanho e Pica-pau
P5.35/1
Ano 1979

Prefeito

Olavo Egidio Setubal - 17/08/1975 a 11/07/1979
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Reinaldo Emygdio de Barros - 12/07/1979 a 14/05/1982

Secretários da Educação

ilário Torloni - 17/04/1975 a 11/07/1979
Jair de Moraes Neves - 12/07/1979 a 14/03/1983

Processos de Formação

Treinamento para professores de 1ª série do 1º grau e Educação Infantil
Reflexão crítica sobre a atuação do professor. - A2.5/1 (PJ.005/79

Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades

Boletim Informativo – Plano para Atendimento às Crianças de 1ª série de 1º grau
com dificuldades/ 79 - E3.6.1/4

Processos de Avaliação
Ano 1980
Prefeito

Reynaldo Emydio de Barros

Secretários da Educação

Jair de Moraes Neves

Processos de Formação

1. Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço - Reforço
da Alfabetização para Assistentes Pedagógicos - A1.8/1 E (PJ.010/80)
2. Treinamento para professores de 1ª série do 1º grau e educação infantil*N1.1/121
3. Programação Específica de Educação Infantil, Metodologia Específica de
Educação Infantil e Treinamento para professores de 1ª série e Educação Infantil *N1.1/110
4. Treinamento integrado para Professores de 1ª série do 1º grau e Educação Infantil.
Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço - A2.5/2
(Pj.001/80)

Projetos
Orientações Metodológicas Metodologia Específica da 1ª série do 1º grau - A1.4/1 E (Sa.013/80)
Sugestões de Atividades

Sugestões de Atividades para o Período de Prontidão para Alfabetização - A1.1/14

Processos de Avaliação
Ano 1981
Prefeito

Reynaldo Emydio de Barros

Secretários da Educação

Jair de Moraes Neves

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas Período Preparatório - A1.6/2 (As.003/81)
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação

Avaliação de Projetos de Treinamento Direto - Relatório da Avaliação da Execução
do Treinamento na Técnica do Reforço na Alfabetização - A1.8/2 E (Rt.006/81)
Ano 1982

Prefeito

Reynaldo Emydio de Barros - 12/07/1979 a 14/05/1982
Antonio Salim Curiati - 15/05/1982 a 14/03/1983

Secretários da Educação

Jair de Moraes Neves - 12/07/1979 a 14/03/1983
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Processos de Formação

Projetos

1. Projeto de Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço:
Treinamento em Serviço na DREM-Leste - Programa de Prontidão e Reforço da
Alfabetização. - P5.6/1
2. Subprojeto - Curso: Reforço da Alfabetização - A1.8/3 E (Pj.005-4/82)

Orientações Metodológicas Considerações sobre atendimento psicológico para a 1ª série - *D1.1/8
Sugestões de Atividades

1. Sistematização de Sílabas Complexas na 1ª série do 1º grau - A1.9/2 E (Sa.
007/82)
2. Sistematização de sílabas - A1.9/3 A/C (Sa.003/83)

Processos de Avaliação

1. Avaliação de Projetos de Treinamento Direto – Súmula do Relatório da Avaliação
da Aplicação do Treinamento - A1.8/5 (Su. 002/82)
2. Avaliação de Projetos de Treinamento Direto – Relatório da Avaliação da
Aplicação do Treinamento - A1.8/4 (Rt. 001/82)
Ano 1983

Prefeito

Antonio Salim Curiati - 15/05/1982 a 14/03/1983
Francisco Altino Lima - 15/03/1983 a 10/05/1983
Mário Covas - 11/05/1983 a 31/12/1985

Secretários da Educação

Jair de Moraes Neves - 12/07/1979 a 14/03/1983
Guiomar Namo de Mello - 15/03/1983 a 31/12/1985

Processos de Formação

Projetos

1. Apoio Técnico ao Desenvolvimento do Processo de Alfabetização – Projeto
Emergencial - A1.1/2 (PJ.023/83)
2. Projeto Emergencial de Atendimento às 1ªs, 2ªs. séries e 5ªs. séries e Formação de
monitores em Alfabetização - Projeto: Capacitação de RH - *P5.1/31

1. A Prática Pedagógica x Condições de Funcionamento da 1ª série - P1.6/1
2. Quadro norteador do trabalho de prontidão para Alfabetização - *A1.1/15
3. Relatório Técnico da Pesquisa: A Prática Pedagógica e as Condições de
Funcionamento das 1ªs séries - P1.6/2
Orientações Metodológicas
4. Resultados Parciais da Pesquisa: A prática pedagógica e as condições de
funcionamento das 1ªs séries.- P1.6/3
5. Como organizar os planos de ensino das classes de alfabetização - 1ªs. E 2ªs.
Séries - *A1.1/21
Sugestões de Atividades

Sistematização de sílabas. A1.9/3 A/C(Sa.003/83)

Processos de Avaliação

1. Avaliação dos cursos de reforço e prontidão, oferecido aos professores de 1ª série
da DREM-Leste (2º semestre/82 - A5.3/2
2. Avaliação Diagnóstica das 1ªs séries da rede Municipal de Ensino - A5.4/8
Ano 1984

Prefeito

Mario Covas

Secretários da Educação

Guiomar Namo de Mello

Processos de Formação

Encontro de Educadores - *E4.1/1c

Projetos
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1. Subsídios para uma Programação de Pré-escola e 1ª séries em Período
Preparatório (Material Integrante do Encontro de Educadores – janeiro-84) - A1.6/6
(As. 004/84) e A2.5/3
Orientações Metodológicas 2. Avaliação diagnóstica da prontidão para alfabetização - A1.6/5 E (Sa. 002/84)
3.Orientações para a avaliação de classes de 1ª série - A5.4/10 (SA.015/84)
4. Diretriz pedagógica: proposta preliminar para alfabetização - Projeto ABC - (Em
estudo) - *A1.1/16
Sugestões de Atividades

1. Orientações para o Período Preparatório - A1.6/7 (Sa. 005/84)
2. Orientações para Apresentação e Estudo das Sílabas Complexas - A1.9/4
(SA.010/84)

Processos de Avaliação

1. Avaliação da proposta de desdobramento da alfabetização - Avaliação da
implementação em 1984. A1.2/2 (Rt.006/84). Situação das Classes de 2ª série em
junho de 1984 - A1.2/3 (Rt.0008/84-B). Avaliação da implantação em 1984 - A1.2/4
E (Rt.011/84). Avaliação da implantação em 1984 - A1.2/5 E (Si.002/84)
Documento de Síntese da Avaliação.
2. Caracterização de Alunos repetentes de dois ou mais anos na 1ª série de Escolas
Municipais de São Paulo - P1.1/7/1
3. Avaliação da utilização do Programa Alfa na Rede Municipal de Ensino.- P5.1/1
4. Avaliação do Programa de Aperfeiçoamento para professores de 1ª série
Pensamento e Linguagem - P5.32/1
5. Avaliação da utilização dos documentos enviados à rede municipal de ensino em
1984 - Avaliação dos documentos de 1ª série- P4.3/10
Ano 1985

Prefeito

Mario Covas

Secretários da Educação

Guiomar Namo de Mello

Processos de Formação
Projetos
1. Orientação para classes de 2ª série A1.2/1 (Pj.002/84)
2. Orientação para classes de 1ª série com dificuldades de aprendizagem –
Orientações Metodológicas Caracterização da 1ª etapa - A2.2/1(RT.007/85)
3. Orientação para classes de 1ª série com dificuldades de aprendizagem (6 cadernos
e 1 anexo – módulos I a VI) - A2.2/2(SA.004/85)
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação

O desdobramento da Alfabetização no contexto escolar – Acompanhamento/1985 A1.2/6 (Rt.015/85)

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de São Paulo

Nesse período de 20 anos foram encontrados na MTD 72 registros de
documentos, dentre os quais 14 Processos de Formação, 13 Projetos, 19 Orientações
Metodológicas, 12 documentos de Sugestões de Atividades e 14 Processos de Avaliação, que
expressam o conjunto de ações ou medidas da administração pública na direção de impactar o
processo inicial de ensino da leitura e da escrita na escola. Seja através da formação dos
professores alfabetizadores, seja por intermédio da produção de apoio pedagógico, visando a
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orientação da prática pedagógica. Em anexo, constam o título de cada documento com seus
respectivos códigos e sinopses, conforme disponibilizados no catálogo do arquivo da MTD.
No exame dos títulos e sinopses dos documentos localizados nesse período de 20
anos foram indicadas, primordialmente, prescrições de práticas de ensino de leitura e escrita
que se ocuparam com os Períodos Preparatórios e Verificação da Prontidão para a
aprendizagem da leitura e escrita.
Práticas de ensino de coordenação motora, de discriminação auditiva, visual,
temporal, espacial, de lateralidade e para o desenvolvimento tátil, gustativo, olfativo e da
linguagem foram indicadas em todos os tipos de conteúdos dos diferentes documentos.
Todas essas práticas, embasadas na ideia de existência de níveis de maturidade
possíveis de serem medidos, indicaram a fecundidade do pensamento de Manoel Bergström
Lourenço Filho, autor de Testes ABC – para verificação da maturidade necessária à
aprendizagem da leitura e da escrita (1934)54.
Para entender melhor o lugar e a influência do pensamento de Lourenço Filho no
que se refere às ações ligadas ao ensino de leitura e escrita, podemos nos apoiar nas
considerações de Mortatti.
Partindo da necessidade de enfrentar o problema do fracasso na aprendizagem da
leitura e escrita, indicado pelas altas taxas de repetência no 1º grau (atual 1ª série) da
escola primária, mesmo entre crianças com idade cronológica e mental adequadas –
problema apontado tanto no Brasil como em outros países americanos e europeus –
e visando à economia, eficiência e rendimento do sistema escolar, Lourenço Filho
apresenta a hipótese, confirmada pelas pesquisas experimentais que realizou com
alunos de 1º grau, da existência de um nível de maturidade – passível de medida –
como requisito para a aprendizagem da leitura e escrita. Com suas pesquisas, aponta,
ainda, a insuficiência dos resultados a que chegam pesquisadores, sobretudo norteamericanos e europeus, que, nesse momento, preocupam-se com o problema, mas
estudando-o apenas do ponto de vista da idade cronológica, escolar ou mental.
(MORTATTI, 2000, p.147)

No documento Período Preparatório, sob o código A1.1/6, de 1969, destacado do
acervo da MTD a partir do exame da descrição de seu título e sinopse, é possível encontrar
exemplos significativos de práticas de ensino prescritas para o período preparatório e
verificação da prontidão para a aprendizagem de leitura e escrita, além da indicação de Testes
ABC de Lourenço Filho para avaliação da idade mental dos alunos.55

54

Conforme MORTATTI (2000, p.146), Lourenço Filho, diplomado, em 1914, pela Escola Normal Primária de Pirassununga;
em 1917, pela Escola Secundária da Capital e em 1929, como Bacharel, pela Faculdade de Direito de São Paulo, foi autor,
além de Testes ABC , da Cartilha do Povo para ensinar a ler rapidamente, de 1928, e da cartilha Upa, Cavalinho! de 1957.
55
Pedimos desculpas pela qualidade das imagens digitalizadas e fornecidas pelo arquivo da Memória Técnica Documental –
MTD da Secretaria Municipal de Educação e justificamos que todas elas foram assim disponibilizadas para o uso nesta Tese.
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Imagem 2.1
Período Preparatório - 1969

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD - cód. A1.1/6 - ]
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Conforme exposto no documento, o Período Preparatório tinha a finalidade de
oportunizar ao professor a verificação das condições de prontidão de cada um dos alunos e
identificar suas necessidades auditivas, visuais e orais, porque para que a criança pudesse
iniciar a aprendizagem escolar precisaria ter dominado certas habilidades: visuais, auditivas,
motoras, de orientação e de linguagem. Para identificar a idade mental das crianças, fator
importante que interferiria na aprendizagem da leitura e da escrita, foram indicados os Testes
ABC de Lourenço Filho para a sua avaliação.
Sugestões de atividades para o desenvolvimento da prontidão também foram
apresentadas. No Período Preparatório, os exercícios que treinariam a coordenação motora
foram sugeridos de acordo com as lições abaixo:
Imagem 2.2
Período Preparatório - 1969
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Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD - cód. A1.1/6 - da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Privilegiando o treino motor, esses exercícios deveriam preparar o aluno para a
aprendizagem da escrita que seria ensinada posteriormente.
Às práticas prescritas para o período preparatório e para a verificação da prontidão
seguiram as prescrições de práticas de ensino de combinações silábicas simples e complexas,
por meio de métodos analíticos ou sintéticos de ensino da leitura e escrita; de letra cursiva, de
leitura e composição de textos, bem como a indicação de roteiro para análise de pré-livros e
cartilhas e leitura diária dos mesmos. O envolvimento do Assistente Pedagógico na realização
do trabalho do professor também foi indicado.
No documento Como organizar os planos de ensino de classes de alfabetização
1ªs. e 2ªs. Séries, sob o código *A1.1/21, de 1983, podemos identificar orientações acerca de
como deveria ser ensinada a leitura e a escrita neste período.
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Imagem 2.3
Como organizar os planos de ensino de classes de alfabetização – 1983

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.*A1.1/21
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Caracterizado como um subsídio, o documento apresentou a indicação do método
de sentenciação - palavração, que inicia a aprendizagem da leitura a partir do destaque de
palavras nas frases e procede à análise das mesmas em sílabas, que por sua vez, deveriam
servir para formar novas palavras.
Com a defesa do método, apresenta exercícios de discriminação visual, auditiva e
de análise silábica, indicando ao professor a sequência das atividades e as estratégias de
ensino.
Imagem 2.4
Como organizar os planos de ensino de classes de alfabetização – 1983
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Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.*A1.1/21
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Mas a prescrição dos exercícios apresentados nesse documento, caracterizado
como um subsídio ao professor, teve indicado em sua bibliografia uma referência importante:
os Subsídios para a implementação dos Guias Curriculares para o ensino de 1º grau.

Imagem 2.5
Como organizar os planos de ensino de classes de alfabetização – 1983

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.*A1.1/21
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Importante

porque,

como

vimos

anteriormente, os

Subsídios

para

a

implementação dos Guias Curriculares para o ensino de 1º grau, foram elaborados pela
CENP, no âmbito estadual, para atender as mudanças estabelecidas pela Lei 5692/71, que
alterou a organização do ensino primário. Prescritivos, eles indicaram os conteúdos e práticas
de ensino que deveriam ser implementados no ensino de 1º grau.
Evidentemente, a política educacional implementada pelo governo militar no
âmbito municipal referenciou-se nos Subsídios, elaborados pela CENP, porque objetivava a
eficiência e eficácia do sistema de ensino municipal, já indicado pela Lei 5692/71, como
vimos anteriormente. Por isso, produziu, para os professores das séries iniciais, documentos
que prescreveram práticas de ensino de leitura e escrita que privilegiaram o uso da técnica
para ensinar, buscando o sucesso escolar com o uso mínimo de recursos. Apostaram na
prescrição de atividades preparatórias, as quais desenvolveriam a prontidão para a
aprendizagem, bem como na prescrição das práticas de ensino de leitura e escrita
propriamente ditas.
Período de 1986-1988
O segundo período é composto pelos documentos produzidos entre os anos de
1986 e 1988, quando o prefeito Jânio Quadros, eleito prefeito da cidade de São Paulo pelo
voto direto, nomeou Paulo Zingg Secretário da Educação Municipal.
Vejamos o mapeamento dos documentos deste período.

Segundo Período – 1986 à 1988
Quadro 2.2
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1986 à 1988
Ano 1986
Prefeito

Jânio da Silva Quadros

Secretário da Educação

Paulo Zingg

Processos de Formação

Reunião com Coordenadores Pedagógicos – Março/1986. Material de Apoio 1ª e
2ª séries. *P4.1/13

Projetos
1.Repensando a Prática de Alfabetização. A1.1/3 (Sa.011/86)
Orientações Metodológicas

2.Alfabetização Textos de Apoio: Língua Portuguesa – Matemática. A1.5/2
(Sa.001/86)
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Sugestões de Atividades
1.Pesquisa Universitária realizada em escolas da rede pública municipal e
estadual. Analfabetisação: fracasso escolar ou pobreza da alfabetização? A1.1/18
Processos de Avaliação

2.Avaliação de Treinamento realizado em 1987 – Avaliação de reação do
Treinamento: Alfabetização: Processo e Estratégias de Intervenção Pedagógica.
A5.3/6
Ano 1987

Prefeito

Jânio da Silva Quadros

Secretário da Educação

Paulo Zingg

Processos de Formação
Projetos

Orientações Metodológicas

1.Alfabetização: proposta alternativa - subsídio de apoio ao treinamento de
professores de 1ª série. A1.4/2 (Sa.014/87)
2.Propostas Alternativas de Alfabetização (Destaque Emilia Ferreiro). A1.1/20

Sugestões de Atividades
1.Pesquisa Universitária realizada em escolas da rede pública municipal e
estadual. Analfabetisação: fracasso escolar ou pobreza da alfabetização? A1.1/18
Processos de Avaliação

2.Avaliação de Treinamento realizado em 1987 – Avaliação de reação do
Treinamento: Alfabetização: Processo e Estratégias de Intervenção Pedagógica.
A5.3/6
Ano 1988

Prefeito

Jânio da Silva Quadros

Secretário da Educação

Paulo Zingg

Processos de Formação
Projetos
1.Alfabetização. A1.1/5 (Sa.011/88)
Orientações Metodológicas

Sugestão de Atividades

2.Alfabetização e Cidadania. Paulo Freire in Revista Educação Municipal - ano I
-nº1. Editora Cortez. *A1.1/23
Alfabetização - os primeiros dias de aula na 1ª série do 1º grau. A1.1/4
(Sa.002/88)

Processos de Avaliação
Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

No segundo período – 1986-1988, foram encontrados na MTD 10 registros de
documentos. Dentre eles, 1 Processo de Formação, 6 Orientações Metodológicas, 1
documento com Sugestões de Atividades e 2 Processos de Avaliação. Seguem, em anexo, os
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títulos dos documentos com seus respectivos códigos e sinopses, conforme o que constou no
catálogo do arquivo da MTD.
Nos títulos e sinopses desse período é possível observar o redirecionamento da
política educacional, quando práticas de revisão de processos de ensino de leitura e escrita,
defendidas no período anterior e baseadas nos conceitos de prontidão e de período
preparatório, são propostas e tomam por base, predominantemente, os estudos de Emília
Ferreiro e Ana Teberosky56.
Para compreender a reorientação da política, nesse período, podemos considerar
os apontamentos de Mortatti (2000, p. 253-254) que afirma que neste momento, “... o eixo da
discussão é deslocado para o processo de aprendizagem do sujeito cognoscente e ativo, em
detrimento dos métodos de alfabetização e da relevância do papel da escola e do professor
nesse processo”.
O documento – Alfabetização – cód. A1.1/5 (Sa.011/88), de 1988, pode oferecer
exemplos de como as práticas de ensino de leitura e escrita foram representadas nessa nova
perspectiva. Elaborado pelo DEPLAN – Departamento de Planejamento e Orientação da
Secretaria Municipal de Educação e caracterizado, conforme sinopse do catálogo do arquivo
da MTD, como um subsídio de apoio para a alfabetização, o documento apresenta alternativas
às práticas de ensino de leitura e escrita fortemente difundidas na rede de ensino, no período
anterior.
Na Introdução, a necessidade de repensar as práticas escolares de alfabetização é
apresentada e ancorada nos argumentos oferecidos pela nova perspectiva teóricometodológica. Primeiro, porque o processo de aprendizagem passa a caracterizar-se pela
apropriação significativa do conhecimento e não mais pelo método de ensino adotado, uma
vez que o sujeito que aprende toma o lugar de protagonista desse processo.

56

Para melhor compreensão ver FERREIRO. E. & TEBEROSKY. A. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 1999.
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Imagem 2.6
Alfabetização – 1988

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.A1.1/5 (Sa.011/88)
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Em segundo lugar, em decorrência da nova compreensão do que é aprender, as
práticas de ensino de leitura e escrita implementadas anteriormente nas escolas da rede são
ressignificadas de acordo com os novos pressupostos. É o caso, por exemplo, de atividades de
cópia que objetivaram o treino mecânico da escrita.
Imagem 2.7
Alfabetização – 1988

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.A1.1/5 (Sa.011/88)
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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A esse tipo de abordagem, o documento apresenta uma alternativa de como as
atividades de cópia podem ser sugeridas na sala de aula.
Imagem 2.8
Alfabetização – 1988

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.A1.1/5 (Sa.011/88)
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Para embasar as sugestões alternativas às práticas de ensino difundidas no período
anterior, o documento também apresentou a Bibliografia onde se sustentaram essas sugestões.
Imagem 2.9
Alfabetização – 1988
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Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.A1.1/5 (Sa.011/88)
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Nessa bibliografia, verificamos que documentos elaborados pela CENP são
referência, também nesse período, para a elaboração do documento da Secretaria Municipal
de Educação. Com a abertura política, a CENP, baseada na nova perspectiva teórica,
implementava o Projeto Ipê e o Projeto Por uma alfabetização sem fracasso, que tinham por
objetivo a formação de professores alfabetizadores para uma nova compreensão de como se
aprende a ler e a escrever. Também estavam sendo editadas, nesse momento, as Propostas
Curriculares para o ensino de 1º grau e dentre elas a Proposta para o ensino de Língua
Portuguesa – 1º grau as quais, conforme Souza (2006, p.206), “... incorporaram os princípios
das teorias críticas do currículo, explicitando valores políticos e sociais, declarando o
compromisso com as classes populares, favorecendo a apropriação do saber sistematizado e a
qualidade do ensino público”, conforme já mencionamos anteriormente.
Mas, ao lado da indicação predominante da perspectiva construtivista dos estudos
de Emilia Ferreiro, nos títulos e sinopses dos documentos desse período, encontramos
também a indicação de práticas de produção de textos e análise linguística. Na bibliografia do
documento Alfabetização – cód. A1.1/5 (Sa.011/88), de 1988, encontramos a indicação dos
trabalhos de João Wanderley Geraldi, de Lilian Lopes Martin Silva, bem como dos trabalhos
de Mary kato.
Com

os

apontamentos

de

Mortatti

(2010),

podemos

compreender

o

engendramento dessa produção teórica que impactou as práticas de ensino de leitura e escrita
até então prescritas no âmbito das políticas educacionais.
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Apesar de o construtivismo em alfabetização ter se tornado oficial, outros estudos e
pesquisas foram ganhando destaque também a partir de meados dos anos de 1980,
no Brasil, como ocorreu com as propostas dos pesquisadores João Wanderley
Geraldi e Ana Luiza Smolka, fundamentadas no interacionismo linguístico e na
psicologia soviética e com as propostas de Mary Kato, Leda Tfouni, AngelaKleiman
e Magda Soares, fundamentadas no conceito de letramento. Propostas didáticopedagógicas decorrentes desses modelos teóricos foram sendo incorporadas e
divulgadas, ainda que em menor grau e intensidade, como aspectos complementares
do construtivismo, no âmbito de políticas públicas de alfabetização. (MORTATTI,
2010, p. 332-333)

Mas, as perspectivas teóricas indicadas não podem ser tomadas como um conjunto
de concepções que se complementam. Mortatti (2010) pondera que
... embora motivados por constatações semelhantes e apresentando certos aspectos
em comum, trata-se de modelos teóricos diferentes, porque fundamentados em
diferentes perspectivas epistemológicas, formulados por diferentes sujeitos, com
diferentes finalidades e que tiveram diferentes ritmos de implantação, com diferentes
modos e lugares de circulação. Trata-se sobretudo de diferentes opções políticas.
(MORTATTI, 2010, p. 333)

A indicação de práticas de ensino que consideraram essas diferentes concepções
teóricas não foi identificada apenas nos títulos e sinopses dos documentos desse período. Elas
permanecem indicadas ao longo dos períodos posteriores.

Período de 1989-1992
O terceiro período, de 1989-1992, é composto por um grupo de documentos que
expressa, em seus títulos e sinopses, nova reorientação da política educacional quando o
renomado educador Paulo Freire assume como Secretário da Educação, no governo da
prefeita Luiza Erundina eleita pelo Partido dos Trabalhadores – PT, cujas teses sobre
Educação e Cidadania são tomadas como referência.
Vejamos o mapeamento dos documentos desse período:
Quadro 2.3
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1989 à 1992
Ano 1989
Prefeito

Luiza Erundina de Souza

Secretário da Educação

Paulo Reglus Neves Freire

Processos de Formação

Encontros de Coordenadores Pedagógicos de 1º e 2º graus. *P3.1/47

Projetos
Orientações Metodológicas 1. Escola da Vila - Quem é o sujeito do processo de alfabetização? *A1.1/22
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2. Critérios de Avaliação das Primeiras Séries. *A5.1/22
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1990
Prefeito

Luiza Erundina de Souza

Secretário da Educação

Paulo Reglus Neves Freire

Processos de Formação

Em Formação. Reflexões; Depoimentos; Relatos da Pratica. *L2.3.1/17I Congresso
Municipal de Educação E4.1/7

Projetos
Relatos de Praticas Pedagógicas: Desafios Pedagógicos dentro de uma Proposta
Orientações Metodológicas Sócio-Construtivista. P3.1/8
2. Critérios de Avaliação das Primeiras Séries. *A5.1/22
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1991
Prefeito

Luiza Erundina de Souza
Paulo Reglus Neves Freire - 01/01/1989 a 27/051991

Secretário da Educação
Mário Sergio Cortella - 27/05/1991 a 31/12/1992
Processos de Formação

I Congresso Municipal de Educação E4.1/7

Projetos
1. Texto nº 4: A Propósito de Leituras e Escribas *L2.3.1/4
Orientações Metodológicas 2. Cadernos de Formação - Alfabetização – leitura do mundo, leitura da palavra Série Grupos de Formação A1.1/7 (Sa.003/91
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1992
Prefeito

Luiza Erundina de Souza

Secretário da Educação

Mário Sérgio Cortella

Processos de Formação

II Congresso Municipal de Educação E4.1/7
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Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

No período de 1989-1992 foram encontrados na MTD 9 registros de documentos,
dentre eles 4 Processos de Formação e 5 Orientações Metodológicas. Seguem, em anexo, os
títulos com seus respectivos códigos e sinopses, conforme o que constou no catálogo do
arquivo da MTD.
Nos títulos e sinopses desses documentos, encontramos a indicação de práticas de
formação de educadores que abordaram a alfabetização ligada ao tema da cidadania. Essa
temática foi amplamente tratada nas obras de Paulo Freire, Secretário da Educação na ocasião,
e fundamentaram práticas que consideraram a aprendizagem da leitura e da escrita
fundamentais para a formação cidadã dos educandos.
Além delas, localizadas nos títulos e sinopses dos documentos do grupo de
Orientações Metodológicas, foram ainda indicadas práticas de revisão dos processos de
ensino da leitura e escrita a partir do texto de Telma Weisz – Quem é o sujeito do processo de
alfabetização? elaborado com base na tese da Psicogênese da Língua Escrita de Emília
Ferreiro e Ana Teberosky. Mas a prática de análise linguística operada a partir de textos dos
alunos também foi indicada, e relatos de práticas ligados ao sócio-construtivismo também
foram apontados.
A indicação dessas práticas, nos títulos e sinopses desse período, pode ser
exemplificada com o documento Em Formação. Reflexões; Depoimentos; Relatos da Pratica,
sob o código *L2.3.1/17. Nele, encontramos a publicação da produção de educadores
alfabetizadores, elaborada a partir do trabalho de reflexão realizado nos Grupos de Formação,
principal movimento de formação de alfabetizadores promovido pela Secretaria Municipal de
Educação, nessa gestão. Vejamos dois exemplos dessa produção.
O primeiro trata-se de dois relatos de prática que apresentam a reflexão realizada
por professoras participantes do Grupo de Formação organizado pelo NAE – Núcleo de Ação
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Educativa57. No primeiro relato, a professora apresenta o processo de revisão de sua
metodologia de ensino encaminhado a partir das reflexões desenvolvidas no Grupo de
Formação. No segundo relato, observamos a defesa da interdisciplinaridade, temática
desenvolvida também na pauta de formação desses grupos.

57

Os NAEs – Núcleos de Ação Educativa foram instituídos no governo da prefeita Luiza Erundina em substituição às
DREMs – Delegacias Regionais de Ensino Municipal.
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Imagem 2.10
Em Formação. Reflexões; Depoimentos; Relatos da Pratica – 1990

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.*L2.3.1/17
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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No relato de prática da primeira professora, podemos identificar uma reorientação
em seu modo de ensinar a leitura e a escrita, ancorada na representação da importância do
trabalho com textos e, sobretudo, de uma escrita ¨livre¨ desses textos, sem a correção
precipitada da ortografia, para o desenvolvimento da compreensão da linguagem escrita.
Essas representações, possivelmente construídas a partir dos estudos das concepções as quais
teve oportunidade de acessar, nas leituras que fez para o concurso público ao cargo de
professora, bem como nos encontros do grupo de formação, motivaram a revisão de práticas
tradicionais ancoradas, possivelmente, nos métodos sintéticos, analíticos ou mistos de ensino
de leitura e escrita.
No segundo relato, a professora indicou a necessidade da “interdisciplinaridade”
nas escolas. Para além do conceito teórico-metodológico atribuído ao termo, possivelmente a
professora estivesse se referindo ao Projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador”
desenvolvido durante a gestão de 1989-1992. Especialmente, em Pedagogia do Oprimido
(1987) de Paulo Freire, podemos encontrar maior aprofundamento teórico sobre a
investigação de temas geradores e a sua significação conscientizadora.
Também, como resultado do Projeto “Interdisciplinaridade via Tema Gerador”, o
segundo exemplo apresentou um texto produzido coletivamente pelos alunos da professora
Francisca P. Tavares, que teve como tema gerador: Transportes – A falta na região.
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Imagem 2.11
Em Formação. Reflexões; Depoimentos; Relatos da Pratica – 1990

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.*L2.3.1/17
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
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Nos títulos e sinopses dos documentos desse período reencontramos indicações de
práticas referenciadas na concepção teórica construtivista bem como práticas que indicaram o
trabalho com análise linguística e elaboração de textos por parte dos alunos.
Nas práticas apresentadas no documento Em Formação. Reflexões; Depoimentos;
Relatos da Prática, sob o código *L2.3.1/17 encontramos privilegiadas as práticas de ensino
de leitura e escrita a partir da elaboração textual dos e com os alunos. Essa opção teóricometodológica encontra sustentação nas discussões realizadas no âmbito do Movimento de
Reorientação Curricular com os profissionais da rede de ensino e que resultou na elaboração
do documento Movimento de Reorientação Curricular - Visão de Área - Português58, Neste
documento,
A área de Português está estruturada em práticas linguísticas de leitura, escrita e
análise. O específico do ensino de Português é o trabalho com textos – e através
deles e mediado por eles que se instaurará a interlocução, porque na sua produção já
se supõe o outro, o possível leitor; implica uma mensagem (o que dizer), um
objetivo (razão para dizer) e uma estratégia para dizer. Ao dizê-lo vai estruturando o
real vivido e o percebido. (Movimento de Reorientação Curricular – Visão de Área –
Português, 1992, p.24)

Práticas de ensino de leitura e escrita na perspectiva do interacionismo linguístico
certamente continuaram a compor o repertório dos educadores alfabetizadores. Mas, nos
títulos e sinopses dos documentos da gestão posterior, elas cederam espaço para as práticas
embasadas na concepção da Qualidade Total na Educação, defendida por Cosete Ramos, e se
apresentaram atreladas às práticas ancoradas na concepção construtivista.

Vejamos os

documentos do próximo período.

Período de 1993-2000
O quarto período, compreendido entre os anos de 1993-2000 considera as gestões
dos prefeitos Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-2000). Os documentos desse
período foram produzidos apenas na gestão do prefeito Paulo Maluf, indicado também como
prefeito da cidade no período militar. Consideramos que a gestão do prefeito Celso Pitta pode
ser compreendida, neste quarto período, como ligada à gestão do prefeito Paulo Maluf, pelo
fato de ter sido Pitta, indicado por Paulo Maluf para disputar o cargo de prefeito de São Paulo.
Celso Pitta foi considerado, na ocasião dessas eleições, sucessor político de Paulo Maluf.
Vejamos o mapeamento dos documentos desse período.
58

Disponível em http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/17105.pdf> sob o cód. P3.1/3.
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Quadro 2.4
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1993 à 2000
Ano 1993
Prefeito

Paulo Salim Maluf

Secretário da Educação

Sólon Borges do Reis

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas

Apoio ao Segundo Ano do Ciclo Inicial Proposta apresentada pela Divisão de
Orientação Técnica de Ensino de 1º e 2º graus O2.1.2/1

Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1994
Prefeito

Paulo Salim Maluf

Secretário da Educação

Sólon Borges do Reis

Processos de Formação

Apoio. Psicogênese da língua escrita e a prática da alfabetização A1.7/1 E (Sa.082A/94)

Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1995
Prefeito

Paulo Salim Maluf

Secretário da Educação

Sólon Borges do Reis
1. Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A1.1/8 (Sa. 082/94-B)

Processos de Formação

Projetos

2. Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A3. 11.5/28
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1.Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A1.7/3 (Sa.042/95)
2.Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A1.7/4 (Sa.051/95)
Orientações Metodológicas

3,Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A.1.7/5 (Sa.052/95)
4.Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e
Escritores A1.7/6 E (Sa.086/95)

Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1996
Prefeito

Paulo Salim Maluf

Secretário da Educação

Sólon Borges do Reis

Processos de Formação
Projetos
1. Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores
e Escritores – Organizadores de Área. O2.1.2/2
2. Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores
e Escritores – Organizadores de Área. Modulo II – IV - O2.1.2/3
3. Currículos e Programas de Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando
Leitores e Escritores – Organizadores de Área. Modulo III – IV - A3.11.5/32
Orientações Metodológicas 4. Currículos e Programas. Equipe de Ciclo Inicial. Coletânea de Textos de Apoio
do estudo dos organizadores de Área – Ciclos – Ensino Fundamental – Ciclo
Inicial . A1.3/3 (Sa.107/96)
5. Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores
e Escritores – Organizadores de Área .- L.2.4/6
6. Fundamentos do método neuropsicológico de Alfabetização com ênfase na
Deficiência Física N1.1/20
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1997
Prefeito

Celso Pitta

Secretário da Educação

Régis Fernandes de Oliveira - 01/01/1997 a 11/08/1997

Processos de Formação
Projetos
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Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1998
Prefeito

Celso Pitta
Ayres da Cunha Marques - 11/08/1997 a 18/03/1998

Secretário da Educação

Hebe M. C. de Tolosa - 18/03/1998 a 26/10/1998
João Gualberto de C. Meneses - 04/11/1998 - 26/05/2000

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 1999
Prefeito

Celso Pitta

Secretário da Educação

João Gualberto de C. Meneses - 04/11/1998 - 26/05/2000

Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 2000
Prefeito

Celso Pitta

Secretário da Educação

João Gualberto de C. Meneses - 04/11/1998 - 26/05/2000 e 14/06/2000 31/12/2000
Angela Maria Oliveira Mello - 29/05/2000 a 14/06/2000

Processos de Formação
Projetos
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Orientações Metodológicas
Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

No período de 1993-2000 foram encontrados na MTD 14 registros de
documentos. Dentre eles, 3 Processos de Formação e 11 Orientações Metodológicas. Seguem,
em anexo, os títulos e seus códigos e sinopses conforme o que constou no catálogo do arquivo
da MTD.
Nos títulos e sinopses dos documentos desse período, a práticas referenciadas na
concepção construtivista de Emilia Ferreiro aparecem reiteradamente, mas atreladas à difusão
e sensibilização dos educadores para a Qualidade, entendida no âmbito da política
educacional daquela gestão.
Com Sólon Borges dos Reis na Secretaria Municipal Educação a tese da
Qualidade Total na Educação foi implementada, conforme podemos identificar em vários
documentos disponíveis, neste período, no arquivo da MTD, mas que não se referiram
especificamente ao ensino de leitura e escrita, por isso não compõem o quadro de documentos
anteriormente exposto. Entre eles, destaco, o documento de código L2.5/1, de 1993, que
trouxe a transcrição da palestra proferida pela Profª Cosete Ramos do Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Ministério de Educação e Desporto. O tema tratado foi:
Excelência na Educação - a escola de qualidade total. Conforme sinopse do Catálogo da
MTD , “... o assunto teve por aspecto principal o fato de que os educadores tendo
determinação, conhecimento, utilizando estratégia adequada e fazendo um pacto (união de
equipe), proporcionarão ao país, a educação que ele precisa e merece”. A política educacional
implementada nessas bases apresentou aos educadores o instrumental RARL – Referencial
Analítico da Realidade Local que deveria ser usado na elaboração dos PEAs – Projetos
Estratégicos de Ação. As ações ligadas à alfabetização foram organizadas a partir dessas
orientações teórico-metodológicas, ainda que combinadas com a teoria da Psicogênese da
Língua Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.
Exemplarmente , o documento - Educação de 1º e 2º graus – Currículos e
Programas - Formando Leitores e Escritores. A1.1/8 (Sa. 082/94-B) apresentou uma proposta
de intervenção pedagógica, em formato de curso, para educadores envolvidos com a
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alfabetização. Explicitou, no conjunto de conteúdos que deveriam ser abordados, os seguintes
assuntos:
- Relação: Escrita, Alfabetização e Letramento;
- Diferentes concepções que norteiam a prática alfabetizadora;
- Implicações da Psicogênese na prática da alfabetização;
- A integração e conexão das áreas no processo de alfabetização. (...)
- Repensando a alfabetização no interior da escola.

E para subsidiar esses estudos indicou a bibliografia que segue:
Imagem 2.12
Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.– 1994

78

79

Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD – cód.A1.1/8 (Sa. 082/94-B)
da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Ainda que nos títulos e sinopses dos documentos desse período não estivessem
indicadas práticas ancoradas na concepção do interacionismo linguístico, elas aparecem na
indicação de conteúdos a serem abordados no curso para os educadores e na bibliografia de
referência com as indicações dos trabalhos de João Wanderley Geraldi e Ana Luiza Smolka.
Da mesma forma, a concepção de letramento ancorou-se nos trabalhos de Mary Kato, Leda
Tfouni e Ângela Kleiman, citados também nas referências bibliográficas.
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Advertidos de que essas concepções não devem ser tomadas como
complementares, elas estiveram ainda acompanhadas pelas concepções defendidas pelas teses
da Qualidade Total na Educação. Referencial teórico-metodológico defendido pela gestão da
Secretaria da Educação, nesse período, os trabalhos de Cosete Ramos destacaram-se,
conforme constou na bibliografia exposta acima e no título e sinopse do documento - Apoio.
Psicogênese da língua escrita e a prática da alfabetização. A1.7/1 E (Sa.082-A/94).
As práticas que se ancoraram nas concepções da qualidade total não
permaneceram na gestão posterior.

Período de 2001-2004
No quinto período, de 2001-2004, correspondente a gestão da prefeita Marta
Suplicy, eleita pelo Partido dos Trabalhadores – PT, identificamos novo conjunto de práticas
voltadas para o ensino de leitura e escrita. Mesmo com o resgate das concepções freireanas
de educação para a cidadania, de gestão democrática da educação e da importância da leitura
do mundo para a leitura da palavra, foi identificada nos títulos e sinopses dos documentos
mapeados nesse período, uma opção diferente nas concepções que embasaram o ensino de
leitura e escrita. Se na gestão do Prof. Paulo Freire o interacionismo linguístico teve lugar
destacado na orientação das práticas de ensino, desta vez a opção foi, marcadamente, pelo
volume de práticas, pela concepção de letramento, embora o construtivismo ainda tenha se
apresentado. Vejamos o mapeamento dos documentos desse período.

