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introdução

Caro Professor, cara Professora,

Neste volume, vamos refletir sobre o processo de ensino-aprendi-
zado da oralidade, leitura e escrita de crianças de 6 anos em salas
de