Quadro 2.5
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 2001 à 2004
Ano 2001
Prefeito

Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy

Secretário da Educação

Fernando José de Almeida

Processos de Formação

1. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. *P5.1/63a/b
2. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. Curso
Ressignificando a aprendizagem da Leitura e da Escrita – C.E. do Jaçanã e
Tremembé *P4.1/67

Projetos
Orientações Metodológicas
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Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 2002
Prefeito

Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy
Fernando José de Almeida - 01/01/2001 a 18/02/2002

Secretário da Educação
Eny Marisa Maia - 18/02/2002 a 02/01/2003
Processos de Formação
Projetos
Orientações Metodológicas

Orientação Técnica - Alfabetização, Letramento e Gestão Democrática - NAE 8.
*P3.1/108g

Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 2003
Prefeito

Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy

Secretário da Educação

Nélio
Marco
Vicenzo
Bizzo
02/01/2003
Maria Aparecida Peres - 08/01/2003 a 31/12/2004

Processos de Formação

a

08/01/2003

1. Programa de Formação de Formadores Alfabetizadores - PROFA. *P5.1/63c/p
2. Gestão Democrática na Cidade Educadora – Leitura do mundo – Letramento –
Alfabetização. E3.5.5/94 E (Rt.008/03)
3. Formação de Formadores. *P3.1/88
1. Projeto Ler e Escrever: desafio de todos. Formação de Formadores da
Coordenadorias de Educação. E3.5.5/92 E (Rt.006/03

Projetos
2. Projeto Ler e Escrever: desafio de todos. Formação de Formadores da
Coordenadorias de Educação. E3.5.5/96 E (Rt.010/03)
1. Bolando Aula - Apoio didático aos professores das séries iniciais do ensino
fundamental. Letramento e Alfabetização. *E3.6.1/112c
2. Caderno Temático de Formação I – Leitura de Mundo, Letramento e
Alfabetização: Diversidade Cultural, Etnia, Gênero e Sexualidade. P3.2/21 E (Sa.
022/03)
Orientações Metodológicas

3. Cidade Educadora - Síntese das discussões realizadas – 23/04/2003. *P3.1/85f
4. Cidade Educadora - Sugestões de leituras relacionadas aos temas
Alfabetização/Letramento; *P3.1/85g
5. Cidade Educadora – Argumentos Estratégicos para a construção da cidade
educadora. *P3.1/85h
6. Cidade Educadora – Currículo: Construção Socio-
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Sugestões de Atividades
Processos de Avaliação
Ano 2004
Prefeito

Marta Teresa Smith de Vasconcellos Suplicy

Secretário da Educação

Maria Aparecida Peres

Processos de Formação

Reunião Geral de Pólo – RGP – Ações para uma Educação Inclusiva e
Tecnologias da Informação e Comunicação como Instrumento mediador da
Alfabetização – Letramento – Leitura do Mundo. *P3.1/108t
1. Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das
Coordenadorias. Cenpec.*P3.1/90a/j
2. Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores - 4º ano do
ciclo I - 1º e 4º Ano do ciclo II. Cenpec.*P3.1/90i/1
3. Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das
Coordenadorias – Relatórios Técnicos. Cenpec. E3.5.5/103a (Rt.005/04ª

Projetos

4.Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das
Coordenadorias – Relatório Técnico 13. Prestação de Serviços de Assessoria
Tecnopedagógica à SME. Cenpec. E3.5.5/106 (Rt. 008/04)
5.Projeto ABC na Educação Científica – Mão na Massa – Subsídio Pedagogico.
Ciclo Didático: Um caminho que entrelaça a elaboração conceitual, a
alfabetização e o letramento. P5.50/5d (Sa.033/04)

Orientações Metodológicas

1. O Universo Midiático no Processo de Alfabetização. P5.51/1a
2. Alfabetização e Literatura infantil - aprendendo a decifrar o escrito nas asas da
Literatura. Nae 10. Minion Tipografia Editorial – RJ. *E3.6.1/102z

Sugestões de Atividades
Sugestões de Atividades
Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

No período de 2001-2004 foram encontrados na MTD 22 registros de
documentos, dentre eles 6 Processos de Formação, 7 Projetos, 9 Orientações Metodológicas.
Seguem, em anexo, as denominações de cada uma das ações, seus códigos e sinopses,
conforme o que constou no catálogo do arquivo da MTD.
No exame dos títulos e sinopses dos documentos desse período identificamos
práticas que veicularam a concepção construtivista de Emília Ferreiro: é o caso do PROFA –
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores que traz em seu documento de
apresentação a confirmação essa opção;
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Um trabalho de investigação que desencadeou intensas mudanças na maneira de os
educadores brasileiros compreenderem a alfabetização foi o coordenado por Emília
Ferreiro e Ana Teberosky, publicado no Brasil com o título Psicogênese da língua
escrita, em 1985. A partir dessa investigação, foi necessário rever as concepções nas
quais se apoiava a alfabetização. E isso tem demandado uma transformação radical
nas práticas de ensino da leitura e da escrita no início da escolarização, ou seja, na
didática da alfabetização. Já não é mais possível conceber a escrita exclusivamente
como um código de transcrição gráfica de sons, já não é mais possível desconsiderar
os saberes que as crianças constroem antes de aprender formalmente a ler, já não é
mais possível fechar os olhos para as consequências provocadas pela diferença de
oportunidades que marca as crianças de diferentes classes sociais. Portanto, já não se
pode mais ensinar como antes... (Brasil, MEC, SEF, PROFA - Documento de
Apresentação, p. 8)

E as práticas que veicularam a concepção de letramento, principalmente nos
projetos: Projeto ABC na Educação Científica – Mão na Massa – Subsídio Pedagógico; Ciclo
Didático: Um caminho que entrelaça a elaboração conceitual, a alfabetização e o
letramento, oferecido pelo CDCC – Centro de Divulgação Científica e Cultural – da
Universidade de São Paulo – campus São Carlos; Projeto Cidade Educadora e Alfabetização,
oferecido pelo Instituto Paulo Freire59, que nos títulos e sinopses de seus documentos
indicaram práticas de letramento; e Projeto Ler e Escrever – desafio de todos, oferecido pelo
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 60 que,
conforme sinopse de um de seus documentos, foi norteado pelos eixos apontados na Revista
Educação nº 4, de 2004, na qual podemos confirmar essa opção.
Tradicionalmente a escola tem tratado a alfabetização como um componente
específico, sendo entendida como uma etapa inicial de aprendizagem da língua
escrita e como objeto específico de ensino aprendizagem de Língua Portuguesa. No
entanto, a alfabetização é instrumento fundamental para a aprendizagem em todas as
áreas do conhecimento. A ampliação e o aperfeiçoamento da leitura e da escrita,
assim como seu uso social – letramento – precisam ser assumidos por todos os
professores, como compromisso de todas as áreas. (...) Estamos sugerindo o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que dêem conta da alfabetização, enquanto
aquisição do sistema alfabético da língua e, ainda, seu uso social, que denominamos
letramento. (Revista nº 4, 2004, p. 21)

Evidentemente, a identificação do volume de documentos bem como das
representações de práticas registradas em seus títulos e sinopses, não podem evidenciar o grau
de fecundidade da implementação das ações que neles foram registradas. Para tanto,
deveríamos investir na identificação dos diferentes modos de apropriação dessas
representações por parte dos educadores alfabetizadores. Como vimos, os trabalhos de Darton
(1990), Ginzburg (1987) e Hébrard (1996) são referenciais.
59

O Instituto Paulo Freire, conforme seu sitio eletrônico, foi fundado oficialmente em setembro de 1992 e a partir de 6 de
março de 2009 tornou-se uma OSCIP – Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Surgiu de um desejo do próprio
Prof. Paulo Freire, que acompanhou sua organização desde 1991.
60
Conforme as informações contidas em seu sítio eletrônico, O CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação e Comunitária é uma organização da sociedade civil, criada em 1987 e tem por objetivo “... o
desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da qualidade da educação pública e à participação no aprimoramento da
política social”.
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Todavia, o que podemos verificar neles são representações de práticas que,
intencionalmente e por opção feita pelos condutores da política educacional de cada gestão da
Secretaria, foram oficializadas e/ou veiculadas com maior ou menor investimento e que, por
sua vez, disputaram a hegemonia no campo das práticas de ensino de leitura e escrita.61
A seguir, examinaremos as representações de práticas de ensino de leitura e
escrita presentes nos documentos que demarcaram o processo de elaboração do Programa Ler
e Escrever. Indubitavelmente, essas representações estabelecem relações com

as

representações presentes nas ações antecedentes que, por sua vez, serão recuperadas e
analisadas mais adiante.
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Adotamos aqui a noção de campo conforme as definições de Pierre Bourdieu, especialmente em, Razões Práticas: sobre a
teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 1996.
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Capítulo III
O processo de elaboração do Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal:
documentos oficiais e representações

Cinco documentos, que estão disponíveis no sítio do Portal da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo e dois outros, duas cartas, provenientes do Arquivo da
Memória Técnica Documental da Secretaria demarcam o processo de elaboração do
Programa Ler e Escrever. São eles:
1) Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão, publicado no
Suplemento do Diário Oficial de 24.02.2005;
2) Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, publicado em 2005, em encadernação
impressa pelo setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de
Educação – SME;
3)Proposta de Formação – DOT 2005, publicada em 2005, em encadernação impressa pelo
setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação –
SME;
4) Orientações gerais para o ensino de língua portuguesa no ciclo I, publicadas no
Comunicado SME 816 de 03.08.2005 em Diário Oficial de 04.08.200562;
5) Portaria 6328/05 publicada no Diário Oficial do município de São Paulo, em 26 de
setembro de 2005, que instituiu o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal
na rede municipal de ensino de São Paulo;
6) Carta da Diretoria de Orientação Técnica, da Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo, publicada em 28 de fevereiro de 2005 e veiculada no sitio do Portal da Secretaria
Municipal de Educação;
7) Carta do Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti, publicada em 27
de julho de 2005 e veiculada nos e-mails das Escolas e dos demais setores da Secretaria de
Educação;

A esses documentos oficiais foram acrescentados os depoimentos de duas
profissionais que integraram o Circulo de Leitura grupo responsável, na Secretaria Municipal
de Educação, pela elaboração do Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal.
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Este documento foi distribuído para a rede municipal de ensino, em 2006, em uma encadernação impressa pelo setor de
Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Divisão de Orientação Técnica – DOT da Secretaria Municipal de Educação –
SME.
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Em seus depoimentos, elas ofereceram maiores informações sobre os movimentos realizados
no período de elaboração da política pública de alfabetização bem como adensaram os
processos de identificação, problematização, análise e interpretação das representações de
práticas de ensino de leitura e escrita presentes nos documentos oficiais, elaborados e
publicados nesse processo.
Convidadas para participar dessa pesquisa, essas profissionais, conforme
explicitam em seus depoimentos, compõem um grupo que protagonizou a política pública de
alfabetização, nas esferas nacional e do estado de São Paulo e, com o Programa Ler e
Escrever, do município de São Paulo, desde os anos 90. Compuseram ainda a equipe
responsável pela formação de professores alfabetizadores do Programa Parâmetros em Ação,
programa destinado a capacitar os professores na aplicação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, implementado pelo governo federal, em 1996; compuseram também a equipe de
formação do PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, elaborado
para tratar especificamente da alfabetização, uma vez que o PCN’s em ação, não previa esse
trabalho. Uma delas esteve, também, no Programa Letra e Vida, implementado no estado de
São Paulo, quando a equipe do MEC, no governo de Fernando Henrique Cardoso – PSDB, se
desligou em virtude da derrota nas eleições para Presidente da República, em 2002, e alguns
de seus profissionais vieram para a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, no governo
de Geraldo Alckmin, também do PSDB. Gravados e transcritos e, depois de devidamente
aprovados e autorizados, esses depoimentos juntaram-se aos documentos oficiais, compondo
assim o corpus de análise.

Em torno da autoria
O diálogo com o corpus inicia-se pelas questões que colocam ênfase nos modos
de sua fabricação. Como e por quem foram produzidos? Para quê? Para quem? Por que? Essas
perguntas podem nos remeter, inicialmente, a duas considerações: a implementação da
política educacional de alfabetização, defendida pela referida gestão, não dependeu da
publicação destes documentos, mas a elaboração, publicação e circulação desses textos
oficiais foram fundamentais para produzir determinadas interpretações e modular
representações da política pública a ser implementada. Essas estratégias são possíveis de
identificação por estarem inscritas nos próprios documentos, no modo pelo qual esses
documentos foram elaborados e nas características de sua impressão.
Conforme Chartier,
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Com efeito, todo autor, todo escrito impõe uma ordem, uma postura, uma atitude de
leitura. Que seja explicitamente afirmada pelo escritor ou produzida mecanicamente
pela maquinaria do texto, inscrita na letra da obra como também nos dispositivos de
sua impressão, o protocolo de leitura define quais devem ser a interpretação correta
e o uso adequado do texto, ao mesmo tempo que esboça seu leitor ideal. Deste
último, autores e editores têm uma clara representação: são as competências que
supõem nele que guiam seu trabalho de escrita e de edição; são os pensamentos e as
condutas que desejam nele que fundam seus esforços e efeitos de persuasão. É
possível, portanto, interrogando de novo os textos e os livros, revelar as leituras que
pretendiam produzir, ou aquelas tidas como aptas para decifrar o material que davam
a ler. (CHARTIER, 1996, p. 20)

Se nos documentos oficiais, no modo pelo qual impuseram uma atitude de leitura,
na forma em que foram dados a ler, nas condições, nos pensamentos e condutas desejados nos
seus leitores, encontramos as leituras pretendidas, as representações defendidas da política
pública a ser implementada, então, como esses documentos foram produzidos? Vejamos o que
dizem as profissionais do Círculo de Leitura sobre esse processo de produção.
R1: Pelo que sei todo governo começa a escrever o seu plano para a cidade durante a
campanha. Seu plano para a Saúde, Educação, Transporte... Também os Secretários
de Educação que assumem as Secretarias participam da elaboração desse plano. Eu
sei que, uma parte do que está aqui [refere-se ao conjunto dos materiais em análise]
começou a ser produzido pela equipe do próprio governo na campanha. Quando o
governo assumiu, já havia um material produzido, algumas ideias discutidas dentro
do próprio partido por uma equipe de assessores tanto do Prefeito, quanto dos
futuros Secretários. Quando se chega já tem alguma coisa escrita, por exemplo, um
diagnóstico da Rede. Depois, esse documento vai sendo revisto, novas ideias vão
sendo incorporadas. Na época [da produção dos documentos] tínhamos o professor
Pinotti, Secretário da educação, titular da pasta e a Secretária adjunta, professora
Iara Prado e uma ponte. Essa ponte já te diz tudo, certo?
Silvia: Já? Por quê?
R1: Porque você tem dois documentos desse lado e dois documentos desse [outro]
lado da ponte, certo? Então, tinha uma ponte! Tinha o governo Pinotti e uma equipe
que pensou aquele programa “São Paulo é uma escola”. Ele dizia que era o grande
guarda chuva...! – e que estava lá, escrevendo, discutindo... Mais escrevia, discutia,
escrevia, discutia, falava, falava pela Secretaria politicamente e aí? E do outro lado
da ponte, uma outra equipe que tinha que pensar a formação, que tinha que pensar
um trabalho para cada segmento: Educação Infantil, Ciclo I, Ciclo II, Educação para
Jovens e Adultos, Educação Especial, etc e tal...e que tinha uma secretária adjunta
que era completamente conectada com tudo, completamente articulada com todos,
com muita clareza do que queria, com muita visão pedagógica – que já tinha tido
uma experiência nesse sentido, muito grande, quando estava no Ministério – com
uma sede de levar alguma coisa para a rede. E do outro lado, um médico, com todo o
seu discurso, seu guarda chuva e com uma equipe, entendeu? Que faz diagnóstico,
diagnóstico, diagnóstico, mas exatamente o que a gente faz com o diagnóstico...a
gente não sabe! Então é por isso que eu estou te dizendo que existem dois
documentos. Alguns, a gente fornece dados para o outro nascer; mas não significa
que o outro se transforma em atos. Até aqui, houve aquela ponte que estava no meio,
que em determinado momento ela caiu, certo? Ela caiu e conseguiu ficar um prédio
só. E a gente brincava, “Vamos passar a ponte”. Então tem alguns documentos que a
gente participou bastante, que a gente foi à escola, que a gente escreveu, que a gente
pesquisou, que a gente conversou e tem documentos que a gente dava dados,
fornecia dados para o documento nascer do outro lado, que a gente não via ser
colocado em prática. (Depoimento de R1)
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Para esclarecer a existência de uma ponte:
Porque a gente até brincava que, na Secretaria, você tem a parte mais técnica e a
parte mais política, eu fiquei lá por cinco anos e brincava que eu nunca atravessei a
ponte... Você conhece o prédio da Secretaria? Tem o DOT e uma passagem para a
Secretaria... eu nunca passei para o outro lado...nunca atravessei a ponte. Então, a
minha contribuição foi sempre nessa parte mais técnica... lá internamente ou na
formação, direto, nas Diretorias, com os coordenadores ou com diretores e
professores... Então, esse relatório do Pinotti eu nem conheço... Pelo que eu estou
vendo aqui, ele está fazendo uma avaliação para além do Ler e Escrever, mais
ampla... Esse documento eu, realmente, não conhecia... (Depoimento de R2)

Considerando a existência da “ponte” no processo de produção dos documentos
oficiais, eles podem ser organizados em dois grupos: um, com os documentos nos quais é
indicada a autoria do Secretário da Educação, José Aristodemo Pinotti, e que, conforme
depoimento das entrevistadas, foram documentos elaborados por um lado da ponte, o lado
político, que começou a escrever as ideias antes do governo, durante a campanha eleitoral,
identificados por elas como produzidos pelo lado dos diagnósticos, do médico, com sua
equipe que pensou o programa São Paulo é uma escola, o grande “guarda chuva” da
Secretaria.
1) Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão, publicado no Suplemento
do Diário Oficial de 24.02.2005;
2) Carta do Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti, publicada em 27 de julho
de 2005 e veiculada nos e-mails das Escolas e dos demais setores da Secretaria de Educação;
3) Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, publicado em 2005, em encadernação impressa
pelo setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação – SME;

E o outro grupo, com os documentos nos quais é indicada a autoria da DOT –
Diretoria de Orientação Técnica, da SME, da profª Iara Prado, Secretária Adjunta e também
responsável pela DOT, que tinha que pensar a prática, que era articulada, conectada com tudo
e com todos, com muita clareza, visão pedagógica, com muita experiência, e sua equipe,
constituída desde o trabalho desenvolvido no Ministério da Educação – MEC, no governo de
Fernando Henrique Cardoso, da qual participaram as entrevistadas nessa pesquisa.
1) Proposta de Formação – DOT 2005, publicada em 2005, em encadernação impressa pelo setor de
Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação – SME;
2) Carta da Diretoria de Orientação Técnica, da Secretaria Municipal de Educação – SME-SP,
publicada em 28 de fevereiro de 2005 e veiculada no sitio do Portal da Secretaria Municipal de
Educação;
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3) Orientações gerais para o ensino de língua portuguesa no ciclo I, publicadas no Comunicado
SME 816 de 03.08.2005 em Diário Oficial de 04.08.2005;
4) Portaria 6328/05 publicada no Diário Oficial do município de São Paulo, em 26 de setembro de
2005, que instituiu o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal na rede municipal de
ensino de São Paulo;

Sendo assim, conforme as entrevistadas, os sete documentos podem ser divididos
em dois conjuntos distintos. Reportam a autorias distintas. Enquanto um deles está lastreado
no ideário político, na “experiência médica” e tem sua ênfase no diagnóstico da situação, o
outro está apoiado numa visão mais pedagógica e em larga experiência de gestão de ideias e
propostas para o campo educacional. Dessa forma, a experiência vivida parece representada
por elas. Assim a recuperam em seus depoimentos.
Mas, diferentemente dos depoimentos das entrevistadas, no primeiro grupo de
documentos produzidos do “outro lado da ponte”, parece ter se configurado, uma outra
representação. A de que à DOT cabe a implementação daquilo que é gestado ou concebido na
Secretaria. Ela é um departamento técnico, que responde a uma demanda apresentada. Não
cria demandas. Sua autonomia parece limitada. Nos documentos em que a autoria do
Secretário é indicada, encontramos, inscrita nos esforços e nos efeitos de persuasão
empreendidos, uma representação que não confirma que havia dois lados na Secretaria. Como
veremos a seguir, nos documentos do primeiro grupo são apresentadas as ideias de que as
ações realizadas no âmbito da DOT (lado das entrevistadas) compunham um conjunto de
ações demandadas pelo Secretário e faziam parte da política educacional gestada antes das
eleições.
No documento Educação no município de São Paulo – uma proposta para
discussão é explicitada a ideia de que a política educacional, a ser implementada, era
resultado de um processo de discussão encaminhado durante a campanha eleitoral e que, ao
Secretário, caberia encaminhá-la.
Orientado por nossa experiência, pelas diretrizes que nos foram dadas pelo Prefeito
José Serra, pela equipe que estudou a questão durante a campanha, por discussões e
reflexões com especialistas da área que ocupam cargos de carreira, como
Supervisores, Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores, e por um
diagnóstico, possível até agora, das condições e da estrutura do sistema educacional
no Município, definimos algumas linhas de atuação. O objetivo é aprofundar a
discussão e iniciar imediatamente as ações possíveis, dentro das restrições
orçamentárias existentes, congregando, em uma política educacional definida,
inúmeras atividades pontuais bem intencionadas, porém dispersas. (SME-SP.
Suplemento do D.O.C.S.P. 24/02/2005, p.13)

Somados a essas diretrizes, encontramos explicitados no documento os objetivos
da gestão do Secretário; seu entendimento sobre Educação; a descrição do que chamou de
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“estratégias administrativas para a resolução de problemas diagnosticados na Secretaria de
Educação”. Para resolver a falta de qualidade no ensino fundamental, identificada a partir de
dados fornecidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, esta gestão
designou a DOT como responsável. E, ao longo do documento apresentou, por várias vezes,
as divergências e críticas às decisões tomadas pela gestão anterior, da prefeita Marta Suplicy,
com a qual o prefeito José Serra disputou e venceu as eleições para a prefeitura de São Paulo,
em 2004.
Na descrição dos Programas Prioritários da política educacional, a ampliação de
vagas nos Centros de Educação Infantil, a implementação de Programas como o São Paulo é
uma Escola e Escola Promotora de Saúde e o oferecimento de Recuperação Paralela
aparecem ao lado da Educação Continuada de Professores que, especificamente, deveria ser
implementada pela DOT.
... a política educacional, implementada pela DOT, tendo o Diretor de Escola como
principal articulador do processo; o Coordenador Pedagógico, como responsável
pela gestão das ações de formação e a escola como campo de atuação, oferecendo
educação continuada para os professores na unidade escolar... (SME-SP Suplemento
do D.O.C.S.P. 24/02/2005, p.18)

Como principal responsável em promover a Qualidade do Ensino, a DOT deveria
prestar contas de suas ações ao Gabinete do Secretário.
A DOT, que tem por objetivo aprimorar continuamente o processo pedagógico da
SME, deverá estar presente em todas as ações e programas prioritários, garantindo
seu impacto pedagógico e deverá ter suas atividades facilitadas e cobradas pelo
Gabinete do Secretário, para garantir o cumprimento de seus objetivos. (SME-SP
Suplemento do D.O.C.S.P. 24/02/2005, p.22)

A explicitação das primeiras ações, no primeiro documento publicado pela
Secretaria, parecia ter a intenção de informar aos educadores da rede de ensino a prontidão do
Secretário em cumprir a tarefa designada pelo prefeito eleito, bem como a clareza de qual
seria o lugar da DOT na implementação da política educacional.
Cinco meses, após a publicação do documento Educação no município de São
Paulo – uma proposta para discussão, em 27 de julho de 2005, é publicada a Carta do
Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti apresentando as ações já
implementadas nos primeiros seis meses de gestão. Nela, foi apresentado o enfrentamento das
dificuldades do ensino de leitura e escrita como uma das ações, entre outras, da Secretaria,
reafirmando, assim, a ideia de que o trabalho já iniciado pela DOT estava integrado às outras
ações da política educacional daquela gestão.
Conseguimos criar as bases para termos uma política educacional e para a sonhada
autonomia das escolas, pois, o Prefeito José Serra transferiu a execução
orçamentária das Subprefeituras para as Coordenadorias e sancionou a lei que
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permite transferir recursos para as APMs, o que deveremos iniciar ainda neste
semestre. A DOT deu início a um projeto de Educação Continuada para
supervisores, diretores, coordenadores pedagógicos e professores orientadores de
sala de leitura com base nos problemas das escolas e com o objetivo de ajudar os
professores nas dificuldades enfrentadas para o ensino da leitura e da escrita. O
Programa “São Paulo é uma Escola” que pretende aumentar o tempo e o espaço das
crianças sob o guarda chuva da Educação, já começou experimentalmente e vai
permitir que tudo de ótimo que temos nas escolas, começando pelo professores,
passe a ter um impacto maior sobre a formação das nossas crianças. (Carta do
Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti, 27/07/2005.)

Ainda no início do segundo semestre, com a publicação do documento Relatório
dos Primeiros Seis Meses de Gestão, são retomadas, com maior detalhamento e
aprofundamento, as questões apresentadas no primeiro documento Educação no município de
São Paulo – uma proposta para discussão. O trabalho já iniciado pela DOT no Círculo de
Leitura, com a Alfabetização, foi apontado como prioridade e reafirmado como uma das
ações, entre outras, conduzidas pelo Secretário da Educação que, por sua vez, reorganizou a
DOT em um núcleo de quatro divisões.
Nesse sentido, discutimos a questão, continuamente, nesses cinco meses, com a
DOT, que elaborou uma proposta de formação que já está em prática, cujos planos
de trabalho específicos são: o Círculo de Leitura e Escrita – uma vez que uma das
prioridades fundamentais é a alfabetização no verdadeiro sentido da palavra; (...)
Para isso, reorganizou-se a DOT em um núcleo de quatro divisões:Circulo de
Leitura e Escrita; Ensino Fundamental, Médio e Educação Especial; Educação
Infantil; Educação de Jovens e Adultos. Cada uma das divisões está sendo
responsável por um plano de trabalho que inclui diferentes ações ao longo dos
nossos quatro anos de gestão. Para exemplificar, estamos colocando o Calendário
das Atividades da DOT dentro de um de seus programas prioritários, que é o Círculo
de Leitura e Escrita. (Relatório dos primeiros seis meses, 2005, p.31-34)

Neste Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, com autoria indicada do
Secretário da Educação, foram explicitadas, como ações do Círculo de Leitura, já em
processo de implementação: a Gestão Pedagógica com foco na alfabetização; o trabalho com
os professores orientadores de sala de leitura; e o acompanhamento dos projetos
desenvolvidos nos diferentes segmentos, em parceira com as outras divisões da DOT.
Essas ações, indicadas no relatório do Secretário, aparecem detalhadas no
documento Proposta de Formação – DOT 2005, apresentado pela Secretária Adjunta e
responsável pela DOT, Profª. Iara Prado. Preparado no 1º semestre daquele ano, este
documento apresentou as ações a serem implementadas pela DOT, mas não as vinculou a
outras ações implementadas por SME, mesmo àquelas que se ocupariam com as questões
ligadas à alfabetização.
O que não ocorreu no relatório do Secretário. Ao contrário, as ações da DOT
foram apresentadas, entre outras ações implementadas pela Secretaria, como parte de uma
política educacional que ia além das ações gestadas pela DOT. Um exemplo foi a
apresentação do Programa São Paulo é uma Escola como um programa que auxiliaria o
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trabalho com as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, ao prever atividades de
“acompanhamento da vida escolar, envolvendo orientação de estudos o que implica a lição de
casa, a resolução de dificuldades de aprendizagem, a recuperação paralela enfatizando a
leitura e a escrita, constituindo-se numa dimensão prioritária”. (Relatório dos primeiros seis
meses, 2005, p. 26).
Mas, nos depoimentos das entrevistadas, a autoria e a condução da política
educacional da DOT, que tinha a alfabetização como prioridade daquela gestão, eram da
Secretária Adjunta, profª. Iara Prado, e de sua equipe, da qual elas fizeram parte e que, desde
1996, atuava na elaboração e implementação de políticas públicas de alfabetização.
Enfim, terminou o governo; assumiu o PSDB e o Secretário da Educação, o
professor Pinotti. Ele tinha uma Secretária Adjunta, a professora Iara Prado que
havia sido a Secretária do Ensino Fundamental no governo FHC, em Brasília. Na
sua administração foram produzidos os PCNs, o PCNs em ação, e também o
PROFA e aqui em São Paulo o Programa Ler e Escrever. (Depoimento de R1)

Dos documentos elaborados pelas integrantes do Círculo de Leitura, é com a
Carta, de 28 de fevereiro de 2005, que afirmaram iniciar um diálogo com os educadores, sem
mencionar, em seu conteúdo, que o documento anterior, o Educação no município de São
Paulo – uma proposta para discussão, publicado apenas quatro dias antes, já se propunha
como iniciador de uma discussão.
Contudo, vale observar que, no sítio do Portal da Secretaria Municipal de
Educação, disponibilizado para leitura e download, juntamente com a Carta, esteve o
Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão. A Carta poderia não
mencioná-lo, mas não poderia substituí-lo no processo de conversa com a rede de ensino.
Esta é uma carta dirigida a vocês que trabalham em todas as Unidades Educacionais.
A escolha deste gênero como nosso primeiro documento oficial tem um significado
importante: iniciar o diálogo entre nós.
Com certeza, vocês querem notícias do mundo de cá. Bem vamos indo... “Uns dias
chove noutros dias bate sol”. Estamos nos esforçando para entender todo o processo
de escolhas e decisões tomadas. Entre leitura de processos e relatórios vamos nos
inteirando da realidade. Muito foi feito e há o que ser potencializado, existem falhas
e também acertos. O direcionamento do nosso olhar no sentido de enxergar os
avanços e vislumbrar encaminhamentos nos dá coragem para iniciar esta conversa.
(Carta da Diretoria de Orientação Técnica, 28/02/2005)

Com a intenção de estabelecer um canal direto de comunicação, a Diretoria da
DOT indicou que a política educacional deveria ser elaborada a partir de diagnósticos feitos
em seu próprio âmbito, porque esses últimos seriam o ponto de partida para a construção de
um projeto educacional.
A partir do diagnóstico que estamos construindo, considerando que a ação
pedagógica de SME/DOT precisa ter como estratégia a retomada do diálogo com as
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Unidades Educativas como ponto de partida para a construção da ação. A ideia é
construir um plano de ação articulado ao projeto das Coordenadorias que
contemplará as necessidades colocadas pelas U.Es. Portanto, é fundamental
estabelecer canais de comunicação entre nós: Coordenadorias – DOT, Escolas –
DOT, Educadores – DOT. Tanto o Prefeito como o Secretário estão trabalhando
para recriar este relacionamento direto. Nesse momento os objetivos da SME/DOT
são: coordenar e subsidiar a ação pedagógica, apoiando e fortalecendo as
Coordenadorias e Unidades Educacionais e dar continuidade ao debate para a
construção de um projeto educacional. (Carta da Diretoria de Orientação Técnica,
28/02/2005)

Contudo, a reivindicação da autoria das ações da DOT ancorou-se também nas
características das integrantes do Círculo de Leitura, na trajetória profissional de cada uma
delas. Em seu depoimento, R2 indicou que
Começou em 1999, eu entrei mesmo no final de 1999, início de 2000. Quando o
MEC começou a oferecer cursos para as Secretarias, nós chegamos a ter um número
muito grande de municípios do Brasil inteiro participando desse trabalho de
formação... que era o PCN em ação... quando viajamos para o norte, nordeste, em
outras regiões, a gente se deu conta que em todas as regiões do Brasil a grande
questão era a alfabetização, a grande queixa, o grande nó era aqueles que estavam a
4, 5, 6 anos na escola e não estavam alfabéticos... Eu também que já trabalhei com
EJA, até então, pensava que tínhamos analfabetos porque havia pessoas que não
tinham tido oportunidade de ir à escola... Mas, a gente se deu conta, de que no Brasil
inteiro tínhamos crianças que estavam há 4, 5, 6 anos na escola e não estavam
alfabéticas... Foi aí que... do Programa PCN em ação, que era formação em todas as
áreas... surgiu o PROFA, pela necessidade que foi mostrada... foi criado um
programa específico para a alfabetização... O material desse programa foi gravado
em algumas escolas... eu passei a trabalhar na formação do PROFA... Foi em 2001
e 2002, quando acaba o governo. Em 2003 e 2004, na época a Secretaria do
Município chegou a fazer um convênio, a R1 estava lá na Secretária, com o
PROFA... Fiquei até 2002. Em 2003, a Secretaria do Estado de São Paulo traz o
PROFA, porque não tinha feito a adesão até então... Mesmo o MEC estando a todo
vapor com essa questão do PROFA, o Estado não tinha entrado... Em 2003, o Estado
resolve incorporar na sua proposta o PROFA, e eu fui trabalhar no Estado... ainda da
rede, mas afastada... Trabalhei na rede estadual, 2003 e 2004 com o PROFA, que no
Estado recebeu o nome de Letra e Vida... mas é o mesmo programa, trabalhei em
2003 e 2004. Em 2005, quando muda o governo, sai a Marta e entra o Serra, a Iara
vem pra prefeitura, pra Secretaria, e ela tenta trazer o grupo que trabalhou nesses
programas do Ministério... (Depoimento de R2)

No cenário educacional, desde a elaboração dos PCNs, em 1996, passando pelo
âmbito estadual, e depois chamadas para atuarem na educação municipal, estiveram as
profissionais que compuseram o então Círculo de Leitura, responsável pela elaboração da
política pública de alfabetização, prioridade da Secretaria de Educação, no município de São
Paulo.
Certamente, a disposição em reafirmar a condução e autoria da política de
alfabetização estava ancorada nas concepções teórico-metodológicas estruturadas nos vários
anos de prática de elaboração e implementação de políticas de alfabetização.
No começo o pessoal pensava que ela era a Secretária... mas o Secretário era o
Pinnotti e ela era a Diretora de DOT… então, em 2005, nesse primeiro momento era
justamente para a equipe sentar e pensar propostas para a rede municipal... e
novamente, a constatação foi de que as questões de leitura e escrita eram também

94

um problema no município... a gente vinha com toda essa elaboração do PROFA...
então foi daí que surgiu o Ler e Escrever... Foi quando foi escrito esse documento...
desse aqui eu participei. Esse foi o primeiro documento pra rede... o “Proposta de
Formação – 2005”. Então... a gente com ela, ...produziu esse primeiro documento
pra rede... e começa a primeira formação. (Depoimento de R2)

Mesmo não sendo o primeiro documento publicado por essa gestão, o Proposta de
Formação – DOT 2005, conforme depoimento das entrevistadas, foi o documento que,
publicado no início do 2º semestre de 2005, apresentou para a rede a organização do trabalho
da DOT, suas prioridades, sua forma de funcionar, a proposta de formação para os
profissionais da rede de ensino.
Foi composto, além da Apresentação, de duas partes. A primeira apresentou a
concepção de Gestão Pedagógica, defendendo o comprometimento dos Gestores nas questões
pedagógicas. Na segunda parte do documento, foram apresentados os planos de trabalho que
cada divisão de DOT deveria encaminhar. A Divisão do Ensino Fundamental e Médio e
Educação Especial e a Divisão de Educação de Jovens e Adultos deveriam estar
comprometidas com a Gestão Pedagógica para o desenvolvimento da aprendizagem da leitura
e escrita. Na Divisão de Educação Infantil, a Gestão Pedagógica deveria encaminhar a
otimização dos tempos e espaços de aprendizagem na Educação Infantil.
Para a equipe do Circulo de Leitura, a Gestão Pedagógica da Escola deveria
envolver
... os gestores pedagógicos (supervisor, diretor e coordenador pedagógico) das
escolas no estudo e debate sobre as condições institucionais necessárias para as
mudanças das práticas pedagógicas do ensino de leitura e escrita nas escolas, em
todas as modalidades que atendem (alunos na faixa etária de 7 a 14 anos e Educação
de Jovens e Adultos). (Proposta de Formação – DOT 2005, p.17)

Mas, o estudo e o debate sobre as condições institucionais necessárias para as
mudanças das práticas pedagógicas de ensino de leitura e escrita deveriam ser orientados e
por isso, conforme o depoimento de uma das entrevistadas, simultaneamente à publicação do
documento Proposta de Formação – DOT 2005 foram publicadas, em 04 de agosto de 2005,
no Diário Oficial da Cidade, as Orientações Gerais para o Ensino da Língua Portuguesa no
Ciclo I.
... foi junto, elaborado simultaneamente, porque ele apoiava o programa. Entendeu?
Ele foi publicado justamente para dar suporte para as formações... Exatamente no
mesmo momento em que é publicado, se chama as escolas para fazer a formação.
No Diário Oficial eram publicadas as expectativas que seriam base para a produção
dos Guias que vão para os professores e para as universidades... Foi para apoiar tudo
isso. Ele entra no começo de agosto, simultaneamente com a formação que a gente
vai fazer. É tudo junto naquele momento. O primeiro semestre terminou fechando
isso. Aí o segundo semestre foi para a formação e produzir os materiais que teriam
que estar na mão dos professores em fevereiro de 2006, os guias do TOF e do PIC.
(Depoimento da R2)
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O principal objetivo da publicação desse documento foi:
Este documento se organizará em torno de um objetivo central: subsidiar todos os
envolvidos no processo de ensino da Língua Portuguesa para sistematizar os
conteúdos de ensino mais relevantes a serem garantidos ao longo dos quatro anos do
Ciclo I do Ensino Fundamental.
Outro propósito importante deste documento é contribuir para a reflexão e discussão
dos professores com a indicação do que os alunos deverão aprender,
progressivamente, durante os quatro anos do Ciclo I.
A definição do que os alunos precisam aprender a cada ano do Ciclo I contribuiu
para estabelecer com mais clareza e intencionalidade o que deverá ser ensinado.
(SME-DOT. Comunicado 816, D.O.C.S.P., 04/08/2005, p.43)

A partir desses objetivos, foram apresentadas as concepções teóricometodológicas de ensino e aprendizagem, as concepções de alfabetização, os objetivos gerais
do ensino da Língua Portuguesa e as competências que deveriam ser desenvolvidas nos quatro
anos do Ciclo I. Por fim, foram indicadas as expectativas de aprendizagem dos alunos no que
se refere às Práticas de Linguagem Oral; Práticas de Leitura; Práticas de Produção Escrita;
Práticas de Análise e Reflexão sobre a Língua. A partir dessas indicações, caberia ao
professor o planejamento e a organização de situações didáticas em sua sala de aula.
Com os documentos Proposta de Formação – DOT 2005 no qual foi
documentado o modo de como a DOT iria desenvolver o trabalho e com as Orientações
Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I no qual foi prescrito, oficialmente, o
modo como o trabalho de ensino de leitura e escrita deveria ser praticado nas salas de aula,
sistematizou-se, então, o processo de preparação para a implementação da política pública de
alfabetização na rede de ensino que deveria ocorrer no ano de 2006.
Esse processo de preparação foi coroado pela publicação da Portaria 6328/05, no
Diário Oficial de 26 de setembro de 2005, que instituiu um programa de ações a ser
implementado no ano de 2006, intitulado Programa Ler e Escrever – prioridade na escola
municipal. Reunindo os argumentos apresentados nos documentos anteriores, tanto os de
autoria do Secretário da Educação como os de autoria da DOT, foram apresentados os
motivos que justificaram a instituição de um programa de ações:
- necessidade de implementação do processo de ensino e aprendizagem em Ciclos;
- a imprescindibilidade de se investir na efetiva melhoria da qualidade de ensino;
- os altos índices de defasagem idade/ano dos ciclos a serem superados;
- a urgência de solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos, com relação às
competências de ler e escrever; (SME-DOT. Portaria 6328/05, D.O.C.S.P.,
26/09/2005, p.20)

A partir desses motivos, o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola
municipal deveria ter como objetivo desenvolver projetos que revertessem o quadro de
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fracasso escolar “...ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização precária dos alunos do
Ensino Fundamental e Médio da Rede Municipal de Ensino” (SME-DOT. Portaria 6328/05,
D.O.C.S.P., 26/09/2005, p. 20)
A reversão do quadro de fracasso escolar deveria ser encaminhada mediante as
providências descritas no anexo da Portaria: processo de formação de coordenadores e de
professores, elaboração de orientações didáticas tendo como referencia o que foi prescrito nas
Orientações Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I.
Evidentemente, por todos os argumentos explicitados, a elaboração e publicação
do conjunto de documentos que antecederam a implementação do Programa Ler e Escrever
foram fundamentais para produzir determinadas interpretações, representações da política
pública a ser implementada. Indubitavelmente, prepararam os profissionais da rede de ensino
para a implementação de um programa de ações que previa a prescrição de práticas de ensino
de leitura e escrita. Considerando que nem sempre a prescrição de praticas de ensino foi
valorizada nas políticas educacionais implementadas pelos governos anteriores da cidade, o
convencimento e persuasão dos profissionais envolvidos eram estratégicos para que a política
pública fosse assumida nas escolas.
Mas a estratégia de convencimento e persuasão também pode ser verificada no
modo de como esses documentos foram dados a ler porque, como nos adverte Chartier “...é
preciso lembrar que não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido (ou ouvido) e que
não há compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas
quais atinge o leitor.” (CHARTIER, 1991, p.182). Vejamos, então, em quais suportes esses
documentos foram oferecidos à leitura e como essas escolhas pretenderam impactar os seus
leitores.

A materialidade dos documentos oficiais
O modo pelo qual os sete documentos oficiais, publicados no processo de
elaboração do Programa Ler e Escrever, foram oferecidos à leitura, pode ser apresentado em
três grupos:
1. Três documentos publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo:
Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão, publicado no
Suplemento do Diário Oficial de 24.02.2005;
Orientações gerais para o ensino de língua portuguesa no ciclo I, publicadas no Comunicado
SME 816 de 03.08.2005 em Diário Oficial de 04.08.2005;
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Portaria 6328/05, que instituiu o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal
na rede municipal de ensino de São Paulo, publicada no Diário Oficial do município de São
Paulo, em 26 de setembro de 2005;
2. Dois cadernos destinados a grupos específicos da Secretaria Municipal de Educação
de São Paulo:
Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, publicado em 2005, em encadernação
impressa pelo setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de
Educação – SME;
Proposta de Formação – DOT 2005, publicada em 2005, em encadernação impressa pelo
setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação –
SME;
3. Duas cartas destinadas aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino
Carta da Diretoria de Orientação Técnica – DOT da Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo – SME-SP, publicada em 28 de fevereiro de 2005 e veiculada no sítio do Portal da
Secretaria Municipal de Educação;
Carta do Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti, publicada em 27 de
julho de 2005 e veiculada nos e-mails das Escolas e dos demais setores da Secretaria de
Educação;
Se os argumentos, explicitados em cada um dos documentos oficiais foram
fundamentais para produzir determinadas interpretações, representações da política pública a
ser implementada, eles o foram, também, pela forma em que foram apresentados aos seus
leitores, pela sua materialidade, pelo suporte em que foram dados a ler.
Considerando que esses argumentos prepararam os profissionais da rede de ensino
para a implementação de um programa de ações que tornariam oficiais práticas prescritas de
ensino de leitura e escrita e que nem sempre a prescrição dessas praticas foi valorizada nas
políticas educacionais implementadas pelos governos anteriores, não é difícil compreender
que o convencimento e persuasão, investidos neles, eram estratégicos para que a política
pública fosse assumida nas escolas. Assim, a atitude de prestar atenção na materialidade pela
qual esses argumentos iriam ser apresentados à rede de ensino estava diretamente relacionada
com a forma pretendida de recepção dos mesmos, porque conforme Chartier
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...é necessário recordar vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte
que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não
dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. Daí a necessária
separação de dois tipos de dispositivos: os que decorrem do estabelecimento do
texto, das estratégias de escrita, das intenções do “autor”; e os dispositivos que
resultam da passagem a livro ou a impresso, produzidos pela decisão editorial ou
pelo trabalho da oficina... (CHARTIER, 1990, p.126-127)

Caracterizando-se pela escolha de publicação no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo, o primeiro deles, Educação no município de São Paulo – uma proposta para
discussão, com a autoria indicada do Secretário Municipal de Educação, apresentou um
diagnóstico sobre a situação da Educação Municipal e reafirmou as diretrizes da política
educacional, discutida e gestada antes das eleições, a ser implementada pela gestão do prefeito
José Serra, recém-eleito para prefeito da cidade de São Paulo.
Mas a prática de publicação, no Diário Oficial, do diagnóstico da situação da
Educação Municipal e a explicitação da política educacional a ser implementada pode ser
identificada anteriormente a essa gestão. Podemos pensar que o Diário Oficial do município é
o lugar oficial das disputas pela hegemonia de ideias e propostas de cada gestão política.
Exemplarmente, em 1º de fevereiro de 1989, no início do governo da prefeita Luiza Erundina,
recém-eleita para a prefeitura de São Paulo, foi publicado no Suplemento do Diário Oficial o
documento “Aos que fazem a Educação conosco em São Paulo” contendo os textos oficiais;
“Construindo a Educação Pública Popular”; o Regimento Comum das Escolas Municipais e
os Decretos 27614, de 1º/01/1989 e 21811, de 27/12/1985.
Apresentando criticamente a situação da Educação Municipal, Paulo Freire,
Secretário da Educação na ocasião, dirigiu-se aos educadores da rede de ensino para
apresentar as diretrizes da política educacional a ser implementada e afirmou que a qualidade
da escola pública deveria ser medida “... não pela quantidade de conteúdos transmitidos e
assimilados, mas igualmente pela solidariedade de classe que tiver construído, pela
possibilidade que todos os usuários da escola – incluindo pais e comunidade – tiverem de
utilizá-la como um espaço para a elaboração de sua cultura. (Suplemento do D.O.M.
01/02/1989, p. 8).63
Todos esses elementos, materializados e publicados num veículo oficial, parecem
ter
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Primeira mulher eleita para exercer o cargo de prefeita na cidade de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, Luiza
Erundina de Souza nomeou, como Secretário da Educação, Paulo Reglus Neves Freire, renomado educador, reconhecido
nacional e internacionalmente por sua produção bibliográfica de grande envergadura na área da Educação. Essa escolha
marcou ideologicamente a condução da educação municipal como uma Educação Pública Popular, progressista, que defendeu
a construção de um projeto político pedagógico comprometido com a emancipação da classe trabalhadora, com a participação
popular e a valorização do aluno trabalhador bem como da autoria intelectual dos educadores.
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Compreensivelmente, a gestão de Serra quis marcar, oficial e igualmente, em Suplemento do
Diário Oficial da Cidade, o modo de conduzir a política educacional, de seu governo, porque
as bases teórico-metodológicas eram outras e era necessário divulgá-las, reafirmá-las no
processo de implementação do projeto educacional defendido por seu partido, o PSDB.
Devemos considerar que o prefeito José Serra, venceu as eleições para a prefeitura de São
Paulo, em 2005, disputando com a prefeita Marta Suplicy - PT, que recuperou, guardadas as
devidas diferenças de condução da política educacional de seu governo, muitos dos conceitos
defendidos por Paulo Freire.
Desse modo, a escolha do Diário Oficial, para materializar os argumentos e
pretensões político-educacionais dessas gestões, parece se justificar pela legitimidade oficial
que este suporte sempre conferiu a elas.
É o que podemos observar, também, no segundo documento, Orientações Gerais
para o ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I, com autoria indicada da DOT – Diretoria de
Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação, quando oficializou, publicando no
Diário Oficial, a prescrição de práticas de ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I e no
terceiro; de igual forma, a Portaria 6328/05, que instituiu oficialmente a política pública de
alfabetização, intitulada Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal.
Conforme o depoimento de uma das entrevistadas, a publicação desses
documentos no Diário Oficial tinha intenção objetiva.
Quando termina um mandato, tudo o que não foi publicado é descartado. Uma parte
pela gestão que ainda está no poder e outra pela gestão seguinte, por isso uma das
preocupações da DOT – Diretoria de Orientação Técnica, era publicar alguns
documentos em Diário Oficial para que não se perdessem. Tudo o que é o publicado
em Diário Oficial passa a fazer parte dos arquivos oficiais e faz história. Aquilo que
não, mesmo documentos como esses aqui (Relatório dos primeiros seis meses de
gestão e Proposta de Formação – 2005) são descartados.(...) Eu me lembro das
palavras da Secretária, dizendo que para a Rede tomar conhecimento de um projeto
ou programa o melhor era sua publicação no Diário Oficial. A Rede estava
acostumada ao Diário Oficial e por outras vias não se chegava à escola. A
divulgação do Programa pelo Diário Oficial também garantiria o acesso de todos os
educadores e não se perderia como ocorria com publicações que não se utilizavam
desse caminho. A Rede é muito burocrática e as coisas acontecem quando elas
aparecem no Diário Oficial. Pelo menos alguém lê, do contrário... (...) [É] a mídia
oficial. Há uma série de documentos produzidos dentro da Secretaria que não
chegam a ser conhecidos pela Rede. Quando não são publicados em Diário Oficial
se corre o risco de não serem conhecidos. O Diário Oficial chega em todas as
escolas, todos os dias e é lido diariamente . Também, os professores têm acesso a
ele. Então, a decisão foi pela publicação do documento em Diário Oficial. Uma
resposta para a Rede, depois da fase de diagnósticos. (Depoimento de R1)

De acordo com o depoimento, a publicação no Diário Oficial conferiu aos
documentos em estudo um lugar na história; estavam registrados para todos conhecerem, não
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poderiam se perder e, desta forma, não seriam descartados. Lido, obrigatoriamente, todos os
dias nas Unidades Educacionais, o Diário Oficial garantiria a circulação da informação aos
profissionais envolvidos, além de conferir ao conteúdo publicado legitimidade e o
reconhecimento dos profissionais da rede de ensino, porque tinha força de Lei.
O diagnóstico sobre a situação da Educação Municipal, as diretrizes da política
educacional a ser implementada por aquela gestão, as Orientações que prescreveram práticas
de ensino e a instituição de um programa de ações voltadas para o ensino de leitura e escrita,
todos esses atos, configurados como ação governamental, deveriam ser acatados e cumpridos.
Por isso foram, pelo Diário Oficial da Cidade, dados a conhecer a todos os envolvidos e
profissionais interessados da rede de ensino.
É. Primeiro saiu no Diário Oficial... E pela primeira vez, o que a gente estava
propondo pra rede foi publicado... Marcar isso em Diário Oficial, foi importante,
entendeu? A Iara tinha muita firmeza, numa rede, às vezes, é difícil se sustentar uma
proposta, vincular as ações a um ponto de vista, a uma concepção e fazer a
articulação das ações, porque é preciso sustentar politicamente, nesse sentido, com a
Iara tínhamos essa garantia, quando ela saiu, fez muita falta pra gente, porque ela
fazia isso, quando se tomava uma decisão, isso ia pra Diário Oficial... Essa
“Expectativa” foi publicada em Diário Oficial... porque na rede, ir para o Diário
Oficial tem um peso... o PROFA já estava lá... a discussão sobre algumas
concepções já estava posta no trabalho... mas ainda difícil pra alguns professores
aceitarem, tentarem e pensarem naquela proposta. À medida que sai no Diário
Oficial, isso passou a ter um peso muito grande... ajudou muito, ao coordenador
discutir na escola, fazer o professor, de fato, pelo menos tentar conhecer, pra depois
decidir se não é isso que eu quero fazer, mas, pelo menos conhecer a proposta... e
também a Secretaria assumir uma concepção... E a Iara bancava...a concepção da
Secretaria é essa e se o professor não quiser fazer essa, o professor precisa
apresentar uma outra proposta contanto que dê conta das questões do ler e escrever...
(Depoimento de R2)

Se foi “difícil para alguns professores aceitarem” a prescrição das práticas de
ensino de leitura e escrita, era quase impossível resistir à oficialidade das Orientações
publicadas no Diário Oficial e coroadas com a instituição, também oficial, de um programa de
ações que dava sustentabilidade para que essas Orientações fossem implementadas. As
estratégias de convencimento e persuasão, somadas à escolha específica de uma determinada
materialidade – o Diário Oficial –, desencorajaram o professor na escolha de outro caminho
ou proposta de trabalho. É o que podemos observar, por exemplo, nas condições oferecidas ao
professor que aderisse ao Programa. À sala de aula a ele atribuída seria destinado um
professor auxiliar, que deveria auxiliá-lo no ensino de leitura e escrita. Seria um estudante de
curso de graduação em Pedagogia, escolhido através de uma proposta de parceria com as
Universidades. Essa estratégia estava publicada também no Diário Oficial. Condições que os
professores dificilmente iriam recusar.
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... por exemplo, uma queixa dos professores que levamos para ela foi que
reclamavam das classes com 40 alunos... Mas o que fazer? Não se consegue
simplesmente chegar, de uma hora para outra e dizer não, não pode ter 40, vamos
colocar só 25 ou 30 alunos. Porque tem uma demanda, você não pode deixar aluno
fora da escola. Então foi aí que surgiu o aluno pesquisador... Pensando junto, como
podemos colocar mais uma pessoa na sala desse professor... Como? Foi um quebracabeça pra nós, até chegar no aluno pesquisador... ela também publicou em Diário
Oficial, toda uma proposta de parceria com as universidades... para trazer o aluno
pesquisador... (Depoimento de R2)

Mas, diferentemente do primeiro, o segundo grupo de documentos, composto de
duas encadernações, o Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, de autoria do Secretário
de Educação e a Proposta de Formação – DOT 2005, de autoria da DOT, foi publicado pelo
setor de Artes Gráficas do Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação –
SME64, em meados de 2005.
Conforme os depoimentos das entrevistadas, o Proposta de Formação – DOT
2005, foi elaborado para apresentar aos profissionais envolvidos – diretores e coordenadores
das escolas e equipes pedagógicas das Coordenadorias Regionais de Educação - eram 13 na
ocasião – o modo de funcionamento da DOT e de como o programa de formação, para o
entendimento da política, educacional seria implementado.
No ano de 2005, o programa se iniciou só com 10 escolas de cada diretoria e foi por
adesão... com Coordenadores e Diretores de 10 escolas... preparando as escolas para
o Programa entrar em 2006... O Programa efetivamente chegou para a sala de aula,
para os professores e para a rede inteira em 2006. Essa preparação foi no 2º semestre
de 2005, o primeiro esforço foi o de elaborar, pensar... ele [o Proposta de Formação
– DOT 2005] começa em julho, agosto de 2005, a gente começa o trabalho,
preparando os professores, as escolas e a rede, para que entendessem o programa, o
material e a formação que pretendia chegar a sala de aula através dos
coordenadores... Então foi isso... Primeiro semestre foi de organização disso... Início
do ano até julho... Em junho, mais ou menos, esse documento estava praticamente
pronto... Acho que ele foi publicado em julho, alguma coisa assim ... (Depoimento
de R2)

Mas processos de formação implementados na rede de ensino não eram novidade.
Desde a criação do sistema municipal de ensino, nas ações referentes ao ensino de leitura e
escrita, comprovamos as iniciativas de formação de professores e coordenadores, conforme
exposto no capítulo posterior. Então, que propósitos justificavam a produção de um
documento que informava, para coordenadores e diretores, o modo como um programa de
ações de formação iria ser implementado? Parecia que o Proposta de Formação – DOT 2005
64

O Centro de Multimeios da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo é composto pelos seguintes núcleos: Artes
Gráficas; Biblioteca Pedagógica Profª Alaíde Bueno Rodrigues; Memorial da Educação Municipal – MEM; Memória
Técnica Documental – MTD; e Vídeo Educação; os quais... subsidiam os trabalhos técnicos e pedagógicos da Secretaria
Municipal de Educação – SME. Desenvolvem ações de disseminação da informação, registro de imagens e de criação
gráfica, preservação dos dados e documentos históricos apoiando as pesquisas e dando suporte técnico a projetos e eventos.
Mantêm as produções digitalizadas no Portal da Educação”. E o núcleo de Artes Gráficas é...responsável pela comunicação
visual, cria produtos e peças gráficas que revelam a identidade da SME. Transforma ideias em elementos visuais e estéticos
para que a informação seja compreendida de maneira significativa. Oferece assessoria para as DREs e equipes de DOT e
SME”.
(Folder
do
Centro
de
Multimeios,
disponível
em
<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Folder>

102

tinha um objetivo maior que informar os profissionais sobre a metodologia de formação.
Apresentando, detalhadamente, como deveria ocorrer o processo de formação, seus objetivos,
suas condições de implantação, o público-alvo de cada ação, os responsáveis por cada uma
delas, a publicação desse documento pareceu intencionar o comprometimento daqueles
profissionais envolvidos inicialmente com as condições e concepções declaradas. Conferia a
eles um lugar que, hierarquicamente, os colocava ao lado da DOT/SME. Seriam parceiros.
Parceiros?
As ações de formação ocorrerão nas Coordenadorias de Educação interessadas em
construir equipes escolares que se co-responsabilizem pelas condições de formar
alunos escritores e leitores competentes. Não se trata de, novamente, aprender
somente aspectos vinculados às teorias e conceitos, mas investigar, analisar e
compreender as práticas usuais de leitura e escrita realizadas na escola e buscar
soluções adequadas que as tornem de fato situações de aprendizagem para alunos do
Ensino Fundamental e EJA( modalidade deste segmento) (...) Para participar da
implantação inicial desta proposta, será preciso que as Coordenadorias estabeleçam
parceria com o Círculo de Leitura e Escrita, assumindo o compromisso com a
formação proposta pela DOT/SME, mediante acordos a serem assegurados por
ambas as partes. (Proposta de Formação – DOT 2005, p. 23)

Sem material gráfico sofisticado, a encadernação contou com uma capa de cor
alaranjada clara, com efeito esfumaçado e com algumas fotos de alunos em situações de
aprendizagem na sala de aula. O conteúdo do documento foi apresentado em letra tipo Arial,
de tamanho 12 no corpo do texto, mas maior nos títulos e subtítulos, que foram ainda
negritados. O espaçamento de 1,5 cm facilitou a leitura e a visualização didática de cada
capítulo, dividido em uma apresentação e duas partes. Os parágrafos foram apresentados, ora
com a margem direita recuada um pouco mais à esquerda, ora com margem esquerda recuada
um pouco mais à direita, o que diminuiu o volume de texto a ser lido em cada página. Todas
as notas de referência foram colocadas acima do rodapé da página, o que talvez possa sugerir
uma estratégia de encorajamento da leitura de todas elas. O encadernado parecia sugerir o
formato de um livro com informações importantes, didaticamente organizadas, que poderiam
servir para esclarecer qualquer dúvida com certa facilidade. Seu formato didático parecia
convergir para um tipo de material valorizado por Diretores, Coordenadores e Supervisores,
especialistas na produção ou escolha de material didático para o ensino. A forma didática e
sucinta de apresentação de cada etapa parecia sugerir que o grupo dirigente tinha clareza de
cada passo a ser dado, inspirando a segurança de que os resultados almejados seriam
certamente alcançados e isso era um apelo bastante irresistível aos professores participantes,
iniciadores no processo de implementação.
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Destinado aos professores, diretores e supervisores, o impresso parece ter
pretendido antecipar, já na capa, o tom das considerações de seu conteúdo: uma formação
enraizada, prática; expressou em sua organização material marcas da leitura valorizada pela
comunidade escolar. Também parece ter tomado os leitores potenciais por “leitores em
formação”, a quem tudo é preciso mostrar didaticamente; leitores aos quais se garante maior
compreensão na leitura quando os textos são fracionados, curtos.... leitores aprendizes?
Parece que enquanto a horizontalidade da parceria é anunciada em letra, as
estratégias editorias não deixam dúvida quanto à distância existente entre os interlocutores.
Com outro objetivo, mas também num formato encadernado, encontramos no
Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão, uma prestação de contas sobre as realizações
dos seis primeiros meses da gestão do Secretário Pinotti. Com a intenção de registrar as
realizações da gestão, as ações em andamento e as ações a serem implementadas, a
encadernação foi organizada em quinze capítulos e tem anexados os relatórios dos demais
setores administrativos da Secretaria.
Desde a criação da Rede Municipal de Ensino, a prática de elaboração de
relatórios, pela Secretaria Municipal de Educação, pode ser observada. Desde a primeira ação,
registrada e disponível no Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD, referente ao
ensino de leitura e escrita, em 1965 até 2004, encontramos 211 relatórios de Gestão,
publicados pelo Centro de Multimeios da Secretaria.65
Sessenta e quatro foram elaborados no período de 1965-1985, pelo governo
militar; sete foram elaborados no período de 1986-1988, no governo do prefeito Mário Covas;
dois, no governo da prefeita Luiza Erundina. No período de 1993-2000 foram elaborados
sessenta e seis, trinta e seis, sendo no governo de Paulo Maluf e trinta no governo de Celso
Pitta; e, por fim, dez relatórios foram elaborados no período de 2001-2004, no governo da
prefeita Marta Suplicy. Todos esses relatórios encontrados são Relatórios de Gestão da
Secretaria Municipal de Educação. Periódicos, eles são mensais, semestrais e anuais e
informam as ações realizadas, as em andamento e aquelas a serem implementadas pela DOT.
Com o objetivo de marcá-las politicamente, os relatórios anunciam as concepções e
prioridades de cada gestão e, como podemos verificar, sua produção faz parte da cultura
institucional.
Muito embora, nos depoimentos das entrevistadas, o Relatório dos seis primeiros
meses de gestão ocupasse posição de menor importância no conjunto de publicações de
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Os títulos dos Relatórios de Gestão e suas respectivas sinopses, encontrados no catálogo do Arquivo da Memória Técnica
Documental, encontram-se descritos nos anexos desta tese.
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documentos da fase de elaboração da política pública, ele parece ser essencial no
cumprimento do exercício de gestão da Secretaria, dando a conhecer a marca da política
educacional implementada.
O terceiro grupo de documentos foi composto por duas cartas: a primeira, Carta
da Diretoria de Orientação Técnica – DOT da Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo – SME-SP, publicada em 28 de fevereiro de 2005 e veiculada no sítio do Portal da
Secretaria Municipal de Educação e a segunda, Carta do Secretário da Educação Municipal
José Aristodemo Pinotti, publicada em 27 de julho de 2005 e veiculada nos e-mails das
Escolas e dos demais setores da Secretaria de Educação.
Mas, por que o Secretário, a Secretária Adjunta e a equipe da DOT escolheram,
para se comunicar com a rede de ensino, a escrita de cartas, enviadas eletronicamente?
Examinando a recorrência dessa prática nos documentos disponíveis no Arquivo
da Memória Técnica Documental - MTD, de acordo com o recorte apresentado no capítulo
anterior, encontramos, endereçada a educadores com o propósito de dialogar sobre a política
educacional implementada e ou defendida pelas gestões, apenas um documento: a “Carta aos
professores de Educação Física – sob o código *A3.4.1/18 – de 1989, que na sua sinopse
indicou: “Carta do Prof. Paulo Freire aos Profs. de Educação Física, buscando abrir, entre
eles, uma correspondência informal no sentido de provocar um diálogo sobre as questões
próprias da atividade educativa”. O documento disponível na MTD é uma cópia datilografada
do documento que não indica a forma de distribuição.
Com o mesmo objetivo, Paulo Freire, também como Secretário da Educação,
escreveu uma carta em que apresentou os documentos publicados em 1º/02/1989, no
Suplemento do Diário Oficial, já acima citados: o Construindo a Educação Pública Popular;
o Regimento Comum das Escolas e os Decretos 27614 e o 21811. Numa materialidade
oficial, endereçada “Aos que fazem a Educação conosco em São Paulo”, ele assim iniciou
Assim que aceitei o convite que me fez a Prefeita Luiza Erundina para assumir a
Secretaria de Educação da cidade de São Paulo pensei em escrever aos educadores,
tão assiduamente quanto possível, cartas informais que pudessem provocar um
diálogo entre nós sobre questões próprias de nossa atividade educativa. Não que
tivesse em mente substituir com as cartas os encontros diretos que pretendo realizar
com vocês, mas porque pensava em ter nelas um meio a mais de viver a
comunicação entre nós. (SME-SP. Suplemento do D.O.M. 1º/02/1989, p.1)

Nas obras escritas e publicadas sob a autoria do educador Paulo Freire
encontramos uma prática de escrever cartas bastante recorrente: Entre elas: Cartas a GuinéBissau: registros de uma experiência em processo, publicado em 1977; Terceiro mundo e
Teologia: Carta a um jovem teólogo, publicado em 1979; Quatro cartas aos animadores e às
animadoras culturais, publicado em 1980; Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e
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minha práxis, publicado em 1994; Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar,
publicado em 1997; Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos,
organizado com cartas escritas em 1997 e publicado em 2000.
Especialmente naquelas em que teve os educadores como destinatários, Paulo
Freire imprimiu a esse veículo de comunicação uma marca ideológica, reafirmando
radicalmente sua concepção de educação popular e defendendo um programa educacional que
valorizava a autoria e o exercício intelectual de cada educador em sua prática educativa. Todo
esse conjunto de concepções, presentes nos processos de formação de professores, em níveis
de graduação e pós-graduação, é amplamente reconhecido.
Mesmo que a intenção declarada no Suplemento do Diário Oficial de 1º/02/1989,
fosse escrever, aos educadores da rede de ensino cartas informais, ao escolher uma
materialidade oficial, o Secretário formalizou, oficializou, transformou em política pública um
conjunto de concepções educacionais defendidas e já conhecidas pelos educadores da rede de
ensino, o que, certamente, motivou a réplica publicada, também, em Suplemento do Diário
Oficial, em 2005.
Indubitavelmente, a leitura das cartas, de autoria do Secretário Pinotti e da DOT,
poderia favorecer o estabelecimento de uma certa proximidade entre os autores e seus leitores,
essencial ao processo de persuasão e convencimento almejados para o êxito da
implementação da política educacional daquela gestão. Por isso, a estratégia da carta
eletrônica possibilitou alcançar três objetivos importantes: o primeiro, reafirmou uma
concepção teórico-metodológica diferente daquela de 1989, almejando, com a mesma
estratégia e nos mesmos termos, o diálogo, fazendo alusão ao formato e à materialidade
anteriormente utilizada, mas esvaziando o seu significado original porque, neste caso, a
política educacional seria prescritiva e diferente daquela proposta em 1989. O segundo,
tornou as cartas acessíveis a um maior número de educadores, ao disponibilizá-las, uma no
sítio do Portal da Secretaria Municipal de Educação e a outra, enviada nos e-mails das escolas
e demais setores da Secretaria. Em terceiro lugar, interagiu com a rede ao conseguir a
participação dos educadores no debate que pretendeu verificar a opinião dos educadores sobre
a pertinência do Movimento de Reorientação Curricular, desenvolvido na gestão do Secretário
de Educação, Prof. Paulo Freire, em ambiente virtual no qual a carta foi veiculada.
A Carta, assinada pela DOT, inicia-se destacando ser dirigida àqueles que
trabalham em todas as Unidades Educacionais, marcando a diferença de concepção,
descaracterizando a ideia sobre os educadores que fazem a Educação em parceria com a
Secretaria: “Esta é uma carta dirigida a vocês que trabalham em todas as Unidades
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Educacionais. A escolha deste gênero como nosso primeiro documento oficial tem um
significado importante: iniciar o diálogo entre nós”. (Carta da Diretoria de Orientação
Técnica, 28/02/2005).
E considerando a ideia, defendida pelo Secretário Paulo Freire, de que as cartas
não fossem “... apenas recebidas e lidas, mas discutidas, estudadas e, sempre que possível
respondidas.”, na Carta da DOT a estratégia de diálogo foi reconduzida para produzir um
debate, com suporte eletrônico, sobre o Movimento de Reorientação Curricular, desenvolvido
na gestão de Paulo Freire como Secretário da Educação:
Então perguntamos: Como as ações de formação pautadas na leitura e escrita estão
sendo traduzidas no fazer pedagógico do dia a dia nas Unidades Educativas? Que
ações estão sendo implementadas nas Unidades de Educação Infantil e nos
diferentes anos do Ensino Fundamental, EJA e Médio? Quais são as dificuldades e
necessidades? Contamos com vocês para saber mais sobre como o Movimento de
Reorientação Curricular foi traduzido na construção do currículo das Unidades
Educacionais de Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Ensino Médio. (...)
Para finalizar esta carta, propomos a participação de todos no Fórum do Portal da
Educação <http://portaleducação.sp.gov.br> , que passa a ser nosso principal canal
de comunicação. Contamos com a contribuição de todas as Unidades no debate das
questões propostas. (Carta da Diretoria de Orientação Técnica, 28/02/2005) .

Por fim, a intenção de estabelecer proximidade com os leitores, manifestada por
Paulo Freire: “Não que tivesse em mente substituir com as cartas os encontros diretos que
pretendo realizar com vocês, mas porque pensava em ter nelas um meio a mais de viver a
comunicação entre nós.” é almejada na carta do Secretário Pinotti que finalizou afirmando
que “Como neste semestre pretendo me aproximar ainda mais das escolas, dos diretores,
coordenadores e professores espero, em breve, abraçá-lo (a) pessoalmente” (Carta do
Secretário da Educação Municipal José Aristodemo Pinotti, 27/07/2005),
Evidentemente, a escolha da carta como meio de comunicação entre a Secretaria e
os educadores e, neste caso, as cartas eletrônicas, não intencionou apenas a interação entre
Secretaria da Educação e os profissionais da rede de ensino. Indubitavelmente, a escolha
dessa materialidade almejou disputar a sua ressignificação, o esvaziamento de uma marca
alcançada pela política pública implementada na gestão de 1989, pelo alcance teóricometodológico que teve na rede de ensino. Afastar as concepções que inviabilizariam o
convencimento da pertinência das práticas de ensino de leitura e escrita que seriam prescritas
era fundamental para o êxito da implementação da política educacional daquela gestão porque
as representações sobre elas necessitavam ainda de legitimação e assimilação pelos
profissionais da rede de ensino.
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Para bem praticar o ensino de leitura e de escrita é preciso...
Boa formação dos professores
Quando examinamos os documentos oficiais, publicados no processo de
elaboração do Programa Ler e Escrever, buscando representações de práticas de ensino de
leitura e escrita, consideramos que eles podem ser divididos entre os documentos que indicam
representações de práticas que deveriam garantir as condições necessárias para a
implementação do modo desejado de ensinar a leitura e a escrita e o documento em que estão
indiciadas as representações de práticas de ensino de leitura e escrita.
No Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão e no
Relatório dos Primeiros Seis Meses de Gestão encontramos a apresentação de argumentos de
base, que justificaram a implementação de determinadas práticas para ensinar a leitura e a
escrita. Evidentemente, a necessidade de implementação dessas práticas deveria estar apoiada
por um conjunto de representações acerca da situação da alfabetização, naquele ano, na rede
municipal.
Escolas superlotadas, com três turnos diurnos, com poucas horas de aula cada um;
Escolas de Lata; precariedade do Ensino Fundamental apontada a partir dos dados fornecidos
pelo SAEB e PISA; dificuldades relativas ao início das aulas e à compra de uniformes e de
material escolar foram afirmações utilizadas para a indicação das condições que marcavam o
processo de ensino e de aprendizagem. Tais argumentos foram expostos no Relatório dos
Primeiros Seis Meses de Gestão e também explorados de forma mais sucinta, no documento
Educação no município de São Paulo – uma proposta para discussão. Nessa situação, assim
desenhada nos documentos, estava enraizada a questão do ensino e aprendizagem da leitura e
seu redimensionamento parecia implicar num redimensionamento de todo o cenário.
Entretanto, nesse cenário ruim, também havia, segundo o documento em questão,
bons professores, bons trabalhos, boas escolas... e a existência de um “paradoxo”. Como
explicar que as boas escolas, os bons professores, o orçamento vinculado de 31% e os bons
projetos não estavam sendo traduzidos em bons resultados? Sua explicação era de que esses
resultados tinham como causas, entre outras, uma formação de professores e programas de
qualificação sem impacto sobre a formação das crianças.
Para a promoção da qualidade do ensino, caberia àquela gestão apresentar as
práticas adequadas para o enfrentamento da precariedade apontada. Um tipo de formação
continuada de educadores, diferente daquelas oferecidas anteriormente e baseada nos
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problemas das escolas, deveria ser implementada para garantir a alfabetização das crianças até
o 2º ano do ciclo I.
A representação de que um processo de formação continuada era necessário para
o enfrentamento da falta de qualidade do ensino de leitura e escrita é reafirmada igualmente,
nas cartas do Secretário Pinotti e da DOT. O projeto de Educação Continuada, “... com o
objetivo de ajudar os professores nas dificuldades enfrentadas para o ensino da leitura e da
escrita” foi anunciado na carta do Secretário e, na carta da DOT, a leitura e a escrita eram o
saber de base que seria tratado no processo de formação daquela gestão.
Depois de tantos investimentos em formação, reuniões, cursos em diferentes
entidades e instituições... estamos preparados ou ainda não? “Bom e aí,?” perguntam
vocês.
Vamos falar do miudinho, do trivial, do feijão com arroz da educação escolar, do
primeiro passo para permitir o acesso aos conhecimentos social e culturalmente
construídos, o desenvolvimento da autonomia para conquistas de novos saberes: ler
e escrever. Também do compromisso que todos nós temos com as crianças,
adolescente, jovens e adultos e com a gente mesmo, no que diz respeito à ampliação
dos saberes necessários para viver hoje. (Carta da Diretoria de Orientação Técnica –
DOT, 28/02/2005)

Quando a DOT recuperou a reflexão sobre a importância da alfabetização para o
desenvolvimento da autonomia dos educandos na busca de outros saberes (reflexão já
empreendida em gestões anteriores – na gestão do Secretário Paulo Freire a importância da
alfabetização para o desenvolvimento da autonomia foi amplamente estudada, principalmente
na literatura freireana, nos grupos de formação de professores organizados pela Secretaria e,
na implementação do PROFA, também identificamos essa reflexão) iniciou um processo de
discussão com a rede de ensino pelo ponto de concordância da grande maioria em torno dessa
questão. Mas, para validar a necessidade de uma determinada prática, sistematizada num
programa de ações no qual todos os educadores se envolvessem, a DOT encaminhou um
movimento de reorientação dessa discussão.
É o que podemos observar nos documentos Proposta de Formação – DOT 2005 e
Portaria 6328/05, elaborados pela DOT que, de forma mais sistematizada, indicaram as
práticas necessárias para a implementação de um determinado modo de ensinar a leitura e
escrita.

Boa Gestão Pedagógica da Escola
A implementação da Gestão Pedagógica da Escola foi uma dessas práticas
apresentadas, porque pretendeu “... envolver os gestores na criação de condições institucionais
favoráveis à aprendizagem, na elaboração de planejamentos mais eficientes, assim
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fortalecendo as equipes pedagógicas das UEs enquanto formadoras e produtoras de
conhecimento”. (SME-SP. Portaria 6328/05, D.O.C.S.P. 27/09/2005, p.20)
A qualidade da educação oferecida certamente será comprometida se na gestão
escolar o administrativo for tratado como independente do pedagógico e as decisões
tomadas dentro das instituições priorizarem os aspectos burocráticos e
administrativos, em detrimento do pedagógico. O envolvimento dos gestores nas
questões pedagógicas é determinante para o sucesso dos alunos e professores, pois
são eles – coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores – os que podem
garantir as condições institucionais para que isso aconteça. Ao trazer à luz a
dimensão pedagógica da gestão, é possível construir um contexto favorável à
aprendizagem dos professores e alunos e, por que não?, de todos os demais gestores.
(Proposta de Formação – DOT 2005, p.11)

Com a defesa da Gestão Pedagógica da Escola, a DOT investiu num movimento
de ressignificação da cultura do trabalho escolar. Almejou uma mudança de impacto nas
representações cristalizadas e reorientou a prática dos gestores – de diretores, que se
ocupavam tradicionalmente com as questões administrativas da escola e não interferia nas
questões pedagógicas do ensino, de supervisores que visitavam as escolas a fim de fiscalizar o
cumprimento da legislação educacional e que tratavam diretamente com o diretor da escola e
de coordenadores pedagógicos que não tinham práticas de formação pedagógica da equipe de
professores; investiu numa representação de que o ambiente escolar seria favorável à
aprendizagem se todos estivessem ocupados com as questões pedagógicas e dissipou dos
professores alfabetizadores a exclusiva responsabilidade imputada pelos baixos índices de
alfabetização, aliviando a tensão existente entre esses profissionais.
Porque acreditávamos que o foco da gestão da escola deveria ser o pedagógico, as
aprendizagens dos alunos. O pedagógico não deveria ser relegado ao segundo
lugar, como historicamente tem ocorrido. Em geral, as demandas administrativas
acabam tomando a maior parte do tempo dos gestores das escolas. Tudo gira em
torno do administrativo, o pedagógico fica a cargo do coordenador, o diretor das
demandas administrativas e o supervisor não tem um papel muito claro dentro da
Rede. Com um problema tão grande na Rede, ou seja, trinta por cento dos alunos
não sabendo ler e escrever convencionalmente era preciso investimento em todos os
educadores. Os problemas de aprendizagem dos alunos não eram específicos de um
ano do ciclo, mas de responsabilidade de toda a escola. O envolvimento de todos os
educadores na formação e na constituição de um coletivo para discutir as demandas
pedagógicas parecia fundamental e nossa crença era que o Programa de formação
deveria contribuir para fortalecimento da escola como espaço de formação
continuada e de tomada de decisões pedagógicas. (Depoimento de R1)

Mas, complementarmente à implementação de uma Gestão Pedagógica da Escola,
era preciso encaminhar um processo de formação continuada para os gestores e professores,
porque além de estabelecer o envolvimento de todos os segmentos no alcance do êxito da
alfabetização, era importante evidenciar quais as práticas de ensino e de trabalho que seriam
as mais adequadas e eficazes.
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Alcançar a competência
No Proposta de Formação – DOT 2005 são descritas as metas a serem alcançadas
na alfabetização e a importância do processo de formação para o alcance das mesmas.
Não há dúvida de que o que se quer é:
- Formar usuários competentes da leitura e escrita;
- Conseguir com que todos os alunos sejam capazes de ler e escrever
convencionalmente ao final do 2º ano do ciclo I do Ensino Fundamental;
- Construir a competência de ler para aprender (estudar) e produzir textos de autoria
com diferentes funções comunicativas de forma cada vez mais autônomas ao longo
da escolaridade.
Não há dúvida também que, para chegar nestas metas, todos os segmentos que
compõem a Rede – Educação Infantil, Educação Fundamental/EJA e Ensino Médio
– têm sua parcela de atuação para esse alcance.
A DOT espera, a partir da parceria com as Coordenadorias, efetivar nesta Rede de
Ensino um trabalho de formação continuada que colabore para a conquista destas
metas potencializando todos os recursos disponíveis nas escolas. (Proposta de
Formação – DOT 2005, p.13)

Considerando que o trabalho de formação continuada deveria colaborar para o
alcance das metas de aprendizagem, este, por sua vez, não poderia prescindir de desenvolver,
conforme exposto em Proposta de Formação – DOT 2005, o trabalho em equipe e a
organização e direção das situações de aprendizagem.
Trabalhar em equipe não é simplesmente reunir pessoas , mas envolver todo o grupo
num projeto comum, para isso é necessário conhecer a situação e as práticas
vigentes para definir as necessidades, enfrentar e analisar em conjunto situações
complexas, ações e problemas profissionais. (...)
Quando se tem como objetivo uma escola em que todos os alunos aprendam a ler e
escrever, é fundamental saber como fazer um planejamento consistente e conduzir as
intervenções didáticas. Aos gestores cabe compreender que o planejamento de boas
situações didáticas é fruto de reflexão e não do acaso.
Para que as transformações nas escolas possam se consolidar em práticas coerentes,
será preciso que as ações de formação apoiem diretamente os professores na sua
atuação em sala de aula, canalizando as concepções educacionais discutidas e as
competências profissionais trabalhadas para a garantia de melhores condições de
aprendizagem dos alunos. (Proposta de Formação – DOT 2005, p.17)

Com esse conjunto de representações, a DOT investiu no convencimento de que a
rede de ensino necessitava da prescrição de práticas adequadas para o alcance do sucesso
escolar. À DOT caberia indicá-las. Com a intenção de legitimar o processo de preparação da
política pública a ser implementada, a DOT esforçou-se para imprimir a representação de que
o sucesso da aprendizagem estava na implementação de uma política que garantiria, aos
educadores, as condições favoráveis para a aprendizagem e a prescrição de determinadas
práticas de ensino.
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Reverter o fracasso escolar
Na publicação da Portaria 6328/05 temos a instituição oficial desse programa de
ações, com o detalhamento das condições que seriam garantidas para que a aprendizagem da
leitura e escrita tivesse sucesso. Sistematizados, os projetos foram organizados a partir do
objetivo que justificou a instituição do Programa Ler e Escrever.
I - Fica instituído, a partir do ano de 2006, o Programa Ler e Escrever – prioridade
na escola municipal com o objetivo de desenvolver Projetos que visam a reverter o
quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela alfabetização
precária dos alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede de Municipal de
Ensino. (SME-SP. Portaria 6328/05, D.O.C.S.P. 27/09/2005, p. 20)

Contudo, o quadro de fracasso escolar não poderia ser gerado por pesquisa de
levantamento de dados oficiais, e o Anexo Único da referida Portaria informou que
Embora não exista um levantamento de dado oficial em relação ao número de alunos
que concluem o 1º ano do Ciclo I sem os conhecimentos mínimos necessários de
leitura e escrita, em 2004, foi realizada uma pesquisa, por amostragem, com o
objetivo de avaliar a competência de escrita dos alunos que cursavam o 3º ano do
Ciclo I. Os dados levantados apontaram que há escolas que alcançam até 30 % de
alunos que não escrevem convencionalmente. Essa pesquisa vem confirmar o que os
outros documentos produzidos por esta Secretaria têm indicado, ou seja, que as
causas desta alfabetização precária são muitas e têm diferentes origens. Transformar
a realidade da escola é uma tarefa que envolve ações que se articulem, no sentido de
propiciar as condições fundamentais para que todos os alunos concluam o primeiro
ano do Ciclo I, lendo e escrevendo convencionalmente. (SME-SP. Portaria 6328/05 Anexo Único, D.O.C.S.P. 27/09/2005, p.20)

A pesquisa por amostragem realizada pela Secretaria, indicou a existência de
escolas nas quais 30% de alunos não escreviam convencionalmente, por isso a existência de
um quadro de precariedade e de fracasso escolar. Mas, conforme o depoimento de uma das
entrevistadas, a representação sobre o que seria saber ler e escrever precisava ser
redimensionada. Por isso, então, a importância da prescrição de práticas de ensino que
ajustassem essas representações.
R1:Depois disso, acabou se chegando à conclusão que precisávamos de uma
proposta para a Rede. Depois de tudo o que tinha sido coletado, da avaliação do
PROFA, desses encontros com o trio gestor, mapeamento do número de alunos que
não sabia ler e escrever de fato, que não era o número que a rede dizia. Não era!
Silvia: Não era os trinta por cento que eles estavam colocando aqui no diagnóstico?
R1:Havia informações da existência de um elevado número de alunos que não sabia
ler e escrever nos ciclos I e II, mas não era tão grande assim. Nem sempre as pessoas
têm muito claro o que é estar alfabético e nem mesmo o que se pode esperar de uma
criança em relação à leitura e escrita no quinto ano, por exemplo. Chegou-se à
conclusão que era preciso elaborar uma proposta com todos os dados coletados e
apresentar para a Rede. Essa proposta foi construída a muitas mãos e registrada por
muitas pessoas. (Depoimento de R1)
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Os dados coletados por amostragem apontaram um quadro de fracasso escolar
também afirmado pela literatura acadêmica, utilizada como referência para tal afirmação.
Observemos o depoimento de R1.
Se você pegar a Maria Helena Souza Patto, as pesquisas feitas pela Profa Emília
Ferreiro durante seus estudos, também da professora Telma Weisz ... Em todas elas
se diz do fracasso escolar provocado dentro da escola, e uma das razões é porque as
crianças não aprendem ler e escrever. Elas são excluídas, às vezes, no primeiro ano
de escolaridade... Ninguém atende suas necessidade e os anos passam sem
intervenções. Já as produções da professora Telma Weisz, na época do Ciclo
Básico, tratavam dessas questões. A crença é de que algumas crianças não se
alfabetizam em um ano. Uma parte pode se alfabetizar, outros demoram um pouco
mais. Isso não pode ser mais de dois anos. Na pesquisa por amostragem o percentual
levantado era de trinta por cento de crianças. Aquelas que ao final de um ano de
escolaridade não conseguem se alfabetizar passavam para o segundo e assim
sucessivamente. Então a própria Rede confirmou a pesquisa escrita de vários
educadores. Quando visitávamos as escolas, olhamos cadernos de alunos,
avaliações... e concluímos que ao final do primeiro ano menos de cinquenta por
cento dos alunos não sabia ler e escrever convencionalmente. (Depoimento de R1)

Indubitavelmente, essas referências sustentaram teórica e metodologicamente os
processos de formação continuada de coordenadores pedagógicos e de professores, a
produção de materiais didáticos para o uso na sala de aula, bem como as práticas de ensino
prescritas. Os projetos descritos na Portaria 6328/05 foram assim organizados, com objetivo
de reverter o quadro de fracasso escolar apontado e assumido.

Assumir o construtivismo
Mas quais seriam as práticas de ensino de leitura e escrita, propriamente ditas, que
deveriam ser implementadas nas salas de alfabetização da rede de ensino, responsáveis por
reverter esse quadro? Elas foram apresentadas no documento Orientações Gerais para o
Ensino de Língua Portuguesa no Ciclo I, publicado no Comunicado de SME 816, do Diário
Oficial da Cidade, de 03/08/2005.
Reiterando o exposto nos documentos publicados anteriormente, com os objetivos
de superar a fragmentação das políticas de orientação pedagógica e de formação continuada,
bem como de transformar a cultura escolar, as Orientações foram introduzidas e justificadas.
Tendo como ponto de partida os problemas identificados na Rede, a partir de um
diagnóstico realizado por amostragem, temos estabelecido intervenções que deverão
ser implementadas a curto, médio e longo prazos, para superá-los ou minimizá-los.
Todas as ações que temos pensado na Diretoria de Orientação Técnica visam superar
a fragmentação das políticas de orientação pedagógica e formação continuada dos
nossos profissionais, fazendo-as convergir para a finalidade principal do Sistema de
Ensino, que é garantir a qualidade da aprendizagem das crianças, jovens e adultos
que frequentam nossas Escolas. Pretendemos ver concretizada a possibilidade de
transformação da cultura escolar para que a escola seja um espaço de aprendizado
coletivo, onde todos os atores do processo educativo possam assumir o compromisso
com os resultados do trabalho pedagógico. (SME-SP. Comunicado SME 816,
D.O.C. de 03/08/2005, p.42)
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Elaboradas para subsidiar e referenciar o ensino nos anos do ciclo I, essas
Orientações prescreveram quais conteúdos deveriam ser considerados nos planos de ensino,
direcionaram a escolha de materiais didáticos e serviram de base para os processos de
formação continuada.
A primeira versão do documento norteador para o trabalho de Língua Portuguesa
que ora apresentamos para a Rede, representa esforços para subsidiar e dar
referências para:
- A elaboração dos planos de ensino da língua nos quatro primeiros anos do ensino
fundamental;
- A escolha dos professores de materiais didáticos adequados;
- A construção de indicadores de avaliação para os diferentes anos do ciclo I;
- O acompanhamento e o apoio dos planos de formação continuada das escolas,
coordenados pela equipe técnica;
- O planejamento dos Planos de Formação das equipes da DOT central e nas
regionais. (SME-SP. Comunicado SME 816, D.O.C. de 03/08/2005, p.42)

Apoiada nos referenciais teóricos, que davam sustentação ao quadro assumido de
fracasso escolar, conforme mencionados no depoimento de R1 – os trabalhos de Maria Helena
Souza Patto, Emíla Ferreiro e Telma Weizs, apresentaram a concepção de aprendizagem
considerada.
A concepção de aprendizagem que embasa este documento é a construtivista, que
pressupõe que o conhecimento não é concebido como uma cópia do real e
incorporado diretamente pelo sujeito, mas uma atividade por parte de quem aprende,
que organiza e integra os novos conhecimentos aos já existentes. Atualmente, o
modelo de ensino relacionado a essa concepção de aprendizagem é o de resolução de
problemas. Compreende intervenções pedagógicas de natureza própria, reconhece o
papel da ação do aprendiz, a especificidade da aprendizagem de cada conteúdo e
pressupõe situações didáticas em que o aluno precisa pôr em jogo o que sabe no
esforço de realizar a tarefa proposta para aprender o que não sabe. (SME-SP.
Comunicado SME 816, D.O.C. de 03/08/2005, p.43)

A partir de uma concepção de aprendizagem que poderia sustentar a prescrição de
práticas de ensino, a DOT apresentou sua concepção de alfabetização e letramento, ancoradas,
evidentemente, nos trabalhos de Emília Ferreiro, Alfabetização, Letramento e construção de
unidades linguísticas (sem data indicada) e de Ângela Kleiman Texto e Leitor (1989),
apontados na bibliografia dessas Orientações.
Neste documento, entende-se a concepção de alfabetização como aprendizagem do
sistema de escrita e da linguagem escrita em seus diversos usos sociais, porque
consideramos imprescindíveis à aprendizagem simultânea dessas duas dimensões. A
língua é um sistema discursivo que se organiza no uso e para o uso, escrito e falado,
sempre de maneira contextualizada nos diferentes textos. No entanto, uma condição
básica para a leitura e a escrita com autonomia é a apropriação do sistema de escrita
que envolve, da parte dos alunos aprendizagens muito específicas. Entre elas, por
exemplo, compreender a diferença entre a escrita alfabética e outras formas gráficas,
o conhecimento do alfabeto, a forma gráfica das letras e seus nomes, dominar
convenções gráficas como o alinhamento da escrita e a função da segmentação.
Tanto os saberes sobre o sistema de escrita, como aqueles sobre a linguagem escrita,
devem ser ensinados e sistematizados. Não basta colocar os alunos em frente os
textos para que conheçam o sistema de escrita alfabético e seu funcionamento ou
para que aprendam a linguagem. É preciso planejar uma diversidade de situações em
que possam, em diferentes momentos centrar seus esforços ora na aprendizagem do
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sistema ora na aprendizagem da linguagem. (SME-SP. Comunicado SME 816,
D.O.C. de 03/08/2005, p.43)

Reafirmando conceitualmente essa perspectiva teórica, a DOT separou o processo
de aprendizagem do sistema de escrita do processo de aprendizagem da linguagem,
sistematizando didaticamente o momento em que se deveria ensinar uma ou outra.
Quando a DOT pretendeu retirar essa discussão do lugar afirmando “... que esta
discussão de cunho teórico não tem contribuído para que a escola avance e dê conta da tarefa
de conseguir que todos alunos aprendam a ler e escrever” (SME-SP. Comunicado SME 816,
D.O.C. de 03/08/2005, p.43) e desqualificando, para além dela, o acúmulo teóricometodológico sobre a temática, construído pela elaboração acadêmico-científica, bem como
sua inserção nas práticas de ensino de leitura e escrita, inibiu o aprofundamento da reflexão
porque provavelmente, ao considerá-la, teria dificuldades de justificar a prescrição de práticas
de ensino66.
Para além de prescindir do debate sobre a concepção de alfabetização e letramento
e defender a necessidade de prescrição de um conjunto de práticas de ensino, com as
Orientações a DOT investiu no afastamento de representações validadas por gestões
anteriores, que conceberam a alfabetização como um processo de elaboração que se faz
dialogicamente, na interação com o outro, considerando as condições individuais, sociais e
culturais, para além de um processo individual que privilegia a relação entre sujeito que
aprende e objeto a ser aprendido.
As análises de Smolka (1988) que apontam o processo de alfabetização como um
processo de interação com o outro nos auxiliam a identificar importantes aspectos que foram
afastados pela DOT em sua iniciativa:
... a questão pedagógica da alfabetização merece ser analisada não apenas em
relação ao processo de construção individual do conhecimento, proposto por Piaget
e Ferreiro, mas precisa ser situada levando-se em conta o processo de internalização
dos papéis, e funções sociais apontados por Vygotsky. Ganha força aqui o caráter
intersubjetivo dessa construção, no jogo das representações sociais e políticas. (p.57)
A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse modo,
implica, mais profundamente, uma forma de interação com o outro pelo trabalho de
escritura – para quem eu escrevo o que escrevo e porquê. (p.69)
O que a análise dessas instâncias começa a nos apontar é a dimensão
interdiscursiva, a importância da relação dialógica no trabalho simbólico da
escritura. É a emergência da escritura como prática discursiva. Enquanto internaliza
a “dialogia” falando com os outros, a criança vai também elaborando a escrita como
forma de diálogo.” (p. 74)
66

Para contribuir com a compreensão acerca da relação entre os aspectos teórico- metodológicos das perspectivas
construtivistas, interacionistas e as pautadas pela compreensão discursiva do processo de alfabetização, ver SMOLKA, Ana
Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita. A alfabetização como processo discursivo. São Paulo: Editora Cortez,
1988.
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Pedagogicamente, então, trabalhar as diferenças no processo da elaboração do
conhecimento com as crianças – transformando o espaço da sala de aula em lugar e
momento de encontro e articulação das histórias e dos sentidos de cada um, e de
todos – requer, necessariamente, uma outra dinâmica, um outro modo de proceder...
(p. 93)

Nos documentos Movimento de Reorientação Curricular - Visão de Área Português sob o cód. P3.1/3 e nos Cadernos de Formação – série Ação Pedagógica da
Escola pela via da Interdisciplinaridade, sob o cód. L2.2/1 – 1990, ambos disponíveis no
acervo da MTD, podem ser encontradas representações de práticas, amplamente estudadas,
marcadamente difundidas nos grupos de formação de alfabetizadores e implementadas na
gestão de 1989-1992, que consideraram que o processo de produção escrita deve ser pautado
pela realidade dos educandos envolvidos e, por isso, não poderia ser previamente prescrito
porque deveria considerar os aspectos cognitivos, sociais e culturais que caracterizam o grupo
de alfabetizadores e alfabetizandos envolvidos nesse processo.
Com essas Orientações, a pretensão de imprimir uma certa representação sobre o
que seria “saber ler e escrever” foi traduzida na prescrição de conteúdos de ensino, a serem
garantidos ao longo dos quatro anos do ciclo I. A indicação do que os alunos deveriam
aprender determinou o que deveria ser ensinado.
Mas para além da descrição dos conteúdos, esses foram apresentados por meio de
uma lista de competências que deveriam ser desenvolvidas ao final de cada ano do ciclo I.
Referenciando-se em Philippe Perrenoud67, as competências deveriam mobilizar os conteúdos
aprendidos porque, conforme Perrenoud, a noção de competência pode ser definida
... como sendo a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de
situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar a eles. Para enfrentar uma
situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em
sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os
conhecimentos.(...) Uma competência nunca é a implementação “racional” pura e
simples de conhecimentos, de modelos de ação, de procedimentos. Formar em
competências não pode levar a dar as costas à assimilação de conhecimentos, pois a
apropriação de numerosos conhecimentos não permite, ipso facto, sua mobilização
em situações de ação. (...) A construção de competências, pois, é inseparável da
formação de esquemas de mobilização dos conhecimentos com discernimento, em
tempo real, ao serviço de uma ação eficaz. (PERRENOUD, 1999, p.7-9)

Para o desenvolvimento das competências descritas e para a mobilização de um
conjunto de conhecimentos presentes no interior delas, foram determinadas as práticas de
ensino. Elas foram divididas em Práticas de Linguagem Oral; Práticas de Leitura; Práticas de
Produção Escrita; Análise e Reflexão sobre a Língua. Vejamos como se apresentou,
exemplarmente, a prescrição das práticas de escrita.
67

Para compreender melhor o conceito de competência ver PERRENOUD, P. Construir as competências desde a Escola.
Porto Alegre: Artmed Editora, 1999. A confirmação da utilização desse conceito, segundo Philippe Perrenoud, encontramos
no documento Proposta de Formação – DOT 2005.
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Para que as expectativas de aprendizagem dos alunos em relação às PRÁTICAS DE
PRODUÇÂO ESCRITA possam ser concretizadas, é necessário que o professor
planeje e organize situações didáticas, tais como:
- Propostas de escrita ou reescrita de textos individual, em duplas ou grupos;
- Assumir a posição de escriba nas situações em que os alunos produzem um texto
oralmente com destino escrito;
- Propostas de produção de textos definindo o leitor, o propósito e o gênero de
acordo com a situação comunicativa;
- Situações para ensinar procedimentos de escrita (planejar, redigir, rascunhos,
revisar e cuidar da apresentação);
- Projetos didáticos ou sequências didáticas em que os alunos produzam textos com
propósitos sociais e tenham que revisar distintas versões até considerar o texto bem
escrito, cuidando da apresentação final. (SME-SP. Comunicado SME 816, D.O.C.
de 03/08/2005, p. 43)

Todas essas Orientações indicaram, aos professores, o quê e como deveriam
ensinar e reafirmaram, na rede municipal, um conjunto de representações, apoiadas num
referencial teórico-metodológico que deveria servir de base para a construção da prática
escolar.
Com a oficialização das Orientações Gerais para o ensino de Língua Portuguesa
no ciclo I e das condições para a implementação das mesmas, sintetizadas e garantidas na
Portaria 6328/05 que instituiu o Programa Ler e Escrever, a gestão de 2005 implementou e
legitimou sua política educacional.
Nos documentos oficiais, que demarcaram o processo de elaboração do Programa
Ler e Escrever, identificamos um conjunto de representações que embasaram a necessidade
de implementação de determinado conjunto de práticas. Neles, encontramos também a
prescrição das práticas mais adequadas.
A precariedade da alfabetização na rede de ensino, apoiada em índices de
avaliação externa, a ineficiência dos processos de formação continuada, identificada pela
ausência de impacto na formação das crianças, o fracasso escolar observado a partir de dados
de pesquisa por amostragem, a oficialidade conferida às condições que deveriam ser
garantidas para a implementação de práticas prescritas para o ensino de leitura e escrita, todos
esses elementos reunidos, sustentaram a implementação de determinada política educacional
que pretendeu legitimar um conjunto de representações que ora apresentamos: a necessidade
de um tipo determinado de formação aos professores, a necessidade deuma determinada
gestão pedagógica da escola, a necessidade de reversão de um quadro identificado de fracasso
escolar, a prescrição de determinadas práticas de ensino de leitura e escrita referenciadas no
construtivismo.
Com esses contornos e nessa perspectiva, o Programa Ler e Escrever –
prioridade da escola municipal pode ser compreendido como a síntese que traduziu um
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conjunto de representações de práticas e concepções teórico-metodológicas numa determinada
política educacional.
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Capítulo IV

As representações de práticas de ensino de leitura e escrita presentes no processo de
elaboração do Programa Ler e Escrever e nas políticas educacionais antecedentes:
projetos político-educacionais e concepções teórico-metodológicas em disputa?
Indubitavelmente, o Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal,
que teve sua estrutura e organização explicitadas na Portaria 6328/05 que o instituiu, pode ser
considerado como a síntese de um projeto político educacional gestado para além de seu
processo datado de formulação.
Como vimos nos depoimentos das entrevistadas, a formulação desse Programa
considerou e reuniu elementos da experiência de elaboração de políticas públicas de
alfabetização acumuladas desde a oficialização de ações implementadas por governos
anteriores, das quais participaram integrantes do grupo que formulou o Programa.
A implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, em 1983, com o Projeto Ipê e o
Projeto Por uma alfabetização sem fracasso, no âmbito do estado de São Paulo,

e a

implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, em 1997, e do Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA, em 2001, no âmbito nacional
(denominado, em 2003, de Projeto Letra e Vida, no estado de São Paulo) foram ações
implementadas por governos anteriores que difundiram as concepções teórico-metodológicas
que podem ser encontradas também nos documentos do Programa Ler e Escrever. Essas
concepções, oficializadas, tornaram-se hegemônicas no campo das práticas de ensino de
leitura e escrita, especialmente em São Paulo.
Por isso, para compreender as relações estabelecidas entre as representações de
práticas de ensino presentes no processo de elaboração do Programa e as representações de
práticas presentes nas ações, projetos e programas que o antecederam, consideramos,
advertidamente, o que Chartier apontou quando afirmou que
As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem
estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma
autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas, a legitimar um projecto
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas.
Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre
colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se
enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações têm tanta
importância como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais
um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que
são seus, e o seu domínio. (CHARTIER, 1990, p. 17)

O grupo responsável por conduzir a política educacional a ser implementada pela
gestão de 2005, em São Paulo, produziu documentos que demarcaram o processo de
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elaboração de um Programa de ações que foram fundamentais para difusão de determinadas
interpretações, representações de práticas de ensino de leitura e escrita. Com eles, anunciou
seu projeto político-educacional e disputou a legitimidade de determinadas concepções
teórico-metodológicas que, na ocasião, ainda não estavam suficientemente sistematizadas para
os profissionais da rede de ensino.

Investiu na oficialidade das práticas que prescreveu,

conferindo legitimidade a elas, justificou suas escolhas teóricas e concorreu, num cenário no
qual outras concepções, representações e práticas apresentavam certo enraizamento na cultura
escolar, para solidificar sua concepção de educação.
Mas o próprio processo de produção desses documentos também se desenvolveu
num cenário de lutas. A Secretaria de Educação Municipal, conforme o depoimento de uma
das entrevistadas, não foi composta por grupo homogêneo, que compartilhou das mesmas
concepções e interesses. Secretário da Educação e Secretária Adjunta disputaram a autoria e
condução da política educacional a ser implementada na rede de ensino, como foi possível
identificar nos argumentos explicitados nos referidos documentos. Se o Programa Ler e
Escrever tornou-se a principal ação implementada pela Secretaria de Educação em detrimento
de outros programas, evidentemente não foi por acaso. Com as considerações de Bourdieu
(1996), podemos constatar um dos motivos, a partir do qual a política pública intitulada
Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal ocupou tal lugar.
Algo como uma classe ou, de modo mais geral, um grupo mobilizado para e pela
defesa de seus interesses, não pode existir senão ao preço e ao termo de um trabalho
coletivo de construção inseparavelmente teórico e prático; mas nem todos os
agrupamentos sociais são igualmente prováveis e esse artefato social que é sempre
um grupo social tem tanto mais oportunidades de existir e subsistir de maneira
durável quanto mais os agentes que se agrupam para constituí-lo já estejam mais
próximos no espaço social (...). Dito de outro modo, o trabalho simbólico de
constituição ou de consagração necessário para criar um grupo unido (imposição de
sigla, de signos de adesão, manifestações públicas, etc.) tem tanto mais
oportunidades de ser bem sucedido quanto mais os agentes sociais sobre os quais ele
se exerce estejam inclinados – por sua proximidade no espaço das relações sociais e
também graças às disposições e interesses associados a essas posições – a se
reconhecerem em um mesmo projeto (político ou outro). (BOURDIEU, 1996, p. 5051)

O grupo responsável pela elaboração do Programa Ler e Escrever, que compôs o
Círculo de Leitura, na Secretaria Municipal da Educação, já participava da elaboração e
implementação de políticas de alfabetização de governos anteriores. Identificado com um
projeto político educacional, esse grupo acumulou conhecimento teórico e prático que o
credenciou para a disputa interna na Secretaria e o legitimou para a condução da política
educacional na rede de ensino.
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No processo de elaboração do Programa Ler e Escrever, as representações de
práticas de ensino de leitura e escrita oficializadas e veiculadas na rede municipal se
constituíram a partir da concepção teórica de aprendizagem construtivista.
Entretanto, essa opção, também defendida em políticas de alfabetização anteriores
foi, por elas, oficialmente estabelecida, primeiramente, para sustentar o questionamento e a
necessidade de revisão de práticas de ensino de leitura e escrita ancoradas nos exercícios que
deveriam treinar a coordenação motora, a discriminação visual, auditiva, tátil, olfativa, a
orientação espaço-temporal, bem como em atividades amparadas pelos métodos analíticos e
sintéticos.
Esse modo de ensinar a leitura e a escrita deveria ser repensado, porque a nova
descoberta orientava que o caminho cognitivo da aprendizagem da leitura e da escrita era
outro. As descobertas de Emília Ferreiro impactaram as práticas de ensino porque
apresentaram a tese de que o sistema de escrita representa os sons da fala e para compreender
esse sistema, a criança elabora hipóteses acerca de seu funcionamento. Por não contribuírem
para o avanço dessa compreensão, os exercícios que compunham o período preparatório de
aprendizagem da leitura e escrita e os métodos de ensino analíticos e sintéticos foram
densamente criticados.
Em 2005, o construtivismo já era concepção hegemônica entre os alfabetizadores,
mas não tinha sido oficializada em nenhum programa de ações, no âmbito do município de
São Paulo, com contornos como os dados nas políticas elaboradas em âmbito nacional e do
estado de São Paulo. Nos documentos mapeados no arquivo da MTD encontramos, em seus
títulos e sinopses, a descrição de inúmeras ações que se pautaram pela concepção
construtivista de aprendizagem da leitura e escrita. Elas aparecem nos registros datados após a
abertura política com os governos eleitos por voto direto e caracterizam-se por inserirem-se
em processos de formação e orientação para professores alfabetizadores, mas o Programa Ler
e Escrever foi o primeiro programa, com as dimensões já analisadas, a oficializar essa opção
teórica e com desdobramentos didático-pedagógicos em formato de orientações curriculares,
no âmbito do município de São Paulo.
Se, por uma perspectiva, a instituição do Programa Ler e Escrever, amparado na
concepção construtivista de aprendizagem, solidificou a rejeição das práticas de ensino que se
ancoraram nas concepções de prontidão para a aprendizagem e nos métodos analíticos e ou
sintéticos, por outra, reafirmou, ao conferir legitimação oficial, práticas de ensino, defendidas
em ações implementadas em governos anteriores, no âmbito do município.
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Mas a oficialidade do Programa Ler e Escrever, ocupando determinada posição
no cenário de disputas pela hegemonia das representações de práticas de ensino de leitura e
escrita, atingiu, ainda, um outro conjunto de concepções teórico-metodológicas, anteriormente
oficializadas na rede de ensino: o Movimento de Reorientação Curricular, implementado pela
gestão de 1989-1992.
Embasadas pela concepção vigotskyana, os documentos produzidos pelo
Movimento de Reorientação Curricular, naquela gestão, oficializaram um conjunto de
concepções que sustentaram a indicação de práticas de ensino de leitura e escrita
desenvolvidas a partir dos textos produzidos com a linguagem dos educandos, perspectiva
diferente da indicada no Programa Ler e Escrever, que pressupôs a alfabetização como
aprendizagem específica do sistema de escrita e acompanhada posteriormente do processo de
letramento.

No documento Visão de Área – Português, sob o cód. P3.1/368, disponível em

encontramos, a respeito da concepção de área defendida pela gestão da prefeita Luiza
Erundina, de 1989-1992, o que segue :
É no entrecruzamento das diversas realidades textuais definidas num determinado
contexto sócio-histórico que nos encontramos enquanto sujeitos que não apenas
preenchem lacunas ou simplesmente decodifica sinais, mas que constroem junto
com outros sujeitos na concretude de sua realidade social novas visões, novos
caminhos. Assim, trabalhar sobre textos, quer lendo-os, produzindo-os, refazendoos, é sempre construir uma “nova fala”, que determinará no conjunto a criação uma
nova realidade que, por sua vez, numa rede inextricável de fios, produzirá a
promessa de um eterno devir.
No contexto da sala de aula, o diálogo intertextual toma dimensão de exercício
crítico. Isso aparece mais contundente à medida que o educador promove a
intercomunicação de discursos textuais e trabalha suas relações em direção à
ampliação das possibilidades linguísticas que o aluno traz para o espaço de sala de
aula.
O que nos interessa não é mais a simples transmissão do produto da atividade
científica, mas a própria língua enquanto atividade organizadora. A linguagem é
aqui entendida como atividade, portanto ação com e sobre o outro, sobre as coisas e
o mundo e sobre a própria linguagem.
O texto passa a ser definitivamente o objeto do ensino, entendido como “todo o
trecho falado ou escrito que constitui um todo unificado e coerente dentro de uma
determinada situação discursiva. Por ser um todo coerente, é constituído pela
interação dos interlocutores, envolvendo quem o produz e quem o interpreta.
(Movimento de Reorientação Curricular – Visão de Área – Português, 1992, p.2223)

As concepções interacionistas que indicaram o texto como unidade do ensino,
ponto de partida para o trabalho com a linguagem foram substituídas, oficialmente, pelas
concepções construtivistas, que deveriam ser acompanhas das concepções de letramento, e
pela defesa da noção de competência, baseada nos estudos de Philippe Perrenoud.

68

Disponível em <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/17105.pdf>
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Se, no documento de visão de área de Português produzido pelo Movimento de
Reorientação Curricular, as práticas de leitura, de produção de texto e de análise linguística
foram conceituadas com o propósito de orientar um trabalho didático-pedagógico autoral
elaborado pelos profissionais do ensino a partir da investigação da realidade vivida pelos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, nas Orientações Gerais para o ensino de
Língua Portuguesa, produzidas, em 2005, por DOT-SME, foram indicadas as práticas de
linguagem oral, de leitura, de produção escrita e a análise e reflexão sobre a língua que
deveriam partir da aprendizagem do sistema de escrita, com atividades determinadas que
deveriam compor os planos de ensino dos professores alfabetizadores.
No cenário das disputas pela hegemonia das representações de práticas de ensino
de leitura e escrita, indubitavelmente o Programa Ler e Escrever – prioridade na escola
municipal ocupou lugar importante. Inegavelmente, as concepções teórico-metodológicas e as
representações de práticas de ensino veiculadas em seu processo de elaboração, se
consolidaram, hegemonicamente, pela oficialidade conferida ao Programa pela sua
instituição, deixando sua marca na política-educacional do município de São Paulo e na
história da educação brasileira.
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Considerações Finais
Uma história de cinco anos...

Quando assumi o cargo de Coordenadora Pedagógica na rede municipal de ensino
de São Paulo, em 2008, não suspeitava que os desafios colocados ao exercício da profissão
iriam desembocar numa proposta de pesquisa científica.
A questão inicial, ainda de ordem profissional, se desenhou durante a tentativa de
entender as razões de uma convocação para o desempenho de uma atividade no âmbito de
minhas funções na escola – a de coordenar e implementar um Programa de ações voltadas
para a alfabetização. Diante de tal chamamento indaguei: por quê e para quê MAIS um
Programa específico voltado para o ensino de leitura e escrita? Como e por quem foi
elaborado o Programa Ler e Escrever - prioridade na escola municipal?
A fim de encontrar respostas, procurei nos documentos implementadores do
Programa essas informações. A Diretoria de Orientação Técnica – DOT, da Secretaria
Municipal de Educação, logo na apresentação do primeiro volume da coleção de Guias para o
planejamento do professor alfabetizador, esclarecia que uma pesquisa por amostragem tinha
revelado que 30% de alunos do ensino fundamental não escreviam convencionalmente e que
para reverter esse quadro de fracasso escolar associado à alfabetização a DOT – Círculo de
Leitura organizou grupos de trabalho, nas treze Coordenadorias de Educação, composto de
Supervisores, Diretores e Coordenadores Pedagógicos para diagnosticar os principais
problemas, estudar diversos autores e debater as principais soluções.
Evidentemente, as justificativas de por quê, para quê, como e por quem,
envolvidas na formulação de um política de alfabetização e apresentadas na introdução dos
documentos de implementação do Programa foram insuficientes para compreender tal
processo de elaboração.
A grande maioria de colegas coordenadores pedagógicos e eu não tínhamos
informações sobre os contornos teórico-metodológicos da pesquisa realizada por amostragem,
na qual foi apontado um quadro de fracasso escolar na rede de ensino; não compreendíamos
as razões que justificariam a indicação oficial do construtivismo como base teórica mais
adequada para o ensino de leitura e escrita, bem como a prescrição, também oficial, de
práticas de ensino de leitura e escrita que deveriam ser implementadas em toda a rede de
ensino; não conhecíamos com maior, a composição do cenário de disputas político-
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educacionais que justificaria a formulação de um Programa de ações voltadas para a
alfabetização, que oficializaria representações de práticas de ensino, defendidas pelo grupo
dirigente da Secretaria Municipal de Educação.
Diante de tal circunstância, o problema que era de ordem profissional foi se
reconfigurando como problema de pesquisa científica, ganhando, então, outros contornos,
diferentes dos iniciais e resultando na presente tese de doutorado.
Se esse processo de investigação fez sentido para mim? Sim... muito sentido!!!
Nele pude conhecer as respostas que buscava há cinco anos... Compreendí as razões que
motivaram a formulação de uma política pública de alfabetização na rede municipal de
ensino. Identifiquei o seu lugar, sua importância no cenário educacional paulistano, paulista e
brasileiro. Conheci com maior profundidade as disputas teórico-metodológicas e políticoeducacionais que envolvem as práticas de ensino de leitura e escrita no ensino fundamental.
E com quem posso compartilhar os resultados dessa investigação?
Certamente, a partir dos resultados de pesquisa que aqui foram apresentados, com
a comunidade científica que se ocupa com os estudos que enfocam a elaboração de políticas
públicas, bem como com a comunidade científica que se ocupa com os estudos que enfocam a
História do Ensino de Leitura e Escrita.
Mas, sobretudo, gostaria de compartilhar esses resultados com os profissionais da
educação que se ocupam com a alfabetização de crianças no ensino fundamental e que são
convocados a implementar políticas sem conhecer com profundidade seu processo de
elaboração. Especialmente para esses profissionais, espero ter agregado alguma contribuição
para que os desafios ligados à alfabetização possam ser superados de modo que toda criança
em idade escolar possa, enfim, ter garantido o seu direito de aprender a ler e a escrever.
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Anexo 1
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS

Eu, _______________, CPF_____________, RG________________, depois de conhecer e
entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso do meu depoimento, AUTORIZO, através do
presente termo, a pesquisadora Silvia Aparecida Santos de Carvalho, responsável pela
pesquisa de doutorado Programa Ler e Escrever – prioridade na escola municipal: processo
de elaboração e representações de práticas de ensino de leitura, a colher minha entrevista
sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Estou ciente de que minha
identificação poderá ser revelada nas vias de publicação geradas e considerando a necessidade
de registro sonoro AUTORIZO a gravação e a publicação de minha entrevista.

Esta AUTORIZAÇÃO foi concebida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada
em garantir-me os seguintes direitos:
1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a
pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam:
revistas científicas, congressos e jornais;
3. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser
feita mediante minha autorização;
4. Os dados coletados serão guardados sob a responsabilidade da pesquisadora;
5. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer
momento e/ou solicitar posse da gravação e transcrição de minha entrevista;

São Paulo, ______________________

_______________________________
Silvia Aparecida Santos de Carvalho
Pesquisadora responsável

____________________________
Entrevistada
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Anexo 2
Entrevista I
R1

Silvia: R1, minha pesquisa de doutorado, tem por objetivo analisar as representações culturais
de práticas de ensino de leitura e escrita, presentes no processo de elaboração do Programa
Ler e Escrever. Os documentos que encontrei, publicados anteriormente a instituição do
Programa na rede de ensino e que apresentam parte desse processo de elaboração são:
“Educação no município de São Paulo” publicado no D. O. de 24 de fevereiro de 2005,
“Relatório dos primeiros seis meses de gestão” também de 2005, suponho que esse não tenha
circulado por toda a rede de ensino, “Proposta de Formação - DOT 2005” e “Orientações
Gerais para o ensino da Língua Portuguesa no ciclo I”. Então, eu gostaria de saber qual foi sua
participação nesse processo de elaboração. Faça um breve relato de como você entrou na
rede, no momento de elaboração do Programa, na gestão de 2005 do prefeito José Serra...
Você trabalhava em quê, nesse momento? Você já era Diretora?
R1: Não! Eu passei muito tempo tanto na rede estadual quanto na rede municipal e por todo
o trajeto do magistério. No Estado, fui professora, assistente de direção e diretora. Depois eu
acabei ingressando como professora também na Rede Municipal de São Paulo. Fui professora,
coordenadora pedagógica e diretora. Na época em que fui coordenadora pedagógica as
Diretorias de Ensino ainda não tinham uma equipe de formação de coordenadores
pedagógicos. Eu sou praticamente do segundo concurso de coordenadores no município de
São Paulo. Então, como não tinha, nós, que éramos coordenadores naquela época, todas do
segundo concurso – sentimos necessidade de ter uma equipe de formação nas Diretorias. E
começamos a nos mobilizar para isso. Nós tínhamos alguns grupos de estudo e estudávamos.
Fiquei então uns oito anos na coordenação pedagógica e, em função de ter me destacado no
trabalho na coordenação da escola, eu acabei sendo convidada para fazer parte da equipe de
formadores da Diretoria de Ensino da Vila Prudente.
Silvia: Isso em que ano?
R1: Noventa... Gente!... Noventa e nove? Noventa e oito? Acho que noventa e oito... Noventa
e oito!
Silvia: E você ingressou na Rede Municipal...
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R1 Eu ingressei na Rede Municipal em noventa e três. Acho que foi...
Silvia: Como professora?
R1 Noventa e três como professora! Noventa e quatro como coordenadora e em noventa e
nove eu fui para a equipe da Diretoria de Ensino. E nessa equipe começamos a discutir as
questões da leitura e escrita... ali já me chamava muito à atenção os dados que tínhamos na
nossa Diretoria, de alunos que não eram alfabéticos ou que se encontravam na quinta ou
oitava séries e liam, escreviam com muita dificuldade ou ainda não estavam alfabéticos. Nesta
época, eu conheci pessoas que estavam envolvidas com o grupo da professora Telma Weisz.
Silvia: Esse trabalho você fez na Diretoria ou na Secretaria?
R1 Na Diretoria!
Silvia: Na Diretoria da Vila Prudente e depois na Secretaria de Educação do Município.
R1: Na Diretoria da Vila Prudente! Começou em noventa e oito ou alguma coisa assim... Lá
eu conheci um grupo de pessoas que participava do grupo de estudos da professora Telma
Weisz – um grupo que discutia as questões de alfabetização e então eu passei a frequentá-lo.
O que estudávamos também procurávamos levar para as escolas da Diretoria de Ensino de
Vila Prudente. E eu passei a me interessar muito pelas questões de leitura e escrita, então eu
fiz uma série de cursos nessa época, todos relacionados ao Ensino da Língua Portuguesa.
Silvia: A Telma Weisz dava assessoria na Rede?
R1 Não. Tinha seu próprio grupo de estudos.
Silvia: Tinha um grupo dela, de estudos...
R1: Como até hoje tem um grupo de pessoas que se encontra para estudar e discutir questões
relacionadas ao ensino da leitura e da escrita.. Então nós, a equipe da Diretoria, acabamos por
formar um grupo de pessoas que participava dos encontros da Telma Weisz . Algumas delas
já frequentavam o grupo há alguns anos, outras se agregaram na época. Acabamos por ter um
grupo de trabalho na Diretoria com pessoas que frequentavam as formações da profa Telma
Weisz. Os resultados foram bem satisfatórios. Por conta disso, passamos juntos a estudar cada
vez mais. Algumas dessas colegas deste grupo já estudavam, discutiam e produziam materiais
desde a implantação do ciclo básico. As salas de aulas dessas pessoas haviam sido objeto de
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pesquisa das colegas com a professora da Telma.. O próprio Estado tinha feito trabalhos nas
salas de aula delas. Bom, tudo o que era pesquisa de sala de aula com leitura e escrita
costumávamos participar. Na primeira gestão Fernando Henrique Cardoso nasceu um
programa de formação;

o PCN em Ação, a partir da conclusão de que os educadores

receberam os PCN de Língua Portuguesa, porém tinham dificuldades para compreendê-los.
Fui convidada para trabalhar nessa equipe do Ministério como formadora de formadores de
Língua Portuguesa do ciclo I, assim como algumas colegas que estavam na Rede Municipal.
Neste trabalho de formação com coordenadores e formadores de diversas Secretarias de
Educação passávamos uma semana discutindo e refletindo, principalmente, as questões
relacionadas à didática da leitura e escrita. Depois deste Programa, então, surgiu o PROFA Programa de Formação de Professores Alfabetizadores.

No decorrer dos PCN em Ação

chegou-se à conclusão da necessidade de um maior investimento no trabalho com a didática
da leitura e escrita. Tínhamos um trabalho de formação com os educadores, uma semana; com
dois dias voltados para as questões da didática da leitura e escrita, alguns outros com Artes,
História, Geografia e também com foco nas estratégias metodológicas de

formação. A

abordagem era muito mais nas questões da didática e estratégias de formação do que no
objeto de ensino, isto porque era a demanda dos educadores postas nos encontros de
formação. Encontrávamos pessoas de todos os lugares do Brasil e sabíamos que a demanda
era a mesma, um elevado número de alunos que não sabia ler e escrever convencionalmente.
Sempre surgia uma conversa de que os alunos da quinta a oitava série também não sabiam
escrever. E então, num determinado momento... que esse programa, o PCN em Ação já
estava adiantado, o Ministério foi questionado a respeito da existência de um Programa
voltado para leitura e escrita. Parte dessa equipe de trabalho dos PCN em Ação já havia
iniciado a produção de alguma coisa sobre as práticas de leitura e escrita e acabou por
apresentar para o Ministério. Enfim,

começou a nascer o PROFA.

A professora

RosauraSoligo da Unicamp é uma das pessoas que se dedicou a organizar o PROFA. O que
se tinha no início era um conjunto de vídeos, algumas situações didáticas de leitura e escrita
gravadas em salas de aulas da Rede Municipal e Estadual de São Paulo, também alguns
registros escritos e materiais que haviam sido coletados com a expectativa de organizar algo
para futuras situações formativas. No material do PROFA haviam práticas filmadas em salas
de aulas já identificadas como boas e de professores bastante comprometidos com o processo
de ensino e aprendizagem. Professoras que também participam do grupo de estudos da
professora Telma Weisz; algumas delas também formadoras do PCN em Ação. Assim, surgiu
o PROFA. Em São Paulo não foi implantado; existia em outros estados... Mas em São Paulo
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não. O Programa é bem organizado, com muito material videográfico, textos teórico.... Os
professores podiam analisar e refletir sobre as práticas de leitura e escrita das sala de aulas,
orientados pelas pesquisas em didática da leitura e escrita. Havia uma coletânea com textos de
vários autores que tratavam de questões relacionadas à leitura e escrita, planejamento,
avaliação, etc. Mas em São Paulo o Programa não foi implantado por questões políticas e
isso perdurou até o final da segunda gestão do governo FHC. Quando terminou o governo
FHC, eu estava na escola como coordenadora pedagógica, soube que a administração
petista, Marta Suplicy, procurou o Ministério da Educação interessada em implantar o
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores em São Paulo.

Em anos anteriores

tinha havido um contato com o Ministério, entretanto, o Programa não havia sido implantado
por questões políticas entre o governo local federal. Se não me falha a memória o prefeito era
Celso Pita. A alegação era que São Paulo havia solicitado o Programa, tendo encaminhado a
documentação para o Ministério, porém não havia sido atendida. Por outro lado, circulavam
comentários que os documentos solicitando a implantação do Programa no município não
tinham sido apresentados para o Governo Federal - um impasse.
Silvia: Isso, no início do governo da Marta?
R1: No início do governo da Marta! Soube que nessa conversa com o MEC foi colocado que
ainda havia material para ser oferecido para implantação do Programa em São Paulo - o
PROFA, um curso para formação de professores alfabetizadores. Os professores cursistas
recebiam uma coletânea com três módulos, compostos por textos teóricos, orientações para
planejamento do trabalho de sala de aula, etc. Para que o Programa acontecesse era preciso de
um formador de professores, afinado com a concepção de leitura e escrita do Programa, com
conhecimentos das estratégias metodológicas de formação,

que pudesse organizar os

encontros de formação e suas pautas pelo Referencial Nacional de Formação, produzido
durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Os guias de formação para os professores
foram produzidos com apoio em material videográfico, situações didáticas de leitura e escrita
em turmas de ciclo I, em função da constatação da dificuldade dos professores de fazer a
transposição didática – teoria e prática. Também o Referencial Nacional de Formação nasceu
da constatação da necessidade da organização de um documento nacional com referências
para a formação de professores e formadores. Esse referencial de formação era um orientador
do trabalho para a formação com os professores. Nós, os formadores, recebíamos uma
coletânea de guias de orientação para a formação de professores, assim como orientações para
organizarmos pautas de formação com as equipes locais que realizariam a formação nos
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municípios. Também tínhamos uma coletânea enorme de fitas, todas situações de sala de aula
com alunos e entrevistas com educadores renomados.
Silvia: Então o governo da Marta requisitou essa formação?
R1: Foi!... É, foi isso! Então o governo requisitou o PROFA e o governo federal colocou a
necessidade da Secretaria encontrar o formador para o Programa. Para implantar o Programa
na cidade de São Paulo era necessário o formador com experiência, alguém que já tivesse
trabalhado no Programa, que conhecesse bem o material, a concepção de formação, as ideias
de alfabetização dentro da concepção que orientava tanto a formação quanto o material.
Silvia: E a equipe do Ministério não tinha condições de vir formar?
R1: Não porque estava terminando o mandato. E foi neste momento que o município
descobriu que eu era uma das formadoras que havia trabalhado para o Ministério. Eles tinham
algumas indicações de formadores – professoras, coordenadoras pedagógicas e diretoras que haviam sido formadoras do PROFA. Recorreram a esse banco e entraram em contato com
essas pessoas. O Ministério se comprometeu a enviar o material e o município encontrar o
formador com o perfil necessário. Esta lista era composta por educadores da Rede, como a
professora Rosalinda Vasconcelos, hoje coordenadora pedagógica no município de São Paulo;
na época professora de uma turma que teve suas aulas gravadas e tematizadas, compondo
vídeo da coletânea do PROFA. A Secretaria Municipal de Educação nos chamou e, enfim,
acabei indo para a DOT – Diretoria de Orientação Técnica para implantar o PROFA. Na
época eu era coordenadora pedagógica e recebi um telefonema do diretor de DOT (Diretoria
de Orientação Técnica), me chamando para uma conversa. Depois de várias conversas sobre
o Programa que eles já tinham algum conhecimento e boas referências, porque já havia
acontecido em muitos locais, resolveram implantá-lo no município de São Paulo, já que não
se tinha nada sobre alfabetização na Secretaria de Educação do Município naquela época.
Silvia: O Secretário naquela época...?
R1: Era Eny Maia. Ela era do PMDB.
Silvia: Certo!
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R1: Acabamos implantando o PROFA na cidade de São Paulo. Eu e uma colega fomos para
DOT para implantar o Programa. Eu era coordenadora e ela diretora de escola. Esse Programa
aconteceu na cidade de São Paulo durante a administração Marta.
Silvia: E como foi? Porque a implementação do PROFA tem pouca visibilidade no governo
Marta?
R1: No Governo Marta...Então, entramos em questões muito delicadas, nem sei como lidar
com essas coisas. O primeiro Secretário da Educação ficou cerca de seis meses...
Silvia: Quem foi? Você se lembra?
R1: Sei que a Selma Rocha – que tinha sido a Secretária de Educação de Santo André – foi
uma das Secretárias de Educação ou assessora do Secretário de Educação. Também o Nélio
da USP foi um dos secretários. Ele ficou uma semana. Foram três secretários. Acho que foi a
Selma, o Nélio, teve mais alguém que eu não lembro o nome. E, depois, por questões políticas
que eu não sei quais, a Secretaria acabou sendo assumida pela Eny Maia, do PMDB.
Silvia:Eny Maia!
R1: Eny Maia. Ela era a Secretária da Educação e sua equipe tinha informações que havia
um elevado número de alunos que na sabia ler e escrever nas escolas do município. Em
geral, todo o governo tem um diagnóstico no início do mandato e termina fazendo o mesmo.
Nem sempre eles são muito precisos. Embora as Diretorias de Ensino tivessem em governos
anteriores algumas discussões sobre leitura e escrita, o órgão central não tinha nada
organizado no governo Pitta, o anterior. As Diretorias de Ensino sempre mobilizaram o órgão
central para a discussão de questões que considerava importante, entretanto, o órgão central
nem sempre é sensível às demandas. Na época eram as Diretorias que realizavam alguma
orientação para os professores sem o devido apoio do órgão central. E aí recebemos esse
primeiro contato. Como se tratava de um Programa do governo federal implantado na cidade
de São Paulo criou-se uma dificuldade em lidar com isso, porque o PT tinha os seus
programas de governo e não se afinavam com o PROFA. Não é que conheciam bem o
Programa para qualquer tipo de avaliação, mas as resistências se explicam pelo fato de se
tratar de um Programa nascido no governo federal PSDB. Foi muito difícil lidar com isso.
Então optou-se em não dar visibilidade para o Programa.
Silvia: Quer dizer...vocês coexistiram ali na Secretaria; entretanto, com essa divisão...
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R1: É. Não se dava visibilidade para o Programa. O governo tinha seus programas petistas e
não se escrevia nada a respeito do PROFA.
Silvia: Mas ele estava sendo trabalhado?
R1: Sim, eleestava sendo trabalhado porque os professores se apaixonaram por ele e acabou
ganhando muita visibilidade entre os educadores da Rede. A Rede só tinha olhos para o
PROFA. Em visitas às escolas do município, a prefeita ouviu muitos elogios ao programa e
isso acabou contribuindo para sua continuidade do Programa.
Silvia: E isso permaneceu quando a Secretária Cida Peres assumiu também?
R1: Quando ela assumiu, as coisas ficaram mais difíceis, porque até a época em que Eny
Maia era a Secretária da Educação, tudo era mais fácil. Ela queria o Programa e havia
investimentos para que se consolidasse na Rede, mas depois com outro secretário perdemos
a força. Mas como não havia outra coisa para colocar no lugar e os professores já haviam
sido conquistados, assim como as formadoras das Diretorias Ensino, o Programa seguiu.
Acabamos por constituir grupos locais de formação, de pessoas muito comprometidas com o
Programa embora houvesse muitas resistências de muitos dirigentes das Diretorias de Ensino.
Também acabamos por constituir um grupo para estudar as questões de leitura e escrita no
município, até então não tínhamos isso, um grupo de pessoas de todas as Diretorias de Ensino.
O governo não tinha como tirar o Programa porque não tinha como lidar com a Rede. Então a
gente sobreviveu até o final da administração Marta.
Silvia: E quando ela descobriu, o programa se manteve?
R1: Não foi possível acabar com o programa.A opção foi por não investir, mas deixar-nos
trabalhar já que uma parte da Rede estava satisfeita com o Programa. Não sei como você pode
colocar essas informações na pesquisa, pois se tratam de questões políticas partidárias. A
opção foi deixar o Programa morrer pela falta de investimentos. “Algo como, vamos deixar
ver se o Programa morre por inanição”. Mas não morreu! Pelo contrário! Havia a identidade
com a sala de aula, as pessoas queriam aprender, discutir as práticas de sala de aula, as ideias
que estavam por trás do Programa, pensar como se ensina e investigar por que algumas
crianças não aprendiam. O que a gente está entendendo aqui por leitura e escrita envolvia
também avaliação de leitura e escrita, planejamento, rotina de sala de aula etc. Enfim,
terminou o governo; assumiu o PSDB e o Secretário da Educação, o professor Pinotti. Ele
tinha uma Secretária Adjunta, a professora Iara Prado que havia sido a Secretária do Ensino
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Fundamental no governo FHC, em Brasília. Na sua administração foram produzidos os PCN,
o PCN em ação, e também o PROFA e aqui em São Paulo o Programa Ler e Escrever.
Interessante que no final da Administração Marta, o governo nos valorizava e nos queria. Não
porque desejasse o PROFA, mas porque conseguíamos estabelecer uma melhor interlocução
com a Rede.
Silvia: A gestão Marta?
R1: Eles não queriam o Programa, mas, nós da equipe do PROFA, acabamos tendo alguma
utilidade para a administração.
Silvia: Porque tinha essa interlocução com a Rede?
R1: Porque conseguíamos conversar com a Rede. A Rede nos ouvia e tínhamos força com
ela. A própria equipe que trabalhava na Secretaria em outros Programas de Governo nos
convidava para participação em seus encontros com educadores da Rede. Tínhamos
legitimidade quando nos dirigíamos à Rede, portanto, não era possível acabar com o
Programa. Sempre procuramos nos manter no trabalho que realizávamos no PROFA, sem nos
envolver muito em alguns outros Programas, ideias contrárias à concepção de leitura e escrita
que assumimos junto com o Programa.
Silvia: E quando o governo da Marta termina, você permaneceu. Você nem voltou para a
escola, então? Você ficou!
R1: Quando o governo da Marta estava terminando, houve o contato da professora Iara Prado
para que permanecesse, para que pudéssemos conversar a respeito do trabalho que tinha sido
feito com leitura e escrita na cidade de São Paulo, com o PROFA. Embora ela já conhecesse o
Programa queria informações sobre o andamento do Programa no município, seus resultados,
fragilidades ... Então, tivemos uma conversa sobre tudo isso e sobre a Rede.
Silvia: Então quando assume a gestão do prefeito Serra esses materiais vão sendo
publicados... Você participou da elaboração deles? E como é que você toma conhecimento
desse material aqui? Esses...[os dois primeiros documentos publicados – “Educação no
Município de São Paulo – uma proposta para discussão” e “Relatório dos seis primeiros
meses de Gestão”] aos quais você me falou que não estava diretamente ligada. Você sabe o
que sobre a produção desse material? Por exemplo, esse aqui, [Educação no Município de São
Paulo – uma proposta para discussão] é publicado no suplemento do Diário Oficial, em vinte
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e quatro de fevereiro, no comecinho da gestão... E aqui ele faz menção, de que muitos itens
desse documento tem referência no programa do prefeito José Serra. Você sabe de alguma
discussão? Isso foi apresentado na rede? Você sabe, por exemplo, quem escreveu esse
documento? Porque ele é assinado pelo Secretário Pinotti, mas foi ele próprio quem escreveu?
R1: Pelo que sei todo governo começa a escrever o seu plano para a cidade durante a
campanha. Seu plano para a Saúde, Educação, Transporte... Também os Secretários de
Educação que assumem as Secretarias participam da elaboração desse plano. Eu sei que, uma
parte do que está aqui, começou a ser produzido pela equipe do próprio governo na campanha.
Quando o governo assumiu, já havia um material produzido, algumas ideias discutidas dentro
do próprio partido por uma equipe de assessores tanto do Prefeito, quanto dos futuros
Secretários. Quando se chega já tem alguma coisa escrita, por exemplo, um diagnóstico da
Rede. Depois, esse documento vai sendo revisto, novas ideias vão sendo incorporadas. Na
época tínhamos o professor Pinotti, Secretário da educação, titular da pasta e a Secretária
adjunta, professora Iara Prado e uma ponte. Essa ponte já te diz tudo, certo?
Silvia: Já? Por quê?
R1: Porque você tem dois documentos desse lado e dois documentos desse [outro] lado da
ponte, certo? Então, tinha uma ponte! Tinha o governo Pinotti e uma equipe que pensou
aquele programa “São Paulo é uma escola”. Ele dizia que era o grande guarda chuva...! – e
que estava lá, escrevendo, discutindo... Mais escrevia, discutia, escrevia, discutia, falava,
falava pela Secretaria politicamente e aí? E do outro lado da ponte, uma outra equipe que
tinha que pensar a formação, que tinha que pensar um trabalho para cada segmento: Educação
Infantil, Ciclo I, Ciclo II, Educação para Jovens e Adultos, Educação Especial, etc e tal...e que
tinha uma secretária adjunta que era completamente conectada com tudo, completamente
articulada com todos, com muita clareza do que queria, com muita visão pedagógica – que já
tinha tido uma experiência nesse sentido, muito grande, quando estava no Ministério – com
uma sede de levar alguma coisa para a rede. E do outro lado, um médico, com todo o seu
discurso, seu guarda chuva e com uma equipe, entendeu? Que faz diagnóstico, diagnóstico,
diagnóstico, mas exatamente o que a gente faz com o diagnóstico...a gente não sabe! Então é
por isso que eu estou te dizendo que existem dois documentos. Alguns, a gente fornece dados
para o outro nascer; mas não significa que o outro se transforma em atos. Até aqui, houve
aquela ponte que estava no meio, que em determinado momento ela caiu, certo? Ela caiu e
conseguiu ficar um prédio só. E a gente brincava, “Vamos passar a ponte”. Então tem alguns
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documentos que a gente participou bastante, que a gente foi à escola, que a gente escreveu,
que a gente pesquisou, que a gente conversou e tem documentos que a gente dava dados,
fornecia dados para o documento nascer do outro lado, que a gente não via ser colocado em
prática.
Silvia: Esses dois [os dois primeiros documentos publicados], pelo que eu estou entendendo,
estão do outro lado da ponte, são aqueles que irão apresentar diagnósticos...
R1: Exatamente. Nele você tem a quantidade de professores, coordenadores, etc, o déficit nas
creches...
Silvia: A situação da alfabetização na Rede...
R1: A situação da alfabetização foi um dado fornecido por nós da DOT.
Silvia: Alguma ideia de que a alfabetização tinha que ser um carro chefe na Secretaria... Mas
apenas com característica de diagnóstico...
R1: De diagnóstico. O primeiro movimento foi este, o de diagnóstico nem sempre muito
preciso. Este diagnóstico da Rede também é composto por outros dados, como, número de
prédios, vagas oferecidas, demanda para construção, necessidade de ampliação de vagas,
recursos... É sempre esse movimento. O fazer com isso é outra questão. Algumas ideias...
Silvia: E pelo que você fala a ação começa aqui [ na publicação do 3º documento]?
R1: É, você precisa dar uma devolutiva para a Rede, depois do diagnóstico e com uma
proposta de trabalho.
Silvia: Nesse aqui [terceiro documento publicado – Proposta de Formação – DOT 2005] tem
o seu nome na equipe. Como esse documento foi elaborado? Como foi a dinâmica de
construção dele? Vocês faziam reuniões, discussões...?
R1: Uma das providências tomadas pela nova administração foi reorganizar o DOT Diretoria de Orientação Técnica e o Círculo de Leitura assumiu um novo papel. Ele já existia,
porém, houve mudanças em suas atribuições.
Silvia: Ah, esse Círculo já existia?
R1: Ele existia, mas ele tinha um outro papel. Ele era a antiga sala de leitura.
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Silvia: Então, não tinha nada a ver com o papel que foi dado a ele...
R1: Não, não... Ele era só voltado para a aquisição de livros para a Rede e tinha um trabalho
focado nas questões de leitura com os orientadores das salas de leitura da Rede.
Silvia: Isso, no governo Marta, era assim?
R1: O Circulo de Leitura já vinha de governos anteriores. O DOT foi reorganizado sendo
composto pelas Diretorias do Ensino Fundamental I e II e Médio, Educação Infantil,
Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e alguns projetos.
Silvia: Você, nessa nova gestão, foi convidada para participar do Circulo de Leitura com essa
nova característica, com essa nova tarefa que foi dada, que era criar uma coesão em torno da
discussão da leitura e da escrita na Rede?
R1: Exatamente. Nessa administração, os programas que existiam antes não foram extintos.
Permaneceram os Programas “Nas ondas do rádio”, “Informática educativa”, “Intercâmbio
cultural”. A decisão foi mantê-los e obter uma avaliação de seu impacto nas escolas, fazendo
adequações necessárias. A estratégia não foi de descontinuidade. Então houve continuidade
do que já tinha: “Mão na Massa”, “Nas Ondas do Rádio”, “Informática Educativa” e
“Intercâmbio Cultural”. Como não havia investimentos nas discussões de gestão pedagógica
com foco na leitura e escrita foi iniciado um trabalho de levantamento de dados nas escolas
para um diagnóstico sobre a situação de alfabetização. Visitamos salas de aulas e ouvimos
muitos educadores de escolas e das Diretorias. Na época visitamos por volta de trinta escolas
de lugares diferentes da cidade – Ipiranga, Jaçanã, Pirituba...
Silvia: E vocês iam em grupos? Em duplas?
R1: Em grupos. Percorríamos toda a escola, entrávamos nas salas de aula, analisávamos como
o espaço era organizado, entrávamos na sala de leitura para ver o que tinha disponível de
acervo literário, qual o olhar que o coordenador pedagógico ou diretor tinha sobre as questões
pedagógicas e da leitura, da escrita...
Silvia: O critério da escolha dessas escolas, teve algum?
R1: Selecionamos escolas bem sucedidas e também algumas com resultados muito ruins.
Escolas que ficavam na periferia, algumas regiões de difícil acesso, mas com bons resultados
e outras situadas em regiões nobres com péssimos resultados, procurávamos avaliar quais
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fatores impactavam os resultados das escolas. Lembro-me de ter visitado escolas no complexo
de Heliópolis, escolas vizinhas.

Uma com resultado razoável, outra muito ruim.

Procurávamos avaliar o que, de fato, interferia no resultado de aprendizagem dos alunos - o
que

impactava os resultados. Queríamos saber se era a formação dos professores, a

organização do espaço, a relação com a comunidade, a gestão da direção, a gestão da
coordenação pedagógica, o olhar dos diretores voltados mais para as questões pedagógicas,
recursos financeiros... A princípio, os recursos pareciam ser usados da mesma maneira, mas
acabei observando que não. Acabamos concluindo que tudo o que estava envolvido interferia
no resultado de aprendizagem dos alunos.

Mapeamos essas escolas e em seguida

conversamos com todas as equipes das Diretorias. Todas! Com seus supervisores de ensino e
com as equipes das Diretorias envolvidas mais diretamente nas questões pedagógicas.
Passamos quase um ano nesse movimento de colher dados, informações, fazer reuniões com
as equipes... E chegamos a um determinado diagnóstico que deu origem à proposta de
formação do trio gestor, grupos compostos por diretores, dois coordenadores pedagógicos das
escolas e supervisores de ensino, isso antes de implantar o Programa Ler e Escrever.
Concluímos que a formação que realizávamos com o PROFA, um programa de formação de
professores voltado para intervenções pedagógicas, não se articulava com a formação do
coletivo das escolas. A expectativa de que houvesse troca entre pares dentro das escolas, não
se concretizava. Os professores eram formados e esse conhecimento não circulava entre os
colegas. Ele recebia a formação e ficava para ele. O coordenador pedagógico estava fora do
PROFA, assim como os diretores e assistentes de direção, já que o Programa era voltado
apenas para a formação dos professores de ciclo I em sala de aula. A quantidade de
interessados no curso era grande e foi preciso critérios para atender as inscrições; primeiro
professores, principalmente, os professores dos primeiros anos. O professor que recebia a
formação acabava sofrendo com as resistências de seus colegas e mesmo dos coordenadores
pedagógicos, em função das diferentes concepções de alfabetização da Rede. Alguns
coordenadores pedagógicos também acabavam dificultando a troca de informações entre os
professores, em função do desconhecimento...Acabamos chegando à conclusão que era
preciso envolver toda a equipe das escolas dentro das discussões pedagógicas de leitura e
escrita já que esse era um dos principais problemas das escolas, no âmbito do ensino e
aprendizagem. Se a função primordial da escola deve ser - que os alunos aprendam a ler e
escrever - e se o mínimo esperado não acontece, então, e o restante? Chegamos à conclusão
que era preciso fazer alguma coisa voltada para os diretores, coordenadores e supervisores.
Daí surgiu a proposta do “Trio gestor” –

na verdade não era trio, porque eram dois
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coordenadores pedagógicos, o diretor, e o supervisor da escola. Fizemos um ano de trabalho
de formação com essa equipe, nos orientando por questões pedagógicas, como a escola,
responsável pela formação continuada do professor, o coletivo da escola como espaço
privilegiado de formação, a gestão pedagógica do diretor e coordenadores pedagógicos com
foco na leitura e escrita, avaliação, planejamento do trabalho com leitura e escrita ...
Silvia: E essa discussão toda se dava no Círculo de Leitura?
R1: Não! Uma parte, fazíamos e outra as próprias Diretorias de Ensino.
Silvia: Mas vocês tinham um momento para combinar entre vocês essa ação?
R1: Sim! Fazíamos em conjunto. Todo o planejamento era em grupo, assim como a
organização das pautas de formação para a formação nas Diretorias de Ensino. Não eram
todas as escolas que participavam da formação do trio gestor, porque não tínhamos como
atender todas e, ainda, tínhamos por objetivo conhecer melhor as demandas da Rede.
Selecionamos dez escolas em cada Diretoria

para um melhor mapeamento e

acompanhamento, para saber o que realmente acontecia,... Definimos um critério para
escolher essas dez escolas – escolas bem sucedidas e que não eram bem sucedidas. A ideia era
reunir toda a equipe das escolas – coordenadores, diretor e supervisor e juntos avaliarmos e
discutirmos os problemas das escolas. Isso durou um ano. Também tínhamos reuniões no
órgão central com todas as equipes das Diretorias de Ensino. As informações colhidas nas
reuniões setoriais eram levadas para discussão no DOT Central com a participação dos
representantes das Diretorias.
Silvia: E como todo esse material chegou nesse documento aqui [3º documento publicado]?
R1: Então, fomos registrando de várias maneiras tudo o observamos e fazíamos. Há reuniões
gravadas em vídeo, produção de relatórios por cada uma

das formadoras/assessoras e

registros diversos... Produzimos muito e tivemos parcerias, porém, os nomes não estão citados
nos documentos oficiais..
Silvia: E esses relatórios, eles estão arquivados? Eles estão disponíveis?
R1: Não, não!
Silvia: Não estão?
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R1: Não.
Silvia: Por quê? Eles são importantes...
R1: Quando termina um mandato, tudo o que não foi publicado é descartado. Uma parte pela
gestão que ainda está no poder e outra pela gestão seguinte, por isso uma das preocupações
da DOT – Diretoria de Orientação Técnica, era publicar alguns documentos em Diário
Oficial para que não se perdessem. Tudo o que é o publicado em Diário Oficial passa a fazer
parte dos arquivos oficiais e faz história. Aquilo que não, mesmo documentos como esse
aqui, são descartados.
Silvia: Vocês tinham toda essa produção de relatos e isso era enviado para onde? Alguma de
vocês, do Círculo, apresentava para a professora Iara?
R1: A apresentação era quase diária. Nossa relação com a Secretária era de colega de
trabalho. Sentávamos para conversar sobre todos os assuntos várias vezes ao dia,

se

necessário e juntos discutíamos, avaliávamos e planejamos encaminhamentos.
Silvia: Passava para ela...
R1: Tudo! O tempo todo... Quando retornávamos das escolas, a Secretária chamava para
conversar e nos questionava sobre nossas observações, avaliação, resultados etc. Dessas
reuniões surgiam pautas de trabalho para discussão com a Rede. Tínhamos mensalmente uma
reunião com representantes das Diretorias de Ensino: um Supervisor ou dois representantes
por Diretoria e nessas reuniões socializávamos as observações, análise e resultados e
discutíamos propostas de encaminhamentos. Tudo isso também era apresentado para os
dirigentes de ensino de cada Diretoria.
Silvia: Mas esse caminho inverso, de toda essa produção de vocês, de ir lá e buscar os dados,
isso virava um documento? Como é que toda essa gama de informação, de movimento que
vocês tinham chegou aqui [no 3º documento]? Tinha alguém que estava nesses encontros que
vocês tinham com a Secretária, que relatava tudo para depois transformar em um texto?
R1: Nós mesmas! Todas nós havíamos sido formadoras e com uma prática de produção de
registros reflexivos. Temos o hábito de produzir registros reflexivos sobre o percurso de
formação: sobre as pautas de trabalho, os encontros com os grupos... Todos esses registros
reflexivos deram origem a relatórios gerais.
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Silvia: Tinha alguém do grupo que fazia isso.
R1: Sim.!
Silvia: Quem era?
R1: Uma das pessoas responsáveis pela organização de todos esses registros em um relatório
geral era eu, que fui coordenadora da equipe. Mas todas produziam. Éramos assessoras,
fazíamos formação e produzíamos material escrito. Em um dado momento acabamos por
distribuir os trabalho, uma se dedicava mais às visitas à Diretoria, outra à produção de
material escrito ...
Silvia: Por exemplo, esse texto aqui: “Como vão nossas crianças?” é assinado pela professora
Iara. Foi ela mesma quem escreveu ou foram vocês que escreveram, ela leu e assinou?
R1: Nós que escrevemos.
Silvia: Vocês que escreveram!
R1: Só nós que éramos da equipe!
Silvia: Certo, então a escriba de tudo isso...
R1: Eu escrevi uma boa parte deste documento que é um histórico porque a Secretária queria
informações da Rede. Outra foi composta por colegas também da Rede. Na equipe havia
educadores da Rede e de fora. Tínhamos entre nós pessoas com experiência na produção de
material, uma colega jornalista etc. Tudo isso foi feito a muitas mãos.. Esse documento, por
exemplo, lembro que começou a ser escrito por uma parte da equipe e terminou por outra.
Silvia: E vocês liam para todos e faziam os ajustes ali?
R1: Depois disso, acabou se chegandoà conclusão que precisávamos de uma proposta para a
Rede. Depois de tudo o que tinha sido coletado, da avaliação do PROFA, desses encontros
com o trio gestor, mapeamento do número de alunos que não sabia ler e escrever de fato, que
não era o número que a rede dizia. Não era!
Silvia: Não era os trinta por cento que eles estavam colocando aqui no diagnóstico?
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R1: Havia informações da existência de um elevado número de alunos que não sabia ler e
escrever nos ciclos I e II, mas não era tão grande assim. Nem sempre as pessoas têm muito
claro o que é estar alfabético e nem mesmo o que se pode esperar de uma criança em relação à
leitura e escrita no quinto ano, por exemplo. Chegou-se à conclusão que era preciso elaborar
uma proposta com todos os dados coletados e apresentar para a Rede. Essa proposta foi
construída a muitas mãos e registrada por muitas pessoas.
Silvia: E essas pessoas são daquele Círculo de Leitura?
R1: São!
Silvia: Nesse documento [Proposta de Formação – DOT 2005] tem um trechinho sobre o
Círculo de Leitura e suas atribuições. Umas das pessoas da equipe do Círculo participava de
reuniões com o Gabinete do Secretário?
R1: Sim.
Silvia: E qual era o papel dela nesse grupo de Gestão, ou seja, ela levava alguma discussão
que vocês tinham para esse grupo? Qual era o movimento que ela fazia?
R1: Sim, ela levava. Todas nós fazíamos formação e conhecíamos as demandas da Rede,
entretanto, ela nos representava neste grupo. Comentava o trabalho que fazíamos, levava
nossas observações, considerações.
Silvia: E depois trazia para vocês o resultado. Então fazia essa interlocução.
R1: Isso é pouco perto do que realmente acontecia.
Silvia: Nesse documento [Proposta de Formação - DOT 2005] vem a ideia sobre altos índices
de fracasso e evasão escolar. Na Portaria do Ler e Escrever, essa ideia de fracasso é
recuperada. De onde vem essa ideia?
R1: Mesmo na época do PROFA não se tinha um diagnóstico correto com o número de
alunos que não sabia ler e escrever. Não havia um programa de avaliação das aprendizagens
dos alunos na cidade de São Paulo. Não havia avaliação como hoje, como Prova São Paulo e
Prova Cidade. Nada comparado ao que se tem nada Rede Estadual de Educação, como o
SARESP que permite um levantamento preciso do número de alunos que não sabe ler e
escrever. Havia uma conversa que o número era elevado, mas de fato, não se sabia com
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certeza quantos eram os alunos que não dominam o sistema alfabético de escrita. Mesmo
durante o PROFA não coletamos dados sobre o impacto da ação de formação dentro das salas
de aulas. Só conseguimos levantar o dado do número de alunos não alfabéticos no trabalho
com o “trio gestor”. As trinta escolas selecionadas para o trabalho de formação nos permitiu
ter uma amostra da situação de alfabetização da escola e nos levou a conclusão, por
amostragem,

de que trinta por cento dos alunos do ciclo I não sabia ler e escrever

convencionalmente, o que não se confirmou no ciclo II.
Silvia: Certo, uma amostra.
R1: Uma amostra. Trinta por cento dos alunos não sabia ler e escrever no ciclo I. E daí surgiu
a ideia das sondagens bimestrais em todas as escolas da Rede. Iniciamos uma orientação para
aplicação das sondagens já no início da implantação do Programa Ler e Escrever. A prova
São Paulo veio depois disso, o Programa já estava implantado na Rede. Um dos objetivos da
sondagem era ter dados mais confiáveis quanto ao número de alunos que não sabia ler e
escrever e organizar a proposta de formação e materiais didáticos que contribuíssem para o
avanço dos alunos.
Silvia: Agora a ideia de fracasso vem de alguma literatura? Como vocês começam a discutir o
fracasso escolar?
R1: Bom, já havia uma discussão, não só na Rede de São Paulo, mas também em outras, que
os alunos tinham oito anos para se alfabetizar. Esse era um discurso muito forte na Rede de
São Paulo. O fato de alguns alunos chegarem no oitavo ano sem saber ler e escrever talvez
fosse em função da naturalização do fenômeno, ou seja, da compreensão equivocada que
podem levar oito anos para se alfabetizar. Também não se tinha uma ideia precisa do que era
se alfabetizar.

Todas nós da equipe já havíamos trabalhado em outras Redes e lidávamos

com informações como essas. Não sei se você acompanhou as propostas do ciclo, de três
anos, dois anos e depois de determinado momento passou para dois ciclos de quatro anos.
Nessa época, alunos chegavam ao quarto ano sem as aprendizagens necessárias e acabavam
reprovando uma, duas, três e como a escola não sabia o que fazer, acabava promovendo para a
quinta série. Um número elevado de alunos também experimentava a repetência no final do
ciclo II, a maioria por não saber ler e escrever, como se esperava para o final do ciclo, ou seja,
o fracasso no ciclo I empurrava para o ciclo II. Daí, veio a ideia de fracasso escolar, muito
semelhante ao que se tem na literatura. Se você pegar a Maria Helena Souza Patto, as
pesquisas feitas pela profa Emília Ferreiro durante seus estudos, também da professora Telma
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Weisz ... Em todas elas, se diz do fracasso escolar provocado dentro da escola e uma das
razões é porque as crianças não aprendem ler e escrever. Elas são excluídas, as vezes, no
primeiro ano de escolaridade... Ninguém atende suas necessidade e os anos passam sem
intervenções.

Já as produções da professora Telma Weisz, na época do Ciclo Básico,

tratavam dessas questões. A crença é de que algumas crianças não se alfabetizam em um ano.
Uma parte pode se alfabetizar, outros demoram um pouco mais. Isso não pode ser mais de
dois anos. Na pesquisa por amostragem o percentual levantado era de trinta por cento de
crianças. Aquelas que ao final de um ano de escolaridade não conseguem se alfabetizar,
passavam para o segundo e assim sucessivamente. Então a própria Rede confirmou a pesquisa
escrita de vários educadores. Quando visitávamos as escolas, olhamos cadernos de alunos,
avaliações... e concluímos que ao final do primeiro ano menos de cinquenta por cento dos
alunos não sabia ler e escrever convencionalmente.
Silvia: Nesse documento também tem a ideia de um programa que articula todos os projetos e
ações em torno de um eixo comum, a “gestão pedagógica” para fortalecer a Rede. As
unidades educacionais deveriam ser retomadas como palco de formação continuada e deveria
ser colocado em pauta o compromisso de todos com a aprendizagem das crianças. Por quê?
R1: Porque acreditávamos que o foco dagestão da escola deveria ser o pedagógico, as
aprendizagens dos alunos. O pedagógico não deveria ser relegado ao segundo lugar, como
historicamente tem ocorrido. Em geral, as demandas administrativas acabam tomando a maior
parte do tempo dos gestores das escolas. Tudo gira em torno do administrativo, o pedagógico
fica a cargo do coordenador, o diretor das demandas administrativas e o supervisor não tem
um papel muito claro dentro da Rede. Com um problema tão grande na Rede, ou seja, trinta
por cento dos alunos não sabendo ler e escrever convencionalmente era preciso investimento
em todos os educadores. Os problemas de aprendizagem dos alunos não eram específicos de
um ano do ciclo, mas de responsabilidade de toda a escola. O envolvimento de todos os
educadores

na formação e na constituição de um coletivo para discutir as demandas

pedagógicas parecia fundamental e nossa crença era que o Programa de formação deveria
contribuir para fortalecimento da escola como espaço de formação continuada e de tomada de
decisões pedagógicas. A legislação já garantia jornada de oito horas de trabalho coletivo
pelos professores optantes pela JEIF , um

mínimo três horas de trabalho pedagógico

semanais, porém essas horas em geral eram utilizadas burocraticamente. O tempo destinado
para formação era utilizado para transmitir recados, para demandas que não se relacionavam
diretamente com as questões pedagógicas.

Temos Redes de ensino que reclamam a falta
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tempo para estudo dentro das escolas, entretanto, onde se tem nem sempre se utiliza com
qualidade. Há pessoas nas escolas com diferentes funções e papéis que precisam se articular
em torno das demandas pedagógicas. Também há espaços para a formação, horas da jornada
dos professores, destinada a esse fim, mas nem sempre bem utilizadas. Decidimos, então,
fortalecer a gestão pedagógica investindo na formação dos gestores e com foco na gestão
pedagógica, acreditando que esse investimento pudesse contribuir para a articulação de
funções, ações e projetos dentro das escolas. Inicialmente, investimos na formação dos
gestores e depois partimos para a produção de um documento que organizava essas ideias.
Também tínhamos na época uma série de projetos nas escolas, tais como, aprendendo a
conviver com os bichos, projeto saúde na escola, uma série de projetinhos com concepções
diferentes dentro de mesma escola e na Secretaria. Acreditávamos que a escola deveria saber
selecionar os projetos mais adequados para sua necessidade, então também décimos tomar
essa questão como objeto de formação, acreditando que essa reflexão poderia contribuir para
a seleção de projetos pelas escolas que melhor contribuíssem para o atendimento das suas
necessidades.
Silvia: O documento “Orientações Gerais para o ensino de Língua Portuguesa” é uma
orientação, é um guia que mostra a direção do trabalho com a língua. Depois desse documento
é publicada a Portaria 6328/05 do Programa Ler e Escrever. Então, como é que vocês
chegaram na ideia de instituir um Programa por uma Portaria publicada em Diário Oficial?
R1: Eu me lembro das palavras da Secretária, dizendo que para a Rede tomar conhecimento
de um projeto ou programa o melhor era sua publicação no Diário Oficial. A Rede estava
acostumada ao Diário Oficial e por outras vias não se chegava à escola. A divulgação do
Programa pelo Diário Oficial também garantiria o acesso de todos os educadores e não se
perderia como ocorria com publicações que não se utilizavam desse caminho. A Rede é
muito burocrática e as coisas acontecem quando elas aparecem no Diário Oficial. Pelo menos
alguém lê, do contrário...
Silvia: É a mídia oficial.
R1: Sim,a mídia oficial. Há uma série de documentos produzidos dentro da Secretaria que
não chegam a ser conhecidos pela Rede. Quando não são publicados em Diário Oficial se
corre o risco de não serem conhecidos. O Diário Oficial chega em todas as escolas, todos os
dias e é lido diariamente . Também, os professores tem acesso a ele. Então, a decisão foi pela
publicação do documento em Diário Oficial. Uma resposta para a Rede, depois da fase de
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diagnósticos. Tratava-se de um Programa, pois

envolvia

a formação de professores,

coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores. Também foram produzidos materiais
para o trabalho dos professores em sala de aula. Houve a compra de um grande de acervo
literário para ficar nas salas de aulas, assinatura de jornais para as escola, de revistas para
crianças,

produção de uma cartilha de orientações para os pais e o convenio com

universidades, um convite para entrarem no Programa, com a finalidade de realizar pesquisas
dentro das escolas. A professora Iara Prado queria parcerias com as universidades e sua
expectativa era que os alunos conhecessem o funcionamento das escolas, o trabalho dos
professores nas salas de aulas. Muitos professores se formam sem se darem conta do que é
uma sala de aula e não tem a menor ideia do que é ensinado no ciclo I. A participação das
universidades no Programa com pesquisas poderia ser bastante produtivo para a Rede. Por
tudo isso, um Programa – não só formação de formação, mas com material, participação das
universidades, alunos pesquisadores nas salas de aulas e tudo mais.
Silvia: Essa ideia nasceu ali no Círculo de Leitura com vocês nessa discussão.
R1: Essa ideia é da professora Iara.
Silvia: Da professora Iara, ela é que trata: “vamos organizar um Programa, então”.
R1: Cuidávamosda formação continuada e procuramos estabelecer parcerias que
favorecessem a pesquisa aplicada em sala de aula. Esse investimento poderia resultar ainda
em mais pesquisas que contribuíram na formação inicial dos futuros professores.
Silvia: Como foi o processo de produção da Portaria. Quem escreveu a Portaria? Ou houve
alguém que escreveu os itens que tinham que constar no Programa e depois vocês mandaram
para um setor que transformou esses itens em Portaria?
R1: É exatamente isso! Tem um setor dentro da Secretaria, responsável pela produção de
portarias. Costumam analisar minutas produzidas pelas equipes internas, orientando-se pela
legislação em vigor. Foram muitas reuniões para se chegar a essa portaria publicada. A
equipe do Círculo de Leitura fez um primeiro esboço e passou para análise, revisão, o que
gerou um novo registro. Também os supervisores de ensino das Diretorias contribuíram para a
produção deste documento, pois antes da publicação tivemos algumas reuniões com eles.
Silvia: Antes de escrever a Portaria vocês fizeram isso?
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R1: Sim. Nas reuniões com supervisores, dirigentes e internamente surgiramaspectos que
foram cuidados para a produção da versão final da portaria. Esse processo foi longo e cheio
de sugestões.
Silvia: E que equipe é responsável por isso, na Secretaria?
R1: Ah, tem uma equipe dentro da secretaria que chama ATP.
Silvia: Assessoria Técnica de Planejamento?
R1: Assessoria Técnica Pedagógica! Depois disso vai para o jurídico, dentro da secretaria
também, porque a secretaria tem advogados...
Silvia: Você sabe a pessoa que escreveu em Portaria? Você lembra?
R1: É, foi uma das pessoas. A Eiko é uma das pessoas que estava nesse grupo.
Silvia: Ela está na secretaria ainda?
R1: Não sei!

Na época havia duas pessoas cuidando dessa portaria. Também

os

procuradores. Pessoas que analisam as portarias antes de serem publicadas e sugerem
alterações, etc.
Silvia: Ok. Foi muito bom..
R1: Foi importante retomar esse percurso, mas muita coisa se perdeu. É tudo muito dinâmico
e pensamos pedagogicamente - apaixonadamente. E aí temos questões legais, políticas... Em
todos os órgãos públicos enfrentamos

questões relacionadas ao poder. Isso é muito

complicado. Sempre se enfrenta resistências na discussão de uma proposta pedagógica por
parte dos apaixonados por um partido político que não está no governo na época da produção
da proposta. Algumas pessoas costumam participar das discussões, mas independente da
avaliação pedagógica, opõem resistências porque as propostas foram geradas em uma
administração que não representa suas crenças políticas partidárias. Alguns representantes de
Diretoria de Ensino chegavam a nos confundir com militantes partidários do PSDB. Dentro
da equipe tínhamos colegas militantes ou não de diversos partidos políticos, o que não
causava nem constrangimento entre nós, o que contribuía para o andamento do trabalho,
entretanto, havia resistências por parte de membros das equipes das Diretorias de Ensino e na
apresentação das propostas para a Rede enfrentávamos resistências por parte de educadores
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que nos confundiam com equipes voltadas para questões políticas partidárias. Lembro-me de
ter enfrentado muitas resistências como formadora e demorou algum tempo para que as
pessoas confiassem no nosso trabalho. Hoje convivemos em harmonia e podemos sentar
juntos para conversar sobre educação. Antes de ser implantado o Programa também foi
apresentado para o Conselho Estadual de Educação, o Municipal e para as universidades e
todas as sugestões foram analisadas e algumas incorporadas ao documento final.
Silvia: Ótimo! Muito Obrigada pela oportunidade.
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Anexo 3
Entrevista II
R2
Silvia: Em minha pesquisa de doutorado, eu me ocupo em analisar as representações culturais
de práticas de ensino de leitura e escrita, presentes no processo de elaboração do Programa
Ler e Escrever. Os documentos que encontrei, publicados anteriormente a instituição do
Programa na rede de ensino e que me parecem ser documentos que apresentam parte desse
processo de elaboração são: “Educação e no município de São Paulo” publicado no D. O. de
24 de fevereiro de 2005, “Relatório dos primeiros seis meses de gestão” também de 2005,
suponho que esse não tenha circulado por toda a rede de ensino, “Proposta de Formação DOT 2005” e “Orientações Gerais para o ensino da Língua Portuguesa no ciclo I”. Veja, são
esses... Tenho, também, duas cartas: uma da Iara Prado e outra do José Pinotti. Ambas
destinadas para os profissionais da Educação. Então, interessa-me saber qual foi sua
participação nesse processo de elaboração do Programa. Como você começou seu trabalho no
Círculo? (Círculo de Leitura – grupo responsável pela elaboração do Programa Ler e
Escrever da Secretaria Municipal de Educação)...
R2: Eu já falo como eu comecei... Mas antes, sobre os documentos, nós temos muitos outros
documentos produzidos... E minha participação maior mesmo é nos Guias de Planejamento
para Professores... Naqueles Guias, a minha participação é mais intensa... Nesses daqui, te
confesso, que alguns deles eu nem conhecia... Entendeu? Porque a gente até brincava que, na
Secretaria, você tem a parte mais técnica e a parte mais política, eu fiquei lá por cinco anos e
brincava que eu nunca atravessei a ponte... Você conhece o prédio da Secretaria? Tem o DOT
e uma passagem para a Secretaria... eu nunca passei para o outro lado...nunca atravessei a
ponte. Então, a minha contribuição foi sempre nessa parte mais técnica... lá internamente ou
na formação, direto, nas Diretorias, com os coordenadores ou com diretores e professores...
Então, esse relatório do Pinotti eu nem conheço... Pelo que eu estou vendo aqui, ele está
fazendo uma avaliação para além do Ler e Escrever, mais ampla... Esse documento eu,
realmente, não conhecia...
Silvia: Esse aqui você conhecia? (referindo-a ao primeiro documento da gestão José Serra)
R2: Esse aqui... (muda de documento, apontando para outro) Esse aqui, por exemplo, essa
carta da Iara é de 28 de fevereiro... a gente estava chegando... Porque, o governo começou em
2005. Bem, como a gente, equipe, chegou lá? Eu fiz parte dessa equipe que, quando a Iara
esteve no Ministério da Educação, ela introduziu os PCNs, o PROFA, o PCN em ação, porque
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o PCN não é só aqueles documentos, que a gente conhece... Na época, o Ministério fez uma
intensa formação pelo Brasil inteiro... contando com uma equipe de formadores... E eu fiz
parte desse grupo que fazia formação... Não da produção do material, mas do grupo que foi
incorporado depois, pelo MEC, para fazer a formação...
Silvia: Isso, em que ano?
R2: Isso foi em 2000. Começou em 1999, eu entrei mesmo no final de 1999, início de 2000.
Quando o MEC começou a oferecer cursos para as Secretarias, nós chegamos a ter um
número muito grande de municípios do Brasil inteiro participando desse trabalho de
formação... que era o PCN em ação... quando viajamos para o norte, nordeste, em outras
regiões, a gente se deu conta que em todas as regiões do Brasil a grande questão era a
alfabetização, a grande queixa, o grande nó era aqueles que estavam a 4, 5, 6 anos na escola e
não estavam alfabéticos... Eu também que já trabalhei com EJA, até então, pensava que
tínhamos analfabetos porque havia pessoas que não tinham tido oportunidade de ir a escola...
Mas, a gente se deu conta, de que no Brasil inteiro tínhamos crianças que estavam a 4, 5, 6
anos na escola e não estavam alfabéticas... Foi aí que... do Programa PCN em ação, que era
formação em todas as áreas... surgiu o PROFA, pela necessidade que foi mostrada... foi criado
um programa específico para a alfabetização... O material desse programa foi gravado em
algumas escolas... eu passei a trabalhar na formação do PROFA... Foi em 2001 e 2002,
quando acaba o governo69. Em 2003 e 2004, na época a Secretaria do Município chegou a
fazer um convênio, a R1 estava lá na Secretária, com o PROFA... Eu, nessa época, não estava,
eu estava afastada... Eu já era Coordenadora Pedagógica, mas eu estava afastada...
Silvia: Você não estava na Rede Municipal?
R2: Eu era da rede, mas estava afastada... Fui para o Ministério, afastada...
Silvia: Você ficou no Ministério até 2002?
R2: Fiquei até 2002. Em 2003, a Secretaria do Estado de São Paulo traz o PROFA, porque
não tinha feito a adesão até então... Mesmo o MEC estando a todo vapor com essa questão do
PROFA, o Estado não tinha entrado... Em 2003, o Estado resolve incorporar na sua proposta o
PROFA, e eu fui trabalhar no Estado... ainda da rede, mas afastada... Trabalhei na rede
estadual, 2003 e 2004 com o PROFA, que no Estado recebeu o nome de Letra e Vida... mas é
o mesmo programa, trabalhei em 2003 e 2004. Em 2005, quando muda o governo, sai a Marta
69

R2 refere-se aqui ao Governo de Fernando Henrique Cardoso, na Presidência da República.
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e entra o Serra, a Iara vem pra prefeitura, pra Secretaria, e ela tenta trazer o grupo que
trabalhou nesses programas do Ministério...
Silvia: Antes de ela vir para a prefeitura ela estava no Ministério?
R2: Ela esteve no Ministério até 2002... Quando terminou a gestão do Fernando Henrique...
entendeu? Na gestão 2003 e 2004 eu não sei exatamente o que ela fez... Eu não tinha uma
relação tão próxima com ela... Eu sei que em 2005, quando o Serra entra na prefeitura ela
assume um cargo na Secretaria Municipal. E ela procura montar de novo a equipe que trazia
as mesmas concepções... A R1 já estava lá com o PROFA e ela trouxe várias pessoas que
eram daquele grupo do Ministério... Foi quando eu voltei... esse documento é de 28 de
fevereiro... foi no comecinho de fevereiro... No começo o pessoal pensava que ela era a
Secretária... mas o Secretário era o Pinnotti e ela era a Diretora de DOT… então, em 2005,
nesse primeiro momento era justamente para a equipe sentar e pensar propostas para a rede
municipal... e novamente, a constatação foi de que as questões de leitura e escrita eram
também um problema no município... a gente vinha com toda essa elaboração do PROFA...
então foi daí que surgiu o Ler e Escrever... Foi quando foi escrito esse documento70... desse
aqui eu participei. Esse foi o primeiro documento pra rede... o “Proposta de Formação –
2005”. Então... a gente com ela, ...produziu esse primeiro documento pra rede... e começa a
primeira formação... No ano de 2005, o programa se iniciou só com10 escolas de cada
diretoria, e foi por adesão... Com Coordenadores e Diretores de 10 escolas...... preparando as
escolas para o programa entrar em 2006... O programa efetivamente chegou para a sala de
aula, para os professores e para a rede inteira em 2006. Essa preparação foi no 2º semestre de
2005, o primeiro esforço foi o de elaborar, pensar... ele começa em julho, agosto de 2005, a
gente começa o trabalho, preparando os professores, as escolas e a rede, para que entendessem
o programa, o material e formação que pretendia chegar a sala de aula através dos
coordenadores... Então foi isso... Os documentos, nos quais eu participei, foram esses71... Eu
não consigo me lembrar agora, já faz quase dez anos... A Expectativa 72, ela foi mais ou menos
simultâneo, entendeu? Porque pra sair o documento73, tinha-se a ideia de que teria que sair as
expectativas de aprendizagem, orientações de Língua e de Matemática... No mesmo

70

R2 refere-se ao documento “Proposta de Formação – 2005”.
R2 refere-se aos documentos “Proposta de Formação – 2005” e “Orientações Gerais para o Ensino de Língua Portuguesa e
Matemática no Ciclo I”.
72
R2 refere-se aqui a coleção de documentos “Expectativas de Aprendizagem” elaborada pela equipe de SME, da qual
participava, Circulo de Leitura. O documento que inaugurou essa iniciativa foi o “Orientações Gerais para o Ensino de
Língua Portuguesa e Matemática no Ciclo I”, publicado, inicialmente no Diário Oficial da Cidade e posteriormente em
encadernação distribuída para os professores da rede municipal.
73
R2 refere-se aqui ao documento “Proposta de Formação – 2005.
71

160

momento, pois o material que a gente ia produzir teria que ser apoiado nessa orientação...
Então foi feito essa “Orientação” por essa mesma equipe... Era o que a gente estava pensando
para 2006...
Silvia: A publicação é de 2005, certo?
R2: É. Primeiro saiu no Diário Oficial... E pela primeira vez, o que a gente estava propondo
pra rede foi publicado... Marcar isso em Diário Oficial, foi importante, entendeu? A Iara,
tinha muita firmeza, numa rede, às vezes, é difícil se sustentar uma proposta, vincular as ações
a um ponto de vista, a uma concepção e fazer a articulação das ações, porque é preciso
sustentar politicamente, nesse sentido, com a Iara tínhamos essa garantia, quando ela saiu, fez
muita falta pra gente, porque ela fazia isso, quando se tomava uma decisão, isso ia pra Diário
Oficial... Essa “Expectativa” foi publicada em Diário Oficial... porque na rede, ir para o
Diário Oficial tem um peso... o PROFA já estava lá... a discussão sobre algumas concepções
já estava posto no trabalho... mas ainda difícil pra alguns professores aceitarem, tentarem e
pensarem naquela proposta. À medida que sai no Diário Oficial, isso passou a ter um peso
muito grande... ajudou muito, ao coordenador discutir na escola, fazer o professor, de fato,
pelo menos tentar conhecer, pra depois decidir se não é isso que eu quero fazer, mas, pelo
menos conhecer a proposta... e também a Secretaria assumir uma concepção... E a Iara
bancava... a concepção da Secretaria é essa e se o professor não quiser fazer essa, o professor
precisa apresentar uma outra proposta contanto que dê conta das questões do ler e escrever...
E foi daí que foram articulando todas as outras coisas que fizeram parte do Programa [Ler e
Escrever] ... porque o Programa articulou a formação, material escrito para o professor, que
foram todos os Guias que os professores recebiam, de Orientação Didática, materiais
completos para a sala de aula, compra de revistas, jornal pra sala de aula... letras móveis,
caixas de livros... cada sala de aula recebeu 40 livros... Isso, era a proposta da Secretaria... a
formação e ainda a articulação com as Universidades, com o aluno pesquisador... Então, esse
projeto não era só, mais, uma proposta curricular ou só uma formação, entendeu? Ele trazia
uma articulação com tudo isso... Não foi tudo o que a gente queria... mas, do ponto de vista de
ter apoio, tivemos... eu sempre falei da importância do apoio político pra bancar uma
proposta, porque olha quanto coisa a propor... Então foi um material que não foi fácil bancar...
Foi material pra rede inteira... Aquele tanto de material... E a formação que todos passaram a
receber... A gente fazia, quinzenalmente, formação nas Diretorias... Comprar muitos livros pra
salas de aula... e Iara fazia reunião mensal, para apresentar os resultados aos dirigente,
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entendeu? Ela bancava isso também de trazer ... as Universidade, porque foi aí que entrou o
aluno pesquisador, que tem até hoje...
Silvia: Como foi composto o grupo – Circulo de Leitura – e como vocês dividiram o
trabalho?
R2: O Círculo de Leitura era responsável por fazer o material didático e as formações... As
formadoras eram: eu, a R1, Cláudia Aratangy, Eliane Mingues, Marta Durante. No início era
esse grupo. As Diretorias foram divididas entre nós... Eu cheguei a trabalhar com as DREs
Guaianazes, Itaquera e São Matheus; a R1 tinha São Miguel e Santo Amaro; a Eliane
Mingues tinha Ipiranga e Capela do Socorro; a Cláudia era Pirituba e Butantã... Então,
inicialmente, eram essas formadoras...

Silvia: Esse trabalho que vocês, do Círculo de Leitura, fizeram nas Diretorias foi anterior a
instituição do Programa Ler e Escrever?
R2: Foi justamente preparando o Programa... Depois o Programa entrou... entendeu? Quer
dizer... Deixa eu ver... Primeiro semestre... deixa eu pensar... quando ela faz essa carta aí...
Primeiro semestre foi de organização disso... Início do ano até julho... Em junho, mais ou
menos, esse documento estava praticamente pronto... Acho que ele foi publicado em julho,
alguma coisa assim...
Silvia: Então, nesse primeiro semestre vocês trabalharam na organização da “Proposta de
Formação”...
R2: (Logo por cima da minha fala) Na organização da proposta do que ia ser a formação e o
que oferecer além da formação... Formação, todas nós já éramos formadoras, dessa forma, já
fazíamos formação desde da época do Ministério, éramos formadoras... então, formação todas
nós fazíamos, agora, a questão era que a Iara não queria mais só a formação... Ela na verdade,
foi a grande idealizadora de tudo... ela tem uma visão de gestão muito bacana... É uma gestora
de fato... Uma pessoa que articula tudo... Então, ela queria isso, que a gente pensasse alguma
coisa além da formação... Todas nós sabíamos fazer a formação, mas ela queria produzir
documentos, e isso dá muito trabalho... precisa de dedicação intensa... E a responsabilidade é
grande... porque ir lá e falar na formação é uma coisa... Botar no papel o que está aí, não é
fácil... Tem um monte de dissertação... de coisas... em cima do que se escreveu que, as vezes,
significa uma coisa que a gente nem pensou aquilo que a pessoa analisa que você está
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dizendo... Mas, foi isso que a Iara propôs... que a gente oferecesse material, também, para os
professores... E além disso, a gente teria que pensar o que fazer pra sustentar o programa. Foi
aí que se apresentou para ela algumas questões dos professores, por exemplo, uma queixa
dos professores que levamos para ela foi que reclamavam das classes com 40 alunos... Mas o
que fazer? Não se consegue simplesmente chegar, de uma hora para outra e dizer não, não
pode ter 40, vamos colocar só 25 ou 30 alunos. Porque tem uma demanda, você não pode
deixar aluno fora da escola. Então foi aí que surgiu o aluno pesquisador... Pensando junto,
como podemos colocar mais uma pessoa na sala desse professor... Como? Foi um quebracabeça pra nós, até chegar no aluno pesquisador, porque foi pensado o aluno estagiário... Só
que a prefeitura tem estagiários em outros setores, em outras Secretarias, e há o limite, um
número X que pode se contratar estagiários, como o número nosso era grande não podia... Foi
que surgiu, e ela também publicou em Diário Oficial, toda uma proposta de parceria com as
universidades... para trazer o aluno pesquisador... Ele surgiu em função dessa conversa de
como fazer com a queixa do professor, e se reconhecia que de fato era difícil ter 40 alunos
numa classe para se alfabetizar... mas também da queixa que se tinha, e da avaliação desde a
época do Ministério, que muita da dificuldade do trabalho do professor vem da sua formação
inicial... quer dizer, a Universidade, também está longe de acompanhar toda a discussão que
se tem em relação as ideias e concepções de aprendizagem, de leitura, de escrita... Isso era
uma ideia... tanto que a proposta foi não só pegar o aluno pesquisador, não era o aluno que se
inscrevia... Era a Universidade... Quem se inscrevia era a Universidade porque, ela ao se
inscrever com um total de alunos se comprometia a trabalhar esse conteúdo no currículo
dela... Ou seja, qual era a ideia da Iara? De certa forma, indiretamente, estava também
influenciando o currículo da Universidade... E a secretaria tinha reuniões com o professor da
Universidade, aquele que era o supervisor do grupo de alunos-pesquisadores, não sei se ainda
tem hoje... mas tinham, na época, tem no Estado74, reuniões periódicas com a equipe da
Secretaria, quer dizer, pra a secretaria situar o que se espera do aluno-pesquisador, além disso
o aluno das licenciaturas vai tendo, pelo menos, contato com escolas da rede pública, com as
classes... Todo esse momento até junho foi de organizar essas ideias e essas possibilidades
porque cada coisa dessa que era pensada, era preciso, ela como gestora, correr atrás… Porque
tem um custo... Tem um tempo para os processos na Secretaria... eu lembro que o primeiro
edital feito para as universidades não apareceu inscrição, elas nem viram a proposta. Hoje
temos um monte inscrita... Mas na época elas não entenderam do que se tratava, e foi preciso
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ligar pra cada uma, explicar, mostrar que era uma coisa interessante... E assim, trabalhamos
muito...
Silvia: Depois dessa elaboração que vocês fizeram dessas ideias, vocês partiram pra...
R2: (Logo por cima da minha fala)... Formação... No segundo semestre de 2005, fomos
fazendo a formação, essa formação incorporou o diretor mas depois a gente não deu conta
mais do Diretor... a equipe era pequena, trabalhamos só com os Coordenadores...
Silvia: Primeiro foi Coordenadores e Diretores dessas escolas que aderiram?
R2: A gente teve pernas pra 130 escolas porque eram 10 de cada Diretoria... Cada uma de nós
do Círculo fazia 10 escolas... A gente só conseguia atender 10? Quando entrou todas as
escolas, o trabalho com os diretores não foi mais possível, porque, simultaneamente, a gente
produzia o material que ia pra rede em 2006, entendeu? No primeiro momento, a gente
produziu todo o material primeiro, só para o 1º e 4º ano – PIC... A gente priorizou a entrada
dos alunos, o 1º ano – TOF e o PIC que eram os alunos que já estavam na rede há mais de 4
anos e não estavam alfabéticos... O TOF era a questão da alfabetização, de entrada, mas tinha
os que já estavam na rede, o que fazer com eles? Então, o TOF e o PIC... Nesse trabalho, a
partir da articulação da Iara, tudo foi muito pensado, por exemplo, o professor do PIC... Ele
precisava ter um perfil, entendeu? Hoje você não ver critério para escolha dessas salas, um
professor sem perfil nenhum pega essas salas... E isso é um problema... Porque se junta uma
porção de crianças que de fato vem com grande dificuldade de aprendizagem e se põe numa
sala com um professor que, muitas vezes, falta bastante, que não vai aos cursos, não quer
fazer curso, entendeu... Naquele ano, o professor que assumia essas classes ia pra Diretoria,
era indicado o perfil pra atribuir aula pra ele, inclusive, ele recebia uma pontuação
diferenciada que ia pra sua evolução funcional... Quer dizer para se chegar a tudo isso, tinha
uma questão política que a Iara conseguiu articular. Isso tudo tem um custo pra
Secretaria...Não é qualquer pessoa que chega lá e banca isso... E ela bancou... Então a gente
conseguiu que tanto o professor do TOF, quanto o do PIC, nos primeiros anos fossem
pontuados. Entendeu? Depois isso se perdeu, se tirou depois, porque não foi mais sustentado.
Mas naqueles primeiros anos, enquanto ela estava lá, eles foram pontuados. Ele [o professor]
tinha que mandar as sondagens para a Secretaria, essas coisas todas estavam no documento...
Se não articula tudo isso, não há professores para pegar essas salas. Sobre o programa, a
gente tem muitas críticas. Por exemplo, há uma crítica muito grande: por que se pedia as
sondagens? Era uma forma da gestão acompanhar. Quer dizer, para avaliar os resultados se
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precisava desses dados. Então, era uma das formas da Secretaria tentar saber como é que
estava... Senão, chega o final do ano e se descobre que não aconteceu nada do previsto... Tudo
feito com um esforço enorme. A gente conseguia ir cercando e vendo aonde não havia uma
evolução muito grande, onde o trabalho não estava dando resultado. Dava para
acompanhando e ela fazia as reuniões com os dirigentes. A gente, quando recebia os
resultados das sondagens fazia os combinados com os coordenadores das escolas e ela fazia
com os dirigentes. Quer dizer, então pela primeira vez os dirigentes sentavam e falavam de
alfabetização.
Silvia: Então, vocês iam para as regiões, para as coordenadorias, trabalhavam com essas dez
escolas. E a Iara Prado vinha depois e chamava esses dirigentes, também para falar sobre
isso?
R2: É, quer dizer, a gente trabalhava para atender as escolas, voltava e conversava com ela. E
o que se trazia de demanda, ela ia pensar como que do ponto de vista da gestão aquilo podia
ser resolvido... como o que falei, da questão dos quarenta alunos na sala... isso é um
problema, de fato. Não é tão simples, com quarenta crianças numa classe da alfabetização...
querer que o professor dê resultado. quando a gente chegava com esse tipo de demanda, ela
procurava que saída podia ter para o problema. foi aí que surgiu o aluno-pesquisador. Da
mesma forma foi o olhar de acompanhamento da evolução do aluno. Saber se de fato havia
aprendizagem, porque o que não era normal, e as escolas pareciam que achavam normal, que
o aluno entra e sai do mesmo jeito. Você pergunta para o professor... como é que ele está... ele
chegou desse jeito... ele não pode estar do mesmo jeito, mesmo que ainda não esteja
alfabético... mas o que o aluno já avançou? Isso a gente mensalmente acompanhava nas
Diretorias, conversava, pedia as sondagens... Foi publicado, inclusive, também em Diário
Oficial, as datas de entrega das sondagens. Então, as escolas tinham que fazer uma de entrada,
em fevereiro, depois no final de abril, final de junho, de setembro e final do ano. Cada vez
que chegavam essas sondagens, a gente sentava, olhava tudo, se tinha tido evolução, como é
que estava, fazia o relatório para Iara. E com esse relatório, ela fazia uma reunião com os
dirigentes.
Silvia: Os dirigentes, R2, eram os dirigentes das coordenadorias? Os diretores regionais?
R2: Os diretores regionais. Depois ela fez no estado também, no começo. Mas eles ocupam
um cargo político, na região ele [o diretor regional] é o Secretário da Educação, se for pensar,
se conversa com eles sobre tantas coisas e uma questão grave, que é os meninos que estão na
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escola e não se alfabetizam, não se conversa. A Iara levava isso na pauta de reunião com eles.
E nós víamos os coordenadores, todo mundo preocupado... Uma coisa boa foi colocar o
diretor na formação. Os coordenadores pedagógicos diziam pra gente: Uma coisa é você fazer
a formação e você estar, de certa forma, instigando o professor, para ver se ele aceita ou não
uma situação, uma indicação de um trabalho que você acha que ele podia fazer. Outra coisa é
o diretor também estar acompanhando isso. E quando a gente fez a formação com o diretor,
eles passaram a entender também. Então, os coordenadores diziam que os professores
estavam preocupados, porque o diretor também estava querendo saber se o menino dele
avançou ou não... Então, eu acho que foi importante todo esse movimento de articulação de
tudo, não é exatamente o Ler e Escrever ou a concepção do programa, mas toda a organização
de uma gestão que articulou várias ações e isso fez a diferença. Não é só formação... Ou
comprar um monte de livro... As questões da educação são muito mais complexas que isso.
Então, não é uma ação isolada que resolve. As ações precisam ser articuladas. Eu acho que
naquele momento, 2005, 2006, até enquanto a Iara estava lá, isso foi bem articulado.
Silvia: Quando vocês foram na primeira etapa de elaboração desse documento de formação –
Proposta de Formação de 2005 – e depois nas reuniões, nas diretorias, vocês produziram atas,
relatórios dessas reuniões? Isso tem, vocês têm? Como vocês registraram isso?
R2: A gente não trabalhava com ata. O que a gente fazia era as pautas de formação e tinha os
relatórios dos resultados. Esses relatórios foram produzidos a partir de 2006. Porque em 2005
foi o pontapé do programa. No primeiro ano não dava para não ir para a rede, não dava para
ficar só na Secretaria elaborando. Então, começamos a fazer a formação. Eu não lembro
quando nós fizemos, se foi 2006, 2005, os encontros foram de julho a novembro... Agora, a
produção de relatório mesmo, foi quando o programa entrou de fato, em todas as diretorias,
em todas as salas de aula. Quer dizer, em 2006, o programa entrou de fato. As escolas
receberam o TOF e o PIC, era uma proposta diferente e a gente tinha um mapeamento de
todas as salas de aula, como é que estavam. A partir de cada fechamento de bimestre, a gente
sentava e fazia um relatório. Um relatório que focava nos resultados de aprendizagem, porque
a ideia era essa.
Silvia: E esses relatórios ficaram, eles foram mantidos na Secretaria?
R2: É, eles devem estar. Porque a gente vai saindo. Quem permanece até agora na Secretaria,
que eu não sei se ela tem ou sabe disso é a Tânia. Pode ser que ela tenha guardado... A Tânia
era a pessoa que nos auxiliava, fazia o trabalho administrativo. O apoio que a gente tinha na
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Secretaria era ela. E ela permaneceu, então deve ter. Até você falou da portaria. Na verdade, a
gente não vinha com experiência de como se faz essa documentação oficial, quem tinha era a
Tânia. E a R1 também estava lá, antes. A R1 entrou em 2003, não, foi em 2002. Na verdade,
de 1998 até 2002 foi a administração da Marta, não é? Não, de 2000 até 2004, foi a gestão da
Marta. Quer dizer, a R1 entrou nesse período. Teve um momento na Secretaria, que era o PT,
mas o partido teve uma articulação com um outro partido, não lembro como era o nome do
partido, nesse período a Eni Maia entrou e ficou seis meses. Acho que era PMDB. Ela ficou
seis meses na Secretaria, como secretária. Nesses seis meses ela trouxe o PROFA para a
Secretaria. Foi quando a R1 e a Elenita foram para o DOT, e entraram com o PROFA. Só que
depois a Eni saiu e o PT já não estava mais favorável ao PROFA, porque tratava-se de um
programa de outro partido... só que não dava para acabar um programa em andamento. Quer
dizer, era um programa que tinha entrado, que tinha todo um planejamento para funcionar em
um ano e meio. Era um programa de formação de 180 horas... não conseguiram acabar. Então,
a R1 segurou o programa por esse período, até o final da administração da Marta. E não só a
formação dos formadores e professores, mas para funcionar tudo que dizia respeito ao
programa, ela trabalhou muito e foi necessário fazer algumas portarias para atender as
exigências do programa, como convocação e outras coisas. Então, nesse período, eu não
lembro exatamente quem ajudou a elaborar as portarias, mas com certeza a Tânia com R1.
Porque as outras meninas também não tinham experiência nesse tipo de documentação... a
Marta, a Eliane Mingues e a Cláudia. Elas tinham experiências diferentes.
Silvia: E você sabe se tinha um setor, algum setor que...?
R2: De portaria, geralmente é a assessoria do próprio gabinete. A portaria, geralmente, no
gabinete, tem uma pessoa que cuida disso... O Circulo de Leitura era um núcleo técnico. Quer
dizer, um núcleo para pensar sobre a proposta curricular, proposta de formação, os materiais
que podiam chegar na escola e para a sala de aula. Isso era o que a gente fazia. Essa parte que
tem mais a ver com a gestão, ela saia do gabinete. Quer dizer, quando se discutia uma ideia,
se organizava as ideias, e a Iara ia viabilizar do ponto de vista político, providenciar o
documento que colocasse a proposta na rede. Então, isso geralmente é providenciado no
gabinete. Quem lida com portaria, são as pessoas que estão lá, que são assessores do Diretor
de DOT ou do Secretário. A Tânia estava com a gente. Eu não sei se ela consegue... Quando
você tiver contato com ela, não sei se ela consegue lembrar quem é que estava no gabinete
com a Iara nesse tempo. Eu lembro que tinha a Ana Lúcia, tinha um moço, mas eu esqueci o
nome dele, ele trabalhava lá há muito tempo. Porque geralmente, quem chega como chegou a
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Iara, quando muda o governo, em relação a documentação, se apóia em quem está lá há mais
tempo. A mesma coisa é na escola, tem o diretor, mas tem o secretário, que sabe de todos os
trâmites. Então, essas portarias não saiam da gente, sai as ideias, mas a elaboração delas
mesmo, isso era no gabinete.
Silvia: Então, R2, o Programa Ler e Escrever apresenta na portaria de instituição o objetivo
de reverter o quadro de fracasso escolar. Na “Proposta de Formação - DOT 2005” aparece,
também, essa ideia. De onde vem essa ideia de fracasso? Como ela vem para o repertório de
vocês?
R2: Na verdade, essa ideia... virou até um discurso comum, de que a escola não alfabetiza. E
os professores reclamam de que tem tantos alunos que não estão alfabéticos. A gente propôs,
antes da elaboração do programa, o que chamamos de sondagem. Todas as escolas, todas as
salas de aula, fizeram uma sondagem de todas as crianças, para a gente saber exatamente
quantas crianças não estavam alfabéticas. E em algumas regiões esse índice era de 70%.
Entendeu? O sonho era zerar isso, mas a gente não conseguiu zerar. Mas de 2005 até... 2009
quando a R1 saiu e eu ainda fiquei até aposentar, em 2011, esse índice não era mais alto
assim. Mesmo o fundamental II, o discurso dos professores do Fundamental II era que os
alunos não estava alfabéticos. Mas ninguém tinha dados. E a gente conseguiu fazer a
sondagem também dos alunos do Fundamental II. Ou seja, pela primeira vez se sabia, de fato,
quantos alunos não estavam alfabéticos, tínhamos os dados. E assim, foi possível verificar que
no Fundamental II, não alfabético mesmo, do ponto de vista do sistema escrita, eram poucos
alunos. Agora, a gente nunca conseguiu fazer uma sondagem para ver, de fato, o ponto de
vista do letramento, das capacidades de leitura. Porque isso é o grande problema do
Fundamental II. Penso que se fosse feito, a coisa era muito maior do que se imagina.
Silvia: Mas essa ideia de fracasso, no começo da discussão de vocês, ela vem de onde? Por
que vocês falaram de fracasso escolar?
R2: Então, na verdade a gente era da rede, essa ideia era presente... Entendeu? A gente não
veio de fora. Quer dizer, a R1 já estava lá. Eu trabalhei, antes do Ministério, o final de 1999,
início de 2000, eu trabalhei na Diretoria da Vila Prudente, com a R1, na formação de
professores, com as questões de alfabetização. E lá a gente já tinha isso, a gente até brincava,
que o nosso trabalho lá já era um pouco do embrião do TOF e do PROFA.
Silvia: Isso em que ano?
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R2: Em Mil, novecentos e noventa e... Olha, eu trabalhei na Diretoria da Vila Prudente em
1997, 1998 e 1999. No final de 1999 foi que eu saí. A gente já fazia nessa época a formação
para professores de primeiro ano e de quarto ano.
Silvia: Isso na rede municipal?
R2: Na rede municipal. Porque a gente já vinha com esse trabalho. Afinal, eu faço formação e
estudo esse tema, desde que era alfabetizadora...
Silvia: E na Vila Prudente você estava na Diretoria de Ensino? E trabalhava com formação
também?
R2: Já com formação, focada na alfabetização. Eu com a R1. A gente já vinha desse percurso.
Na verdade, eu tinha feito estudos sobre a questão da alfabetização desde a Escola Padrão. Lá,
a Telma tinha feito, em 1989 e, na época ainda da Erundina, discussões sobre essa questão da
alfabetização... porque a criança fracassava na escola... E toda a discussão sobre as razões do
fracasso escolar, pois havia a ideia de que faltava para essas crianças alguns pré-requisitos ou
alguma deficiência. Os professores queriam encaminhar para atendimento e ou colocar
psicólogos dentro da escola. Com o tempo, se viu que o número de crianças que de fato tem
algum comprometimento mesmo,

é pouco, que a grande questão é do ensino, é da

metodologia usada que não considera o sujeito aprendiz.
Silvia: Tem uma menção ao trabalho da Maria Helena Souza Patto, do fracasso escolar?
R2: Nesse momento que citei, já não. Mas lá no começo, lá no início, ainda no estado, na
época da Escola Padrão, a gente teve muitas palestras com a Maria Helena de Souza Patto.
Mas, na verdade, quem também faz essa discussão, fala muito da questão, se o problema é de
ensino ou de aprendizagem, do fracasso escolar, é a própria Emília Ferreiro. A Emília tem
livros em que ela traz a discussão toda, de quem são as pessoas que fracassam e o quanto o
professor precisa aprender a ensinar. Quer dizer, ela traz essa discussão e... O PROFA traz
essa ideia também, de que o aluno tem o direito a aprender e o professor tem o direito a
aprender a ensinar.
Silvia: E nessa linha de pensamento, vocês foram amadurecendo...?
R2: Foi nessa linha de pensamento que a gente estava pautado para fazer essa discussão. Foi
nesse sentido.
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Silvia: No arquivo da Memória Técnica Documental eu encontrei um relatório da DOT, mas
da gestão Marta, 2001 a 2004, que destaca um projeto intitulado Projeto Ler e Escrever,
Desafio de Todos desenvolvido pelo Cenpec ao lado das ações já realizadas nesse eixo, por
DOT - Fundamental, o PROFA. Existe alguma relação com o Projeto Ler e Escrever –
prioridade da escola municipal desenvolvido por vocês, na gestão do prefeito Serra?
R2: Não, não tem nenhuma vinculação. Esse é outra coisa. Não tem nada com esse não. Eu
acho que isso a R1 talvez saiba te falar melhor. Você já conversou com ela, não é? É que na
época que o programa... na época da Marta, quando entra o PROFA, logo que a Eni sai, o
PROFA fica órfão, porque a Eni trouxe e vai embora. Então, as meninas lá, eu falo as
meninas, que era a R1 e mais outra colega, a Elenita, elas sofreram muito lá para manter o
PROFA. Porque, eles não bancaram; a Marta, o PT não acabou com o PROFA, mas não dava
mais as condições para o seu funcionamento, além de paralelamente colocarem outras
formações, essa do Cenpec é uma, que não tem nada a ver com o Ler e Escrever, era uma
formação do Cenpec. Na época do Ler e Escrever e da Iara, o que aconteceu? Tudo que a
Secretaria fazia ou as Diretorias também, tinha que ter uma articulação com o Ler e Escrever.
A Diretoria não podia colocar outros cursos... Ela tentou bancar isso, ela falava: - É da gestão,
isso!!! Deixava clara a posição e a sua linha de trabalho. Há muitas críticas com relação a
isso, aqueles que acham que não devia se fechar essa posição. Mas ela assumia isso, a Iara, ela
tinha uma linha assumida. E as Diretorias também deviam seguir orientação da SME para
contratar pessoas para qualquer outra formação... os cursos passavam pela secretaria, se não
estivessem articulados com o Ler e Escrever, não tinha aprovação. O que se sabe, o que se
vê... Tem um monte de instituições atirando para tudo que é lado. Um monte de oficineiro,
um monte de coisa encaminhada, toda hora, na Secretaria se recebe propostas de cursos. E a
Iara bancou uma posição e falou: -Não, o dinheiro público não vai atirar para todo lado. É
essa a linha do trabalho - ela bancava isso no momento... até 2007. Depois a coisa se perdeu
quando ela saiu. Agora, no momento da Marta, não, o PROFA continuou, porque não podia
ser tirado. Era um programa que estava em pleno andamento, o pessoal estava gostando e
tudo... Mas a Secretaria tinha várias outras instituições ali dentro, fazendo formações, às vezes
em linhas que não dava, não combinava. Isso acontecia. E não tinha só o Cenpec não, tinha
outras, várias outras instituições. Porque eu me lembro que uma das brigas da Iara foi
justamente isso, ela cortou todas as ONGs, outras instituições, tinha um monte lá dentro. E
isso, politicamente, para bancar foi bem pesado. E ela bancou e não deixou...
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Silvia: Mas no IV Congresso da Educação Municipal de São Paulo, em 2005, foi convidada
uma pessoa do Cenpec para participar de uma mesa...
R2: Não tinha nenhum programa nesse período não. Lá dentro, enquanto instituição, não
tinha.
Silvia: Você poderia falar um pouco da elaboração do documento Orientações gerais para o
ensino de Língua Portuguesa? Depois que vocês elaboraram a Proposta de Formação – DOT
2005 e fizeram as formações, vieram as Orientações?
R2: Não. Ele foi junto, elaborado simultaneamente, porque ele apoiava o programa.
Entendeu? Ele foi publicado justamente para dar o suporte para as formações... Exatamente
no mesmo momento em que é publicado, se chama as escolas para fazer a formação. No
Diário Oficial eram publicadas as expectativas que seriam base para a produção dos Guias
que vão para os professores e para as universidades... foi para apoiar tudo isso. Ele entra no
começo de agosto, simultaneamente com a formação que a gente vai para a rede fazer. É tudo
junto naquele momento. O primeiro semestre terminou fechando tudo isso. Aí o segundo
semestre foi para formação e produzir os materiais que teriam que estar na mão dos
professores em fevereiro de 2006, os guias do TOF e do PIC.
Silvia: Quem pensava o tipo de apresentação gráfica desses documentos?
R2: A Secretaria tem um setor de Multimeios. Na verdade, essa equipe nossa não dava muito
importância pra isso... Hoje a gente sabe que isso tem uma importância enorme também,
como deve ser um projeto editorial... Mas na época a gente não se ligava muito nisso. Talvez
pela demanda da produção e da própria formação, de atender a rede, que era grande, assim a
gente considerava que quem estava no setor gráfico cuidava e não dava tanta importância para
isso.
Silvia: Está ótimo. Eu agradeço, R2. Um prazer!
R2: Não sei se te ajudou muito.
Silvia: Sim, ajudou bastante.
R2: Então, porque na verdade, quando você falou, eu pensei que eram os outros materiais,
todos os guias, todo material produzido depois. Porque esses o trabalho foi muito grande,
muitas madrugadas pensando em tudo. Agora, esse aqui, eu acho que a grande mentora de
tudo mesmo foi a Iara.
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Silvia: Você acha que eu conseguiria falar com ela?
R2: Eu acho que sim. A Iara é uma pessoa super disponível. Porque, como ela é a mãe e o pai
disso tudo, eu acho que ela falaria com muita propriedade. Ela tem muita clareza disso tudo.
Você poderia tentar sim. Eu acho que eu não tenho agora mesmo o telefone da Iara. Mas eu
posso te passar depois. Você pode mandar um e-mail que eu te passo... É uma pessoa
interessante, eu acho que você ia gostar. É assim, a gente brinca que ela é aquele tipo que as
pessoas chamam de bipolar. Pode um dia ela lhe falar muito, de forma muito interessante e
pode outro dia ela dar uma resposta diretona. Mas, sempre com muita propriedade, com uma
experiência muito grande em educação, em gestão, com muita clareza. Se você pegá-la num
dia que ela quer falar muito de tudo que já fez, e como pensa, seria muito bom. Enriqueceria
muito a sua pesquisa. Porque a gente articulou tudo a partir das ideias dela. Ou seja, ela ouvia
a gente. Dificilmente um gestor ouve o que você, que vem lá da escola, fala, mas ela, a partir
do que ouvia, procurava pensar ações que dessem conta de resolver. As pessoas às vezes
ficavam chocadas com ela, pelo jeitão direto dela de lidar com tudo... aquele jeito de quem
tem muita experiência, já passou da idade de melindre e diz o que pensa... Então, quando
chegava em uma reunião ou na diretoria ela era bem honesta e direta e muitas vezes as
pessoas ficavam chocadas. Mas, analisando as respostas dela, ela de fato sabia do que estava
falando. Depois que ela saiu, foi para o estado, ficou um pouco no estado e já saiu. Mas tudo
que foi pensado no programa até 2007 é dela as ideias. Na verdade, a gente foi organizando,
trazia ideias, mas era ela que fechava a proposta, o nosso papel era técnico. Nessa posição
técnica a gente não quer muito se articular com universidade, nem se articular com política.
No fundo a gente termina perdendo muito. Porque para, de fato, fazer acontecer um programa,
as coisas funcionarem numa Secretaria, não se faz se não tiver articulação política e se não
tiver também vínculo com a universidade. Com a formação, com a pesquisa, com essas coisas
todas. Na época, por exemplo, o Serra ia dar aula nas escolas. Não sei se você sabe dessa
história. Porque a Iara dizia que ele tinha uma coisa de querer saber o que de fato acontecia na
escola. E teve um tempo que ele ligava, que queria ir a uma escola, dar uma aula, quem o
acompanhava era a Cláudia Aratangy. Porque precisava alguém ir com ele, ela levava alguns
materiais, e ele ia as escolas, conversar com as crianças. Ou seja, eu acho que tudo isso tinha a
ver com o respaldo político dado ao programa.
Silvia: Muito obrigada, R2. Foi ótimo.
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Anexo 4
Relação de Títulos e Sinopses de registros do Arquivo da Memória Técnica Documental
da Secretaria Muncipal de Educação sobre o ensino de leitura e escrita no período de
1965 à 2004

Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1965 à 1985
Quatorze Processos de Formação
Sete Cursos:
- Curso para professores regentes de classes de 1ª série: Iniciação à Escrita. *A1.1/3.
Documento que aborda: Fases e Técnicas do Treino da Escrita; Como passar da letra de
imprensa para a cursiva e proposição de trabalho para os cursistas; de 1970;
- Curso para professores regentes de classes de 1ª série: Passos Básicos para o ensino de
Leitura – 1ª série. *A1. 1/4
Coletânea de Apostilas sobre Alfabetização. Conteúdo: Verificação da prontidão para a
leitura; Apresentação dos personagens do pré-livro ou cartilha; Passos básicos da leitura diária
no pré-livro ou cartilha; Análise da cartilha ou pré-livro; Período preparatório; Análise do ato
de ler e iniciação à escrita; de 1970;
- Curso para professores regentes de classes de 1ª série no ano de 1970. *A1.1/19
Documento que discorre sobre o período preparatório; Discriminação Auditiva e Visual;
Coordenação Motora; Análise do Ato de Ler; Roteiro para análise de cartilhas; Iniciação à
escrita; de 1970;
- Curso para Professores de 1ª série - 1º grau. C1.6/27
Material de apoio para treinamento de professores regentes de 1ª série: Período preparatório;
Alfabetização (português, matemática e educação física); Exercícios psicomotores e canções
infantis; de 1972;
- Curso de preparação dos Professores para o Programa de Prontidão. *A1.1/8
Apostila destinada ao curso de preparação dos professores para o programa de prontidão, em
1976. Contém, também, os itens: Relatório do referido Programa e do Programa de
Alimentação Suplementar, de 1976;
- Curso: Técnicas de Alfabetização.*A1.1/9
Conjunto de apostilas, elaboradas pelos cursistas que participaram do curso Técnicas de
Alfabetização, em 1977, de 1977;
- Curso: Técnicas de Alfabetização - 1ª série. C1.6/30
03 cadernos para professores dessa série.
Desde o período preparatório, com sugestões de atividades sobre os desenvolvimentos tatil,
gustativo, olfativo; percepções auditiva, temporal e visual.
Sugestões de textos de leitura e demais exercícios pelos próprios participantes: Português,
Matemática, Educação Artística, de 1978;
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Dois Encontros:
- Primeiro Encontro de Educadores da RME sobre experiências em Alfabetização. *A1.1/10
Documento composto de Programa do evento; síntese dos trabalhos apresentados; avaliação;
regulamento do encontro; roteiro para apresentação dos trabalhos e um artigo para publicação
na revista municipal de ensino e avaliação do evento, de 1978;
- Encontro de Educadores. *E4.1/1c
Coletânea de textos sobre educação infantil, 1º e 2º graus referentes a assuntos técnicopedagógicos, psicológicos.
Alfabetização - período de prontidão, capacitação de profissionais de educação, sistema
disciplinar e outros, de 1984;
- Cinco Treinamentos em Serviço:
- Treinamento para professores de 1ª série do 1º grau e Educação Infantil - Reflexão crítica
sobre a atuação do professor. A2.5/1 (PJ.005/79)
Treinamento realizado em sessões apresentando a pauta de cada uma delas. Contém: Duração;
Objetivos; Conteúdo; Estratégias; Avaliação. Inicialmente, através da leitura de uma apostila,
os professores são solicitados a refletir sobre seu trabalho, as características de um professor
ideal e sempre enfocando seu relacionamento com os alunos. 2º semestre de 1979;
- Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço - Reforço da
Alfabetização para Assistentes Pedagógicos.A1.8/1 E (PJ.010/80)
Objetivo, conteúdo, estratégia, recursos, materiais, avaliação, planos de aula.
Inicialmente, como reunião para propiciar troca de experiências, nesse assunto entre os
Assistentes Pedagógicos. de 1980;
- Treinamento para professores de 1ª série do 1º grau e educação infantil. *N1.1/121
Este documento relata as atividades desenvolvidas durante 4 (quatro) dias de capacitação para
professores de 1ª série e de Educação Infantil objetivando oferecer: sugestões, técnicas,
intercâmbio de experiências a fim de colaborar no desempenho de professores e alunos em
sala de aula.de 1980;
- Programação Específica de Educação Infantil, Metodologia Específica de Educação
Infantil e Treinamento para professores de 1ª série e Educação Infantil. *N1.1/110
Programação Específica de Educação Infantil, Metodologia Específica de Educação Infantil e
Treinamento para professores de 1ª série e Educação Infantil, de 1980;
- Treinamento integrado para Professores de 1ª série do 1º grau e Educação Infantil.
Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço. A2.5/2 (Pj.001/80)
Objetivos: Dar a conhecer aos professores de 1ª série e de Educação Infantil:
A necessidade da integração vertical e horizontal, assim como dos componentes curriculares;
Propiciar aos profissionais atuantes nas 1ª séries do 1º grau e em Educação Infantil um
entrosamento que até abranja os planejamentos de atividades. Este projeto é acompanhado de
05 (cinco) anexos.de 1980;
Treze Projetos:
- Projeto de Língua Portuguesa – 1ª e 2ª séries. P5.25/1
A - Língua Portuguesa
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1ª série: Período Preparatório para a aprendizagem da Leitura e da Escrita; Domínio das
Combinações Silábicas Simples;
Domínio das Combinações Silábicas Complexas; Habilidades de Compreensão em Leitura;
2ª série: Consolidação da Alfabetização; Escrita e Gramática Funcional; Composição; Leitura;
de 1974;
- Projeto de Alfabetização – sílabas complexas. A1.9/1 E (Pj.002/74)
Destina-se às 1ªs, embora possa também ser aplicado em sua 3ª Fase, nas 2ªs., a critério do
diretor, assistente pedagógico e professores das unidades escolares. De início, deve haver um
diagnóstico do nível de rendimento do aluno para prosseguir no processo de Alfabetização.
Portanto, pretende-se verificar os pré-requisitos para o começo dessa etapa e o nível de
participação do pessoal envolvido na 3ª fase (Diretor, AP., Prof.); de 1975;
- PAP -Projeto de Ação Pedagógica em Alfabetização. P5.29/1
Objetivos: retomar conteúdos que viessem facilitar a readaptação de crianças que estavam
afastadas da rotina da escola por motivo de férias. Foram abordados padrões de
comportamento (hábitos de limpeza, organização), lateralidade, orientações espacial, temporal
e, ainda, estudos de sílabas, leitura de textos, linguagem oral e composição para que os alunos
voltassem a se sentir estimulados ao convívio social no ambiente escolar, desenvolvendo mais
as habilidades do ouvir, falar e escrever; de 1975;
- Projetos de Ação Pedagógica em Alfabetização. P5.29/2
Objetivos: A realização do projeto deveu-se à constatação do grande número de retenções
verificadas nas 1ªs. séries das escolas municipais durante o período de 1960 a 1973. o
documento divide-se em quatro partes: introdução ( que contém entre outros dados, o estudo
do problema, o histórico com a hipótese básica, a metodologia e os critérios para a escolha da
amostragem); apresentação e análise dos dados; conclusão e bibliografia.
Relatório do Projeto de Ação Pedagógica em Alfabetização – PAP – 1974 .
Relatório do Projeto que teve por objetivo realizar em Unidades Escolares do Departamento
Municipal de Ensino, de 1974 a 1975, a experiência de se implantar a alfabetização em dois
anos consecutivos paralelamente ao desenvolvimento de todo o conteúdo programático de 1ª
séries. 04/agosto/1975 a 30/setembro/75
- Projeto Espiral. Coletânea de apostilas. P5.1/12.
Temas desse documento: programas/ projetos/ projeto espiral. trata-se de uma coletânea de
apostilas sobre o projeto espiral contendo os assuntos: passos da alfabetização; recuperação avaliações: orientações gerais, avaliação de prontidão; orientações gerais para a aplicação da
avaliação; sugestão para o aproveitamento das composições infantis, entre outros assuntos.de
1976;
- Projeto de Realfabetização da EMPG Prof. Queiroz Filho. *A1.1/13
Trata-se de um projeto que visa à diminuição da repetência e reintegração à situação escolar
de 20 (vinte) alunos multi-repetentes, através de método misto de alfabetização. Aplicado na
EMPG. Prof. Queiroz filho em 1977, de 1977;
- Projeto-piloto de Orientação Escolar: Organização de classes de 1ª série, através de
utilização de testes. P4.4/2
Tópicos: Caracterização da criança de 1ª série, abrangendo a faixa etária dos 6 aos 9 anos e
seus aspectos físico-motor, social, cognitivo e afetivo; Fatores que interferem em seu
desenvolvimento intelectual (perceptivo, conceitual e social); Atuação do professor;
Diagnóstico das dificuldades do aluno desta série para embasamento do trabalho do
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orientador educacional. Em seguida, fases do desenvolvimento deste projeto. (pj.006/77), de
1977;
- Projeto Alfabetização pelo Método Fônico Gestual.*P5.1/18
O projeto de alfabetização pelo método fônico gestual foi elaborado com a intenção de levar o
professor, por meio de estudos e reflexões, a determinar sua linha metodológica num processo
de alfabetização.de 1978;
- Projeto Alfa - Lourenço Castanho, Pica-pau. *P5.1/40
Coletânea de documentos apresentando projetos de Alfabetização, de 1978;
- Projeto de Capacitação de Recursos Humanos através de Treinamento em Serviço:
Treinamento em Serviço na DREM-Leste - Programa de Prontidão e Reforço da
Alfabetização.P5.6/1
Objetivos: instrumentalizar os participantes para o desenvolvimento de um programa de
prontidão; proporcionar-lhes recursos na prática de uma técnica alternativa de alfabetização,
de 1982;
- Subprojeto - Curso: Reforço da Alfabetização. A1.8/3 E (Pj.005-4/82)
Objetivo: instrumentalizar os professores de 1º grau – nível I, quanto à aplicação desta técnica
alternativa de alfabetização, abordando também seus fundamentos básicos. Acompanham esse
projeto: o curso com pautas, planos, avaliação e módulos de 1 a 5, abordando: métodos de
alfabetização; etapas; planos de aulas e atividades. Documentos arquivados juntamente com
este, por serem de assunto semelhante: Curso – Os caminhos da alfabetização; Treinamento
em Serviço; Programas de Prontidão e Reforço da Alfabetização para Assistentes
Pedagógicos -1993; Encontros de Alfabetização para Assistentes Pedagógicos, de 1982;
- Apoio Técnico ao Desenvolvimento do Processo de Alfabetização – Projeto Emergencial.
A1.1/2 (PJ.023/83)
Objetivo: prestar apoio técnico às equipes técnica e docente das escolas municipais no
desenvolvimento do processo de alfabetização, subsidiando quanto à graduação das atividades
do programa de prontidão, identificando as habilidades e os pré-requisitos necessários para a
alfabetização; verificação do nível de prontidão dos alunos; estabelecimento de critérios para
organização de classes de 1ª e 2ª séries e remanejamento de alunos; aplicação da técnica
reforço da Alfabetização como uma alternativa de alfabetizar. Acompanham este projeto: dois
resumos contendo dados informativos sobre este trabalho. Desmembrado em dois
subprojetos:
A) Treinamento em Serviço: Programa de Prontidão e Reforço de Alfabetização 1983.
Objetivo: orientar os Assistentes Pedagógicos para que possam prestar assistência,
adequadamente, aos professores quanto ao desenvolvimento de um programa de prontidão e
de uma técnica alternativa de alfabetização. Acompanham este subprojeto três textos de
atividades.
B) Atendimento e Assessoria às classes de 1ª e 2ª séries do 1º grau.
Objetivo: prestar atendimento e assessoria às equipes técnica e docente de 5 escolas
municipais, no desenvolvimento do processo de alfabetização, subsidiando quanto à: testagem
científica do nível de prontidão dos alunos; participação do professor no processo de
remanejamento dos alunos que ocorrerá a partir dos resultados da testagem do nível de
prontidão; aplicação de programas diferenciados de prontidão e alfabetização, um destinado a
alunos sem os pré- requisitos à alfabetização e outro destinado a alunos que apresentam tais
pré-requisitos; avaliação formativa e somativa do desempenho dos alunos, a partir da
aplicação dos respectivos programas. 2º semestre de 1983;
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- Projeto Emergencial de Atendimento às 1ªs, 2ªs. séries e 5ªs. séries e Formação de
monitores em Alfabetização - Projeto: Capacitação de RH. *P5.1/31
Projeto que tem por objetivo a melhoria qualitativa do ensino e a formação de monitores em
alfabetização. A partir de 06/junho/1983;
Dezenove Orientações Metodológicas:
- Período Preparatório, A1.1/6
Conjunto de documentos sobre diversos aspectos do período preparatório, tais como: roteiro
para observação de alunos, reagrupamento, fatores que interferem na aprendizagem da leitura,
escrita e matemática; de 1969;
- Métodos e Técnicas para a aprendizagem da Leitura – 1971 – 1973. *A1.1/5
Conjunto de Apostilas sobre Alfabetização e Leitura. Títulos: Métodos de Aprendizagem da
Leitura; Técnicas utilizadas no processo de alfabetização; Projeto1: rendimento escolar alfabetização; Roteiro para análise de cartilhas; (Não há indicação de data no documento. A
data indicada foi apontada pelo processo de arquivamento realizado pela MTD);
1971 – 1973;
- Metodologia Específica da 1ª série do 1º grau. A1.4/1 E (Sa.013/80)
Visão do Quadro Curricular para a 1ª série. Subsídio - matéria do núcleo
comum/conteúdo/carga horária semanal. Anexo sobre a reflexão crítica da atuação do
professor.de 1980;
- Período Preparatório. A1.6/2 (As.003/81)
Considerações gerais; Objetivos Gerais; Aspectos do Período Preparatório a serem
trabalhados na 1ª série; Funções psiconeurológicas; Operações Cognitivas; Linguagem Oral,
de 1981;
- Considerações sobre atendimento psicológico para a 1ª série. *D1.1/8
Repetência na 1ª série. Este trabalho propõe soluções para os altos índices de repetência na 1ª
série, diante dos dados estatísticos de 1981. Os psicólogos do setor de Psicologia Escolar da
PMSP colaboram para a resolução do problema com suas considerações e assumem o seu
papel junto à rede educacional e o ensino de nossa cidade. É um texto de reflexão sobre a
repetência no contexto social, econômico e histórico, de 1982;
- A Prática Pedagógica x Condições de Funcionamento da 1ª série. P1.6/1
Objetivos: conhecer os fatores administrativos e pedagógicos que estão interferindo no
trabalho do professor de 1ª série, a fim de identificar os que influem positiva ou
negativamente, visando melhorar o rendimento nessa série. Verificar as propostas dos
professores de 1ª série, a expectativa dos professores de 2ª série e a disponibilidade destes
para aceitar as propostas dos colegas para a continuidade do processo ensino-aprendizagem.
Abril/1983;
- Quadro norteador do trabalho de prontidão para Alfabetização. *A1.1/15
Documento que apresenta um quadro onde é possível identificar o nível de prontidão dos
alunos; Qual a forma para desenvolver os pré-requisitos necessários ao processo sistemático
de alfabetização e que dificuldades os alunos poderão apresentar durante o processo de
alfabetização, se não tiverem desenvolvido os pré-requisitos.
Setembro/1983;
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- Relatório Técnico da Pesquisa: A Prática Pedagógica e as Condições de Funcionamento
das 1ªs séries. P1.6/2
Objetivo da Pesquisa: Identificar os fatores que estão facilitando ou interferindo
negativamente, no trabalho dos professores de 1ª série, influenciando na sua prática
pedagógica e levando-o ao fracasso ou sucesso no seu trabalho com o aluno. O relatório, além
de justificativa e objetivos, detalha metodologia, pre-testagem e coleta de dados. Apresenta,
também, a análise dos resultados e as possibilidades de utilização dos mesmos. Seguem-se
recomendações e bibliografia. Julho/1983;
- Resultados Parciais da Pesquisa: A prática pedagógica e as condições de funcionamento
das 1ªs séries. P1.6/3
Resultado das classes onde houve o desdobramento da alfabetização segundo a organização
das mesmas. Aspectos positivos e negativos citados pelos Assistentes Pedagógicos e
Professores. Condições administrativas e técnicas sugeridas que ajudaram na proposta. Apoio
fornecido pela equipe técnica. Recomendações.
Junho/1983;
- Como organizar os planos de ensino das classes de alfabetização - 1ªs. E 2ªs. Séries.
*A1.1/21
Documento que discorre sobre roteiro simplificado dos passos para organização dos planos de
ensino; considerações sobre atendimento emergencial às 1ªs.séries; sistematização de sílabas;
mínimo de escolaridade para promoção da 1ª série em 1983, e outros. 21/06/1983;
- Subsídios para uma Programação de Pré-escola e 1ª séries em Período Preparatório
(Material Integrante do Encontro de Educadores – janeiro-84). A1.6/6 (As. 004/84) e A2.5/3
Aspectos a serem focalizados: sócio-emocional; Linguagem; Funções Psiconeurológicas;
Operações cognitivas – Anexos: 1. Recado ao professor sobre a finalidade desse subsídio; 2.
Iniciando uma reflexão sobre a função da pré-escola e seu papel; 3. Pontos críticos a serem
observados pelas Emeis na semana de planejamento – rodízio de turmas, período integral,
período de adaptação, de 1984;
- Avaliação diagnóstica da prontidão para alfabetização. A1.6/5 E (Sa. 002/84)
Esclarecimentos iniciais; o que é? Para que serve? De que maneira deve ser utilizada?
Quando? Material necessário; recomendações para aplicação; modelo deste tipo de avaliação;
introduções para aplicação e atribuições de pontos desta avaliação, de 1984;
- Orientações para a avaliação de classes de 1ª série. A5.4/10 (SA.015/84)
Aspectos fundamentais em Língua Portuguesa, Leitura, Abordagem Gramatical, Escrita,
Aspectos Fundamentais em Matemática – Formação de Números até 2 ordens; Conceito de
adição, subtração; Técnicas Operatórias; Problemas envolvendo operações de
adição/subtração, de 1984;
- Diretriz pedagógica: proposta preliminar para alfabetização - Projeto ABC - (Em estudo).
*A1.1/16
Proposta de Alfabetização da Fundação Educacional do Distrito Federal, objetivando
melhorar a qualidade de ensino e minimizar perdas educacionais ocasionadas pela evasão e
repetência dos alunos das séries iniciais, de 1984;
- Orientação para classes de 2ª série em desdobramento. A1.2/1 (Pj.002/84)
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Dados informativos para a justificativa da retomada desta proposta de trabalho. Sugestão da
SME para a Rede Municipal de Ensino quanto ao processo de alfabetização em 2 (dois) anos,
de 1985;
-Orientação para classes de 1ª série com dificuldades de aprendizagem – Caracterização dos
Participantes da 1ª etapa do Treinamento. A2.2/1(RT.007/85)
Após tabulação e análise dos dados coletados, o Deplan 2 elaborou este relatório. O
acompanhamento dessa proposta de trabalho deu-se através de 03 (três) etapas que fazem
parte deste relatório, com o objetivo de divulgar informações da realidade escolar e dos
profissionais envolvidos, para aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos.
Acompanha, também, este documento, uma apostila contendo 06 (seis) anexos com sugestões
de atividades de matemática que são pertinentes ao subsídio de Orientação para classe de 1ª
série com dificuldades de aprendizagem, de 1985;
- Orientação para classes de 1ª série com dificuldades de aprendizagem (6 cadernos e 1
anexo – módulos I a VI). A2.2/2(SA.004/85)
Reflexões sobre a postura do professor diante do complexo processo de Alfabetização.
Revisão de algumas práticas escolares, com sugestão de atividades
para viabilização das propostas enunciadas. Conjunto composto dos módulos: I - Sugestões de
Atividades (1ª etapa); II – Sugestões de Atividades de Língua Portuguesa (2ª etapa); III –
Reflexões sobre algumas práticas habituais; IV – Sugestões de Matemática ; V – Língua
Portuguesa (3ª etapa); VI – Sugestões de Matemática. Este documento compreende: Módulos
I a VI, de 1985;
Doze documentos de Sugestões de Atividades:
- Sugestões para o ensino de linguagem escrita no 1º ano. *A1.1/1
Documento que se inicia com a definição de linguagem como meio de expressão de nossos
pensamentos, ideias e experiências. Aborda, a seguir, as etapas no ensino da redação (ditado e
ditado seguido de cópia pelas crianças). Tipos de ditados, modalidades, fases e sugestões; de
1965;
- Coletânea de Apostilas paraa 1ª série. *A1.1/2
Coletânea de apostilas para a 1ª série, que tratam, basicamente, de: Período Preparatório para
leitura, escrita e matemática. Verificação da prontidão; Matemática -nível I (fevereiro, agosto
e setembro / 1969); Ciências: examinando coisas;
Por que contar estórias; Matemática -sistema de numeração; Estudos sociais: minha família e
meus vizinhos;de 1969;
- Reuniões de 1ª e 2ª séries. *A1.1/7
Conjunto de apostilas distribuídas em três reuniões para as 1ª séries e três para as 2ª séries,
onde foram abordados, respectivamente, alfabetização – 1ª série – (desde o estudo de sílabas
até técnica para o estudo de texto) e matemática e língua portuguesa para as 2ª séries; de
1975;

- Modelo de Desenvolvimento de Currículo - 1ª Série - Período Preparatório. A1.6/1
(As.007/76)
Teste para verificação da Prontidão para Aprendizagem da Leitura, Escrita e Matemática.
Discriminação Visual, Auditiva, Coordenação Motora.de 1976;
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- Modelo de Desenvolvimento de Currículo – Língua Portuguesa - 1ª série.A3.11.5/2
Sugestões de atividades para o professor desenvolver nesta área de comunicação e expressão
junto aos alunos (dia-a-dia). Parte de linguagem oral e escrita, de 1976;
- Boletim Informativo – Plano para Atendimento às Crianças de 1ª série de 1º grau com
dificuldades/79. E3.6.1/4
Este Plano procura atender ao que se pôde observar na Rede quanto ao índice de retenção
nessa série, devido aos problemas apresentados pelos alunos
em alfabetização,
principalmente os que não puderam ter escolarização anterior ao 1º grau.
09/janeiro/1979;
- Sugestões de Atividades para o Período de Prontidão para Alfabetização.*A1.1/14
Documento elaborado com a finalidade de subsidiar o professor no seu planejamento diário,
selecionando as atividades com base na sua realidade e conforme a graduação adequada, de
1980;
- Sistematização de Sílabas Complexas na 1ª série do 1º grau.A1.9/2 E (Sa. 007/82)
Parte I: Introdução da relação de dificuldades por texto. Parte II: Continuação da relação
citada. Outubro /1982 de 1982;
- Sistematização de sílabas. A1.9/3 A/C (Sa.003/83)
Orientação quanto ao desenvolvimento das fases de estimulação; apresentação e estudo da
palavra-chave contextualizada; apresentação e estudo da sílaba e fechamento da família
silábica; formação de novas palavras e frases; atividades de fixação; atividades de
enriquecimento; avaliação, de 1982;
- Orientações para o Período Preparatório. A1.6/7 (Sa. 005/84)
Objetivo: Atender as necessidades de adaptação dos alunos à escola de 1º grau. Este material
foi elaborado contendo atividades para cerca de 15 dias de Período Preparatório para a
alfabetização e para avaliação diagnóstica dos alunos em relação aos pré-requisitos para a
alfabetização, de 1984;

- Sistematização de sílabas. A1.9/3 A/C(Sa.003/83)
Orientação quanto ao desenvolvimento das fases estimulação; apresentação e estudo da
palavra-chave contextualizada; apresentação e estudo da sílaba e fechamento da família
silábica; formação de novas palavras e frases; atividades de fixação; atividades de
enriquecimento; avaliação), de 1983;
- Orientações para Apresentação e Estudo das Sílabas Complexas. A1.9/4 (SA.010/84)
Sugestão de sequência para apresentação das sílabas complexas. Modelos de planos de aula
para o trabalho com as referidas sílabas, de 1984;

Quatorze Processos de Avaliação:
- Avaliação do Treinamento de professores de 1ª série e Assistentes Pedagógicos - APs - 03
volumes. C1.1/24
Assuntos deste documento: Capacitação / Treinamento / Cursos / Professores de 1ª série /
Relatório / Avaliação / Assistentes Pedagógicos -APs. Fundação Carlos Chagas. Relatório e
26 (vinte e seis) anexos que compõem a avaliação do treinamento de Professores de 1ª série1º grau -e Assistentes Pedagógicos-APs; de 1974;
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- Levantamento de dados sobre dificuldades de aprendizagem em 1ªs. Séries - Relatório
Final, *A2.1/5
Relatório do levantamento de dados acima mencionado, contendo: dados informativos,
objetivos e aspectos administrativos e pedagógicos interferentes, de 1976;
- Relatório final dos Projetos de Alfabetização: Alfa, Lourenço Castanho e Pica-pau. P5.35/1
Documento que apresenta o histórico, a clientela, a sistemática e etapas dos projetos
mencionados no título, bem como os resultados obtidos pelos mesmos. Tais projetos
resultaram do interesse de algumas editoras, em 1978, em ver seu material de alfabetização
testado em alunos das escolas municipais, tendo, por esse motivo, submetido o citado material
à análise dos especialistas da divisão de orientação técnica do DEPLAN, que concluíram pela
sua aplicabilidade em escolas da RME, de 1978;
- Avaliação de Projetos de Treinamento Direto - Relatório da Avaliação da Execução do
Treinamento na Técnica do Reforço na Alfabetização. A1.8/2 E (Rt.006/81)
A Técnica Reforço na Alfabetização foi o resultado de pesquisas sobre formas alternativas de
auxiliar o processo de Alfabetização junto à RME, seja na utilização de métodos analíticos ou
sintéticos. O objetivo do treinamento realizado com os professores de 1ªs séries foi a
verificação do grau de eficiência alcançado pelo mesmo. Tópicos do relatório: Introdução;
Expectativas; Procedimentos; Resultados e Conclusões Finais. de 1981;
- Avaliação de Projetos de Treinamento Direto – Súmula do Relatório da Avaliação da
Aplicação do Treinamento. A1.8/5 (Su. 002/82)
Refere-se à avaliação do Treinamento sobre a técnica de Reforço da Alfabetização que
envolveu o Assistente Pedagógico e os Professores da 1ª série, em especial, os sem
experiência. Resultados quanto a aplicação de técnica; condições em que a técnica foi
aplicada; orientações e acompanhamento; continuidade; recomendações. 1º semestre 1982, de
1982;
- Avaliação de Projetos de Treinamento Direto – Relatório da Avaliação da Aplicação do
Treinamento. A1.8/4 (Rt. 001/82)
Dados com respeito à avaliação em processo do Treinamento sobre a técnica do Reforço da
Alfabetização, desenvolvido no início de 1981, para professores de 1ª série. O documento
enfoca procedimentos adotados, os resultados quanto a própria técnica e as conclusões
finais.Janeiro/1982, de 1982;
- Avaliação dos cursos de reforço e prontidão, oferecido aos professores de 1ª série da
DREM-Leste. A5.3/2
Objetivo da Avaliação: verificar os resultados obtidos pelos cursos supra mencionados em
função da viabilidade de aplicação dos mesmos em sala de aula. O relatório contém os
procedimentos adotados na avaliação, os resultados obtidos nos aspectos selecionados,
recomendações administrativas e técnicas e anexos.
1º semestre de 1983;
- Avaliação Diagnóstica das 1ªs séries da rede Municipal de Ensino. A5.4/8
Avaliação surgida da necessidade de que a tomada de decisão em relação ao planejamento de
um trabalho emergencial de 1ª série fosse fundamentada em dados da realidade. Este relatório
preliminar da avaliação contém informações básicas sobre a situação atual das 1ªs séries
visando agilizar a utilização dos resultados obtidos. Apresenta ao final, anexos com gráficos
das famílias silábicas dominadas pelos alunos.
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Maio/1983;
- Avaliação da proposta de desdobramento da alfabetização - Avaliação da implementação
em 1984. A1.2/2 (Rt.006/84)
Documento que tem por objetivo fornecer informações às DREMs sobre a avaliação de como
se encontram as 2ª séries em desdobramento em junho/84, a fim de favorecer a tomada de
decisões adequadas que impeçam a reprovação de 2ª série. Situação das Classes de 2ª série
em junho de 1984 - A1.2/3 (Rt.0008/84-B). Apresenta resultados parciais nos componentes
curriculares : Língua Portuguesa, Matemática, Ciência e Saúde. Estudos Sociais Integração
Social e suas Programações, Conteúdos e Avaliações. Avaliação da implantação em 1984 A1.2/4 E (Rt.011/84). Relatório que dá continuidade aos resultados sobre a avaliação da
proposta pedagógica citada. Avaliação da implantação em 1984 - A1.2/5 E (Si.002/84).
Documento de Síntese da Avaliação, de 1984;
- Caracterização de Alunos repetentes de dois ou mais anos na 1ª série de Escolas
Municipais de São Paulo. P1.1/7/1
Este trabalho propõe a realização de um levantamento de dados a respeito dos alunos multirepetentes, suas características, suas expectativas e da imagem que a escola faz deles. Estes
dados embasam uma proposta de atuação do psicólogo junto aos alunos, manifesta por toda a
equipe escolar. Levaram ainda, a reflexão mais ampla sobre o trabalho com as primeiras
séries e a atuação preventiva, de 1984;
- Avaliação da utilização do Programa Alfa na Rede Municipal de Ensino. P5.1/1
Trata-se de um relatório-diagnóstico do resultado da avaliação citada para verificar se a
utilização do programa em questão ocorreu de forma satisfatória e se o rendimento dos
alunos, no final do ano, deveu-se a esse programa, de 1984;
- Avaliação do Programa de Aperfeiçoamento para professores de 1ª série Pensamento e
Linguagem. P5.32/1
Este documento constitui-se de quatro etapas de avaliação referentes ao Programa de
Treinamento Pensamento e Linguagem introduzido na RME em 1984. A apresentação desse
Programa foi feita, inicialmente, de forma resumida aos supervisores de ensino de 1º e 2º
graus, aos de Emei e Diretores Escolares. Acompanham este relatório, apostilas contendo
textos de apoio sobre o referido Programa de Aperfeiçoamento para educadores de 1ªs séries,
de 1984;
- Avaliação da utilização dos documentos enviados à rede municipal de ensino em 1984.
Avaliação dos documentos de 1ª série. P4.3/10
Neste relatório são apresentadas avaliações da utilização de documentos encaminhados às
escolas, via DREMs, durante encontro com as equipes técnicas e cujo objetivo era o de
discutir a orientação da prática pedagógica.
Dentre os documentos mencionados foram destacados os que são relacionados neste relatório
e que dizem respeito a 1ª série.
O Objetivo era o de verificar, conforme opinião das equipes técnicas e professores, se esse
material pedagógico atendeu às necessidades da RME
O desdobramento da Alfabetização no contexto escolar – Acompanhamento/1985
A1.2/6 (Rt.015/85)
O objetivo principal desse trabalho é compreender como o desdobramento se concretizou no
contexto escolar como ação pedagógica e busca apresentar atuação do professor e do
Coordenador Pedagógico na própria dinâmica da escola, procurou-se apreender atitudes e
expectativas desses profissionais através de entrevistas, de 1984;
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- O desdobramento da Alfabetização no contexto escolar – Acompanhamento/1985
A1.2/6 (Rt.015/85)
O objetivo principal desse trabalho é compreender como o desdobramento se concretizou no
contexto escolar como ação pedagógica e busca apresentar atuação do professor e do
Coordenador Pedagógico na própria dinâmica da escola, procurou-se apreender atitudes e
expectativas desses profissionais através de entrevistas, de 1985;

Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1986 à 1988
Um Processo de Formação
Reunião com Coordenadores Pedagógicos – Março/1986. Material de Apoio 1ª e 2ª séries.
*P4.1/13
Abordagem para Profissionais de Educação: Coordenadores Pedagógicos. Alfabetização:
Língua Portuguesa; Matemática; Leitura; Produção de Texto; Análise Linguística, de 1986;

Seis Orientações Metodológicas
- Repensando a Prática de Alfabetização. A1.1/3 (Sa.011/86)
Orientação teórico–prática. Anexos 1 a 7 (Atividades com fichas de Trabalho) Apresenta dois
textos: O saber - uma didática ou uma construção? As ideias de Emília Ferreiro na sala de
aula, além de sugestões de atividades de matemática para classes de 1ª série com dificuldades
de aprendizagem. Acompanham fichas de trabalho, de 1986;
- Alfabetização Textos de Apoio: Língua Portuguesa – Matemática. A1.5/2 (Sa.001/86)
Textos que subsidiam o trabalho do professor alfabetizador. Especialmente em Língua
Portuguesa e Matemática. Apresenta bibliografia de apoio, de 1986.
- Alfabetização: proposta alternativa - subsídio de apoio ao treinamento de professores de 1ª
série. A1.4/2 (Sa.014/87)
Documento elaborado com o intuito de sintetizar as principais ideias que estruturam a
proposta alternativa de alfabetização que vem sendo praticada por um grupo de profs. da
RME. Consta de: introdução; síntese das ideias de Emília Ferreiro e principais repercussões
na prática pedagógica, considerações sobre algumas práticas escolares habituais, depoimento
de professores. Produções de escritas dos depoimentos de profs, produções de escrita das
crianças: nível de Contextualização e bibliografia básica. Compreende: 3 cadernos, de 1987;
- Propostas Alternativas de Alfabetização (Destaque Emilia Ferreiro). A1.1/20
Esse documento trata de: alfabetização – período preparatório; Emilia Ferreiro; Áreas do
conhecimento: Portugues – Língua Portuguesa – Leitura, Produção de Textos; Fonetização da
Escrita; Planos; Planejamentos; Propostas; Pesquisas. Síntese das principais ideias que
norteiam uma proposta alternativa de alfabetização construída por professores da RME; São
Paulo, ideias estas decorrentes basicamente das pesquisas de Emilia Ferreiro e Ana
Teberosky, de 1987;
- Alfabetização. A1.1/5 (Sa.011/88)
Subsídio de apoio como acréscimo ao trabalho de alfabetização na rede
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Compõe-se de dois módulos: Módulo I- reflexões sobre algumas práticas escolares: leitura,
cópia, ditado, escrita espontânea - erro e correção, trabalho grupal, atividades de livre escolha.
Módulo II - produção de texto. Trabalho com palavras e letras, de 1988;
- Alfabetização e Cidadania. Paulo Freire in Revista Educação Municipal - ano I -nº1. Editora
Cortez. *A1.1/23
Texto de Paulo Freire, inserido na Revista Educação Municipal, Ano 1, nº 1. Editora Cortez,
1988, mostrando que a alfabetização tem a ver com identidade individual e de classe e,
também, com formação da cidadania, embora não seja a alavanca de uma total formação,
pois, ler e escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania, de 1988;
Uma Sugestão de Atividades
- Alfabetização - os primeiros dias de aula na 1ª série do 1º grau. A1.1/4 (Sa.002/88)
Roteiro básico como sugestão do cronograma de atividades distribuído em três dias de
trabalho, podendo servir como ponto de partida para o planejamento do professor. Conteúdo:
Introdução; Os primeiros dias de aula na 1ª série; Papel do professor e sugestões de leitura
para o mesmo, de 1988;
Dois Processos de Avaliação
- Pesquisa Universitária realizada em escolas da rede pública municipal e estadual.
Analfabetisação: fracasso escolar ou pobreza da alfabetização? A1.1/18
Abordagens: alfabetização / analfabetisação escolar / insucesso escolar / pesquisa / fracasso
escolar / sucesso escolar.
Pesquisa que se propõe a investigar qual a eficiência de um programa instrucional de
alfabetização, destinado a alunos multi-repetentes de escolas públicas. Contém 3 anexos, de
1987;
- Avaliação de Treinamento realizado em 1987 – Avaliação de reação do Treinamento:
Alfabetização: Processo e Estratégias de Intervenção Pedagógica. A5.3/6
Teve por objetivo: Levantar, junto aos professores participantes do treinamento em pauta,
opiniões, sugestões e críticas quanto ao treinamento - 1ª reunião de apoio técnico, de 1987;
Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1989 à 1992
Quatro Processos de Formação
- Um em formato de Encontro
- Encontros de Coordenadores Pedagógicos de 1º e 2º graus. *P3.1/47
Itens que constituem este trabalho: Política Educacional; Encontro de Profissionais da
Educação: Coordenadores Pedagógicos; Supervisores Escolares; Alfabetização ; Cidadania,
de 1989;

- Um em formato de Grupo de Formação
- Em Formação. Reflexões; Depoimentos; Relatos da Pratica. *L2.3.1/17
Linhas pedagógicas; Grupo de Formação; Alfabetização; Avaliação; Leitura – Escrita, de
1990;
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- Dois em formato de Congresso
- I Congresso Municipal de Educação. E4.1/7
Objetivos: Ampliar a discussão dos princípios político- educacionais da Secretaria Municipal
de Educação – SME;
Discutir temas básicos ligados à Educação Nacional;
Oportunizar mais um momento do processo de formação permanente dos Educadores;
Registrar e divulgar os avanços da ação pedagógica das EMs,
Propiciar a discussão de experiências diversificadas nas diferentes áreas de atuação da escola
pública da RME. (Neste congresso houve intenso trabalho de relatos de práticas de
professores alfabetizadores. - incluído pela autora), de 1991;

- II Congresso Municipal de Educação. E4.1/7
Objetivos:Destacar e debater: O papel da Educação no desenvolvimento da consciência
pública do indivíduo e as condições para o exercício da cidadania; As relações de poder no
âmbito da Escola, incluindo-se a participação popular; A relação entre as três esferas de
poder; A gestão do sistema: o papel dos conselhos municipal, estadual e federal; As
experiências no âmbito federal; As experiências estaduais, em particular as do Estado de São
Paulo; Propostas pedagógicas alternativas, principalmente as do município de São Paulo;
Questões relativas aos direitos humanos, violência, marginalização e escola; O Congresso
abrangeu Simpósios, Mesas Redondas, Ciclos de Debates, Mostra de Material, Sessão de
vídeos e Relatos de Prática (inclusive de professores alfabetizadores), de 1992;

Cinco Orientações Metodológicas
- Escola da Vila - Quem é o sujeito do processo de alfabetização? *A1.1/22
Texto elaborado pela professora Telma Weisz, da Escola da Vila, que trata, sobretudo, da
necessidade de revisão do processo de Alfabetização. Mudanças são sugeridas, tais como a do
objetivo do professor, que deixa de ser o de alfabetizar a criança e passa a ser o de ajudá-la a
se alfabetizar, de 1989;

- Critérios de Avaliação das Primeiras Séries. *A5.1/22
Assuntos abordados: avaliação/ avaliação final/ alfabetização.
Critérios para avaliação do trabalho desenvolvido nas primeiras séries em relação à leitura
significativa, produção e reprodução de textos narrativos, poéticos, práticos e outros, bem
como prática e análise lingüística, partindo do texto do aluno, de 1989;
- Relatos de Praticas Pedagógicas: Desafios Pedagógicos dentro de uma Proposta SócioConstrutivista. P3.1/8
Publicação que objetiva valorizar o educador da RME como trabalhador intelectual capaz de
produzir e socializar conhecimentos. Contém relatos das experiências de trabalho dos
Professores e Coordenadores do NAE-8,apresentando, entre outros tópicos, o 2º Encontro de
Professores Alfabetizadores do NAE-8, 1990;
- Texto nº 4: A Propósito de Leituras e Escribas. *L2.3.1/4
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Abordagem sobre a leitura e a escrita no processo de ensino-aprendizagem, enfocando tanto o
papel do professor quanto o do aluno.
(Autora: Maria Bernadete Marques Abaurre - professora do Instituto de Estudos de
Linguagem da Unicamp), de 1991;
- Cadernos de Formação - Alfabetização – leitura do mundo, leitura da palavra - Série
Grupos de Formação. A1.1/7 (Sa.003/91)
Texto-diálogo dos educadores Paulo Freire e Márcio Campos, em seu encontro a propósito do
Ano Internacional da Alfabetização. Em sua conversa, tratam de temas como Etnociência,
Transdisciplinaridade, Pedagogia do Erro, obstáculo ideológico e rigorosidade, de 1991;

Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 1993 à 2000
Três Processos de Formação – em formato de Cursos
- Apoio. Psicogênese da língua escrita e a prática da alfabetização. A1.7/1 E (Sa.082-A/94)
Curso destinado a professores do ciclo inicial do ensino fundamental regular; do 1º ciclo alfabetização do ensino supletivo; coordenadores pedagógicos e outros Educadores
interessados. Objetivos: difundir e sensibilizar o público alvo para a questão da qualidade e
seu Processo que implementa os eixos da política educacional da atual administração;
Colaborar na formação específica dos educadores quanto à alfabetização. Textos para
reflexão, de 1994;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.
A1.1/8 (Sa. 082/94-B)
Modulo I 29p. – Modulo II 39 p.
O Curso dirigido a professores e CPs envolvidos com o trabalho em classes de alfabetização
procura nos Modulos I e II ressaltar os princípios norteadores de intervenção pedagógica,
particularmente nos 1ºs e 2ºs anos do ciclo inicial do Curso Fundamental Regular. Propõe
sugestões e esclarecimentos referentes aos objetivos desse processo de alfabetização, assim
como a integração e conexão das áreas numa abordagem interdisciplinar. Apresenta, ainda,
atividades possíveis de serem realizadas por todos os alunos em classes heterogêneas, de
1995;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores. A3.
11.5/28
Módulo III – V
Curso modular que enfoca a leitura e a escrita com as crianças de 1ª série, os usos sociais e
textos para a reflexão como: A maravilhosa viagem das histórias através dos séculos; A
Alfabetização (de Piaget à Emília Ferreiro) e conjunto de produções de textos de alunos da
RME. Extraído do documento Psicogênese da Língua Escrita e a Prática da Alfabetização, de
1995;
Onze Orientações Metodológicas
- Apoio ao Segundo Ano do Ciclo Inicial. Proposta apresentada pela Divisão de Orientação
Técnica de Ensino de 1º e 2º graus. O2.1.2/1
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Proposta apresentada pela Divisão de Orientação Técnica de Ensino de 1º e 2º graus – DOT-2,
visando a uma intervenção pedagógica por meio do Curso Segundo Ano do Ciclo Inicial. Esse
trabalho se embasa em:
- Análise e tabulação dos R.A.R.Ls, vindos através dos NAEs
- Processo de Alfabetização alicerçado na prática do professor
- Dificuldades de alunos no acompanhamento do processo de aprendizagem durante o 2º ano
desse ciclo, por estarem em diferentes níveis de alfabetização, de 1993;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.
A1.7/3 (Sa.042/95)
Extraído do documento Psicogênese da Língua Escrita e a Prática da Alfabetização. O
documento aborda considerações quanto a relação entre teoria e prática na alfabetização, nos
aspectos da leitura e escrita visando a que o aluno perceba sua função social (tornando-se
cidadão crítico e participante). Acompanham textos elucidativos sobre o assunto, de 1995;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.
A1.7/4 (Sa.051/95)
Extraído do documento Psicogênese da Língua Escrita e a Prática da Alfabetização.
Curso dirigido a três professores representantes por unidade escolar com a finalidade de
favorecer momentos de discussão sobre a organização do coletivo da escola, via grupo de
estudo; construir uma prática adequada a realidade de cada professor e de cada grupo – classe;
contribuir para a formação específica dos educadores na área da alfabetização e na avaliação,
de 1995;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.
A.1.7/5 (Sa.052/95)
Curso Modular onde, nesta 2ª etapa, apresenta Coletânea de textos para reflexão. Objetivos da
alfabetização de crianças (Emília Ferreiro), de 1995;
- Educação de 1º e 2º graus – Currículos e Programas - Formando Leitores e Escritores.
A1.7/6 E (Sa.086/95)
Extraído do documento Psicogênese da Língua Escrita e a Prática da Alfabetização Coletânea de textos sobre leitura, literatura e ensino da escrita e da arte de Escrever, de 1995;
- Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores e
Escritores – Organizadores de Área. O2.1.2/2
Proposta de formação em serviço para os educadores da RME que desenvolvem este trabalho
nas classes do ciclo inicial do Ensino Fundamental Regular ou Suplência I, através de
encontros mensais, assim como professores de EMEI, de SAPNE-SAP e Supervisores de
Ensino a convite. Dentre os objetivos principais: proporcionar oportunidade aos Educadores,
momentos de discussão sobre a organização da escola em ciclos, a participação do corpo
docente do grupo classe e o fazer pedagógico nas classes de ciclo inicial dentro da
Interdisciplinaridade, de 1996;
- Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores e
Escritores – Organizadores de Área. Modulo II – IV. O2.1.2/3
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Textos sobre Leitura para colaborar com os Educadores nas várias etapas de trabalho com
esse item. Outros temas abordados: Concepções de Leitura. Oque é Ler. Outros, de 1996;
- Currículos e Programas de Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores e
Escritores – Organizadores de Área. Modulo III – IV. A3.11.5/32
Textos de apoio para o professor trabalhar o desenvolvimento do aluno na Leitura e a Escrita.
Tipos de textos. Bibliografia, de 1996;

- Currículos e Programas. Equipe de Ciclo Inicial. Coletânea de Textos de Apoio do estudo
dos organizadores de Área – Ciclos – Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. A1.3/3
(Sa.107/96)
Textos para auxiliar a reflexão e trabalho dos Educadores, no decorrer de 1995/96, em
encontros com representantes das DREMs para analisar e aprofundar o conteúdo do
documento. Dentre outros assuntos: Alfabetização, Leitura e Escrita, Psicogenética, Texto e
Textualidade, etc, de 1996;
- Currículos e Programas: Ensino Fundamental – Ciclo Inicial. Formando Leitores e
Escritores – Organizadores de Área. L.2.4/6
Subsídio que marca o encerramento no ano dos encontros, onde eram priorizadas as trocas de
experiências nas classes de ciclo inicial sobre as perspectivas na alfabetização, buscas de
novos caminhos, mais ágeis e eficientes quanto ao desenvolvimento da escrita e linguagem.
Apresenta, ainda, textos para leitura como apoio ao educador, de 1996;

- Fundamentos do método neuropsicológico de Alfabetização com ênfase na Deficiência
Física. N1.1/20
Coletânea de textos com o objetivo de colaborar com os educadores sobre o assunto referente
a psicopedagogia, sendo uma área resultante da ligação entre a psicologia e a pedagogia que
estuda o indivíduo a ser educado e os problemas de ordem física por ele apresentados no
decorrer de sua aprendizagem, de 1996;

Ações, projetos e programas implementados entre os anos de 2001 à 2004
Seis Processos de Formação
- Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. *P5.1/63a/b
O documento se refere a um Curso de aprofundamento que se destina a professores e
formadores e que se orienta pelo objetivo de desenvolver as competências profissionais
necessárias a todos os educadores que ensinam a ler e escrever, de 2001;
- Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - PROFA. Curso Ressignificando a
aprendizagem da Leitura e da Escrita – C.E. do Jaçanã e Tremembé
*P4.1/67
Apresentação do Curso promovido pela Coordenadoria de Educação do Jaçanã e Tremembé,
embasado no PROFA. Fazem parte deste documento, também, textos de apoio sobre Leitura e
Escrita para auxiliar na reflexão dos Educadores, de 2001;
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- Programa de Formação de Formadores Alfabetizadores - PROFA. *P5.1/63c/p
Este material consta de: Cadernos de registro dos educadores cursistas - (grupos I e II Módulo I). Pastas que contêm respectivamente o módulo II e o módulo III com o guia do
formador e coletânea de textos; Uma caixa contendo a apresentação do referido programa; o
Guia do Formador; Guia de Orientações Metodológicas Gerais e um Catálogo de resenhas de
filmes que possa auxiliar para a ampliação do repertório cultural dos professores participantes
do evento, de 2003;
-Gestão Democrática na Cidade Educadora – Leitura do mundo – Letramento –
Alfabetização. E3.5.5/94 E (Rt.008/03)
Leitura de Mundo/ Letramento/ Alfabetização. Este trabalho relata as atividades, oficinas,
textos de apoio e outros conteúdos desenvolvidos nos encontros de formação de formadores Gestão Democrática na Cidade Educadora. Modulo III, de 2003;
- Formação de Formadores. *P3.1/88
Este documento tem por objetivo atingir a unidade dos conceitos sobre os eixos e seus
desdobramentos presentes na Revista Educação 4 e subsidiando a organização da reunião
geral de pólo (RPG), de 21 de maio de 2003. Cinco temas foram eleitos para nortear as
discussões e estão presentes no documento cidade educadora -educação inclusiva: um sonho
possível, de 2003;
- Reunião Geral de Pólo – RGP – Ações para uma Educação Inclusiva e Tecnologias da
Informação e Comunicação como Instrumento mediador da Alfabetização – Letramento –
Leitura do Mundo. *P3.1/108t
De acordo com o título e assuntos.

Sete Projetos
- Projeto Ler e Escrever: desafio de todos. Formação de Formadores da Coordenadorias de
Educação. E3.5.5/92 E (Rt.006/03)
Prestação de Serviços tecnopedagógicos do CENPEC. Documento relata a prestação de
serviços tecnopedagógicos do CENPEC na assessoria à SME quando da implementação do
projeto de reorientação curricular para o ensino fundamental nos ciclos I e II, conforme
descrição no título deste relatório. Período: 06/11 a 04/12/2003, de 2003.
- Projeto Ler e Escrever: desafio de todos. Formação de Formadores da Coordenadorias de
Educação. E3.5.5/96 E (Rt.010/03)
Gestão Democrática na Cidade Educadora: Organização da Escola em Ciclos e Avaliação da
Aprendizagem. Este relatório compõe-se de coletânea de textos de apoio sobre o assunto de
formação de formadores, assim como sobre a questão de ciclos e avaliação da aprendizagem,
de 2003;
- Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das Coordenadorias.
Cenpec.*P3.1/90a/j
Trata-se de uma série de apostilas que aborda a formação de formadores – Ler e Escrever –
por meio de encontros que englobam áreas do conhecimento, com textos de apoio, de 2004;
- Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores - 4º ano do ciclo I - 1º
e 4º Ano do ciclo II. Cenpec.*P3.1/90i/1
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Este projeto propõe a formação de formadores e acompanhamento da ação educativa
norteados pelos eixos apontados na Revista Educação nº 4, de 2004;
- Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das Coordenadorias –
Relatórios Técnicos. Cenpec. E3.5.5/103a (Rt.005/04a)
Relatório referente à prestação de serviços de assessoria para acompanhamento da
implementação do Plano de Metas de SME para o Biênio 2003-2004, de 2004;
- Projeto Ler e Escrever - desafio de todos. Formação de Formadores das Coordenadorias –
Relatório Técnico 13. Prestação de Serviços de Assessoria Tecnopedagógica à SME. Cenpec.
E3.5.5/106 (Rt. 008/04)
Neste documento há o relato das ações previstas e realizadas no projeto de formação de
formadores, o acompanhamento do desenvolvimento dessas ações nas Coordenadorias de
Educação; formação à distância; formação e acompanhamento local e formação específica, de
2004;
- Projeto ABC na Educação Científica – Mão na Massa – Subsídio Pedagogico. Ciclo
Didático: Um caminho que entrelaça a elaboração conceitual, a alfabetização e o
letramento. P5.50/5d (Sa.033/04)
Apostila constituída por um conjunto de reflexões que emergiram dos momentos de formação
com os professores da RME. Trata-se de relatos de práticas de educadores e torna-se mais um
meio para facilitar a divulgação do projeto na região e também ampliar a reflexão daqueles
que se abrem para novas perspectivas de atuação em sala de aula, de 2004;

Nove Orientações Metodológicas
Orientação Técnica - Alfabetização, Letramento e Gestão Democrática - NAE 8. *P3.1/108g
Documento que aborda assuntos tais como: a relevância da prática do professor do ensino
fundamental para construção da cidadania e a democratização da escola;
Educação e Cidadania; Letramento e Alfabetização; algumas especificidades das instituições
de educação infantil, e outros. Há, também, indicações de leituras de apoio referentes aos
temas, de 2002;
Bolando Aula - Apoio didático aos professores das séries iniciais do ensino fundamental.
Letramento e Alfabetização. *E3.6.1/112c
Dentre os artigos deste jornal, destacam-se: Letramento e Alfabetização; muito mais que
alfabetizar; Sala de Aula: espaço de Exclusão ou de
Inclusão?; A Matemática no Ensino Fundamental; A mulher e seus diferentes papéis. Ano 7 nº54. Março, de 2003;
Caderno Temático de Formação I – Leitura de Mundo, Letramento e Alfabetização:
Diversidade Cultural, Etnia, Gênero e Sexualidade. P3.2/21 E (Sa. 022/03)
Este caderno temático de formação I pretende aprofundar as reflexões sobre leitura de mundo,
letramento e alfabetização, um dos eixos do programa de formação traçado no Documento
Educação nº 04. Foi produzido pela possibilidade de um diálogo permanente com os
educadores, no caminho da construção da rede de proteção social e da constituição de São
Paulo como Cidade Educadora, de 2003;
Cidade Educadora - Síntese das discussões realizadas – 23/04/2003. *P3.1/85f
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Avaliação mediadora/ alfabetização/ letramento e leitura de mundo/ ciclos/ rede de proteção
social e cidade educadora. Em cada um desses assuntos são levantados itens sobre o que
conhecemos em relação a cada tema e o que precisamos aprofundar, de 2003;
Cidade Educadora - Sugestões de leituras relacionadas aos temas Alfabetização/Letramento;
*P3.1/85g
Relação e breve discriminação dos assuntos de livros adquiridos e enviados à RME pela atual
gestão e que abordam os temas mencionados no título. Rede de proteção social; organização
da escola em ciclos; avaliação mediadora; Cidade Educadora, de 2003;
Cidade Educadora – Argumentos Estratégicos para a construção da cidade educadora.
*P3.1/85h
Entre os assuntos que este documento aborda estão: a cidade entre a tensão global – local; Rol
das redes contemporâneas; As cidades educadoras; Da cidade educativa à cidade educadora,
de 2003;
Cidade Educadora – Currículo: Construção Socio-cultural e histórica. Reflexões –
Provocações. *P3.1/85j
Documento que apresenta, de forma resumida, itens, os assuntos que vêm sendo abordados
sobre a Cidade Educadora: Alfabetização; Letramento; Avaliação, de 2003;

- O Universo Midiático no Processo de Alfabetização. P5.51/1a
Este projeto apresenta a utilização de recursos tecnológicos tanto na formação de formadores,
ao incorporar a tecnologia nas práticas pedagógicas, quanto nos níveis de ensino em que os
professores e estudantes possam fazer uso dos referidos recursos na busca de soluções que
atendam as necessidades de produção de novos conhecimentos e facilitação da comunicação e
interação entre indivíduos, assim como fluxo de informações, de 2004;
- Alfabetização e Literatura infantil - aprendendo a decifrar o escrito nas asas da Literatura.
Nae 10. Minion Tipografia Editorial – RJ. *E3.6.1/102z
Livro que apresenta um trabalho didático, muito útil, mas que não é um manual no que se
refere à nossa língua. Passa pela compreensão, a decifração dos códigos, a criação de outros
escritos, a discussão das ideias, o fazer arte, a brincadeira, a Pesquisa e, ao final, a proposta de
leituras adicionais, de 2004;
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Anexo 5
Quadro de títulos e sinopses de Relatórios de Gestão da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
1º Período 1965-1985
1. Relatório das Atividades e Anexos (período: janeiro fevereiro/ 1985). *E3.5.5.1/50 1985
2.Relatório de Atividades e de Impressos / infoco e anexos. (março-abril / 1985). *E3.5.5.1/51
1985
3.Relatório de Atividades /Impressos-infoco (maio- junho /1985) *E3.5.5.1/52 1985
4.Relatório de Atividades (julho/agosto/ 1985). *E3.5.5.1/53 1985
5.Relatórios de Atividades (setembro-outubro/ 1985) *E3.5.5.1/54 1985
6.Relatórios mensais e finais de suas atividades - 1985. *E3.5.5.1/55 1985
7.Relatórios de Atividades do Triênio: 1983 / 1985. Histórico de Deplan 2; histórico dos
cargos. AP/ OE. E dos Deplans. 42 e 45. 1985. *E3.5.5.1/56 1985
8.Relatório das Atividades desenvolvidas no triênio 1983, 1984 e 1985. *P3.1/31 1985
9.Relatório : síntese das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 1983- 1985.
*P3.1/32 1985
10.Relatório de trabalho (período de abril a junho de 1984). *E3.5.5.1/44 1984
11.Relatório de trabalho (período: julho/ 84 e 2º semestre/ 1984). *E3.5.5.1/45 1984
12.Relatório de Trabalho de Diversos setores (deplans. 2,4, 5) referente ao mês de
Agosto/1984.
*E3.5.5.1/46 1984
13.Relatório de Atividades no Período de julho a dezembro de 1984. *E3.5.5.1/47 1984
14.Relatórios de atividades (agosto a dezembro de 1984). *E3.5.5.1/48 1984
15.Relatório das Atividades (período de julho a dezembro de 1984). *E3.5.5.1/49 1984
16.Relatório do primeiro mês de Governo. Maio de 1983 a abril de 1984. *P3.1/30 1984
17.Relatório do Estudo das Competências dos Setores. *E3.5.1/2 1983
18.Relatório Quadrienal das Atividades- 1979/82. *E3.5.5.1/41 1982
19.Relatório Quadrienal das Atividades- 1979/82. *E3.5.5.1/42 1982
20.Relatório Quadrienal 1979-1982. *P3.1/25 1982
21.Relatório Anual do Deplan/81. E3.5.5/51 1982
22.Relatório Anual da Secretaria Municipal de Educação 1981. *P3.1/18 1981
23.PMSP. SME. Deplans. 2 e 4- Relatório das atividades- 1981. *E3.5.5.1/40 1981
24.Administração Municipal. Informativo mensal para os Poderes Executivo e Legislativo
Municipais. Ano IV – set./1981.
*P3.1/19 1981
25.Superintendência Municipal De Educação-Supeme Relatório Anual de suas Atividades.
1980 *E3.5.5.1/32 1980
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26.PMSP. SME. Deplans. Relatórios *E3.5.5.1/33 1980
27.PMSP. SME. Deplans- Relatório das atividades desenvolvidas Em 1979 / 1980
*E3.5.5.1/34 1980
28.Relatório anual das Atividades desenvolvidas por Deplan e suas divisões. *E3.5.5.1/35
1980
29.Relatório Bimestral (março/abril) das atividades de Deplan-Gabinete e seus setores.
*E3.5.5.1/36 1980
30.PMSP. SME. Deplan- Relatório bimestral (maio / junho) das atividades de Deplan e seus
setores *E3.5.5.1/37 1980
31.PMSP. SME. Deplans- Relatório De julho a dezembro. 1980. *E3.5.5.1/38 1980
32.PMSP. SME. Deplan-relatório síntese dos trabalhos desenvolvidos- 1980 *E3.5.5.1/39
1980
33.Relatório anual 1980 :Secretaria Municipal de Educação. *P3.1/15 1980
34.Relatório das Atividades desenvolvidos no 1º Trimestre. *E3.5.5.1/23 1979
35.Relatório das Atividades desenvolvidas no 2º trimestre *E3.5.5.1/24 1979
36.Relatório das Atividades desenvolvidas no 3º Trimestre. *E3.5.5.1/25 1979
37.Relatório final de 1979 *E3.5.5.1/26 1979
38.Relatório das Atividades Desenvolvidas no 1º Trimestre e Relatório Trimestral de
Assistência Técnica. *E3.5.5.1/27 1979
39.Relatório trimestral. 1979. *E3.5.5.1/29 1979
40.Deplan 5. Relatório de Atividades. 1978 / 1979 *E3.5.5.1/30 1979
41.Relatório anual- Secretaria Municipal de Educação 1979. *P3.1/11 1979
42.Relatório anual da Secretaria Municipal de Educação 1979.*P3.1/14 1979
43.Plano anual de Deplan-4- Divisão de Orientação Técnica- Ensino de 1º e 2º Graus. E3.5.3/3
1979
44.Relatório de atividades de Deplan-4- 1º semestre de 1979. E3.5.5/49 1979
45.Relatório técnico das Atividades do Deplan- 5/agosto a novembro de 1979. E3.5.5/50 1979
46.Plano anual e Relatório de Atividades da Divisão de Orientação Técnica-DOT – Ensino de
1º e 2º graus. 1º Trimestre/1978. *E3.5.5.1/18 1978
47.Relatório das Atividades desenvolvidas no 2º Trimestre / 1978 *E3.5.5.1/19 1978
48.Relatório anual / 1978. *E3.5.5.1/20 1978
49.Relatório dos Trabalhos realizados no quadriênio: 1975/78 *E3.5.5.1/22 1978
50.Relatório Geral 1975/1978. *P3.1/7 1978
51.Relatório do Primeiro Trimestre de 1978. *P3.1/8 1978
52.Relatório do Departamento de Planejamento, Orientação e controle- Deplan. H1.1/2 1978
53.Relatório Anual de 1977. *E3.5.5.1/16 1977
54.Relatório do 1º trimestre. 1977 *E3.5.5.1/17 1977
55.Relatório do Primeiro Trimestre de 1977, da Secretaria Municipal de Educação. *P3.1/5
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1977
56.Relatório de 1977, da Secretaria Municipal de Educação. *P3.1/6 1977
57.Relatório do primeiro trimestre de 1976, da Secretaria Municipal de Educação. *P3.1/3
1976
58.Relatório de 1976, da Secretaria Municipal de Educação. *P3.1/4 1976
59.Relatório Anual de 1975. *E3.5.5.1/7 1975
60.Relatório de 1975 da Secretaria Municipal de Educação. Documento nº 1. *P3.1/1 1975
61.Relatório Anual. 1974 *E3.5.5.1/4 1974
62.Relatório- síntese das realizações da Divisão de Orientação Técnica-DOT e suas Seções 1º
semestre / 1973. *E3.5.5.1/2 1973
63.Relatório Anual/ 1969- Departamento Municipal de Ensino-SME *E3.5.5.1/1 1969
64.Relatório Anual de 1965. Dh.169 1965
2º Período 1986-1988
1 Relatórios de atividades de 1988 *e3.5.5.1/59 1988
2.Realizações do Departamento de Planejamento e Orientação da Secretaria Municipal de
Educação, no triênio: 1986, 1984 e 1988. *P3.1/39 1988
3.Relatório-síntese da Divisão de Orientação Técnica de Ensino de 1º e 2º graus- triênio:
1986/88 E3.5.5/24 1988
Relatórios de Atividades de 1987. *E3.5.5.1/58 1987
4.Relatórios de Atividades de 1986. *E3.5.5.1/57 1986
5.Relatório 1986. *h1.1/4 1986
6.Relatório das atividades no Triênio de 1983, 1984 e 1985. *n1.1/126 1986
7.Relatório anual das Atividades desenvolvidas Pela divisão de orientação Técnica de ensino
de 1º e 2º Graus- deplan 4 e seus Setores: deplans. 41,42,44,46 e 401, em 1986. E3.5.5/53
1986
3º Período 1989-1992
1.Relatórios das atividades desenvolvidas 1989/92. *P3.1/48 1992
2.São Paulo para todos. Relatório Final de Governo - 1989-1992. *p3.1/53ª 1992
4º Período 1993-2000
1.Relatório Quadrienal da Diretoria de Orientação Técnica:
E3.5.5/70 2000
2.Relatório Anual de Ações. 1999. E3.5.5/68 1999
3.Relatório Mensal janeiro / 1998. E3.5.5/55 1998
4.Relatório Mensal fevereiro/1998. E3.5.5/56 1998
5.Relatório Mensal. março/ 1998. E3.5.5/57 1998
6.Relatório Mensal. abril/1998. E3.5.5/58 1998
7.Relatório mensal. maio/1998. E3.5.5/59 1998

1997-2000- 02 volumes.
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8.Relatório Mensal. Junho/1998. E3.5.5/60 1998
9.Relatório Mensal. Julho/1998. E3.5.5/61 1998
10.Relatório Mensal. agosto/1998. E3.5.5/62 1998
11.Relatório Mensal. setembro/1998. E3.5.5/63 1998
12.Relatório Mensal. outubro/1998.E3.5.5/64 1998
13.Relatório Mensal. novembro/1998. E3.5.5/65 1998
14.Relatório Mensal.dezembro/1998. E3.5.5/66 1998
15.Relatório final das ações-1998- Atendimento à Drem E4.1/14 1998
16.Relatório Técnico das Ações. 1997. *E3.5.5.1/64 1997
17.rRlatório dos Cem Dias Diretoria de Orientação Técnica – DOT E3.5.5/36 1997
18.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT janeiro/97 E3.5.5/35 1997
19.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT fevereiro/97. E3.5.5/38 1997
20.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica- DOT março/97. E3.5.5/37 1997
21.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT abril/97. E3.5.5/39 1997
22.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica- DOT maio/97 E3.5.5/40 1997
23.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Ttécnica-DOT junho/97 E3.5.5/41 1997
24.Relatório Mensal de julho/ 97- Diretoria de Orientação Técnica-DOT. E3.5.5/42 1997
25.Relatório Mensal de Agosto/ 97- Diretoria de Orientação Técnica-DOT. E3.5.5/43 1997
26.Relatório Mensal de setembro/1997 Diretoria de Orientação Técnica-DOT. E3.5.5/44 1997
27.Relatório Mensal de Outubro/97- Diretoria de Orientação Técnica-DOT. E3.5.5/45 1997
28.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT novembro/1997. E3.5.5/47 1997
29.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT dezembro/1997. E3.5.5/48 1997
30.Relatório Anual. 1997- Diretoria de Orientação Técnica-DOT. E3.5.5/46 1997
31.Relatório Anual da Diretoria de OrientaçãoTtécnica-DOT-1995 E3.5.5/25 1996.
32.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT- meses 01, 02 e 03/96. E3.5.5/26
1996
33.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT abril/96. E3.5.5/27 1996
34.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT maio/96. E3.5.5/28 1996
35.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT junho/96. E3.5.5/29 1996
36.Relatorio Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT julho/96. E3.5.5/30 1996
37.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT agosto/96. E3.5.5/31 1996
38.Relatório Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT setembro/96. E3.5.5/32 1996
39.Relatorio Mensal- Diretoria de Orientação Técnica-DOT outubro/96. E3.5.5/33 1996
40.Ações de DOT- Diretoria de Orientação Técnica 1993 a 1996 4 cadernos. E3.5.5/34 1996
41.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica janeiro/95 E3.5.5/14 1995
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42.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica fevereiro/95. E3.5.5/15 1995
43.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica março/95. E3.5.5/16 1995
44.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica maio/95. E3.5.5/18 1995
45.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica junho/95. E3.5.5/19 1995
46.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica julho/95. E3.5.5/20 1995
47.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica agosto/95. E3.5.5/21 1995
48.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica setembro/95. E3.5.5/22 1995
49.Relatório Mensal de DOT Diretoria de Orientação Técnica outubro/95. E3.5.5/23 1995
50.Relatório Geral das Atividades de DOT outubro / novembro /dezembro--1994)
*E3.5.5.1/61 1994
51.Relatório Mensal – DOT Diretoria de Orientação Técnica janeiro/94 E3.5.5/10 1994
52.Relatório Mensal – DOT Diretoria de Orientação Técnica fevereiro/94. E3.5.5/11 1994
53.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica março/94. E3.5.5/12 1994
54.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica abril/94 E3.5.5/13 1994
55.Relatório e Proposta 1993/94. *p2.1/42 1994
56.Plano de Ação : Relatório e Proposta 1993/1994. *p3.1/56 1994
57.Plano de Ação : Relatório e Proposta 1993/94.*p3.1/60 1994
58.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica dezembro/93 E3.5.5/9 1994
59.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica abril/93. E3.5.5/1 1993
60.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica maio/93 E3.5.5/2 1993
61.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica-junho/93. E3.5.5/3 1993
62.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica julho/93. E3.5.5/4 1993
63.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica agosto/93 E3.5.5/5 1993
64.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica setembro/93. E3.5.5/6 1993
65.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica outubro/93. E3.5.5/7 1993
66.Relatório Mensal- DOT Diretoria de Orientação Técnica novembro/93 E3.5.5/8 1993
5º Período 2001-2004
1.Relatório de Gestão :Coordenadoria de Educação da Subprefeitura Penha. 2001- 2004.
*E3.5.5.1/76 SME 23/2004 2004
2.Relatório Final :Coordenadoria de Educação da Subprefeitura Mooca. Dezembro/2004
*E3.5.5.1/78 SME24/2004 2004
3.Relatório : Diretoria de Orientação Técnica - Gestão : 2001 - 2004. E3.5.5/113l (rt.015/04l)
SME 30/2004 2004
4.Relatório 2003/2004 : Coordenadoria de Educação Vila Mariana. *E3.6.1/102 j 1 SME
36/2004 2004
5.Coordenadoria de Educação São Miguel : 2001-2004 : Reconstruindo a Educação na
Cidade. *E3.6.1/102 l SME 38/2004 2004
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6.Balanço de Gestão. *P3.1/98h 2004
7.Diretoria de Acompanhamento e avaliação- Relatório de Gestão. E3.5.5/113d (rt.015/04d)
2004
8.Síntese de Relatório Governo da Reconstrução. 2001- 2004. E3.5.5/113m (rt.015/04m) 2004
9.Relatório sobre as Atividades desenvolvidas por DOT/ seus Setores e abrangendo as
Atividades com os NAEs e Grupos de Acompanhamento da Ação Educativa-GAAEs.
2001.*E3.5.5.1/68 2001
10.Relatório dos 180 dias. *P3.1/98b 2001
Fonte: Arquivo da Memória Técnica Documental – MTD –da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

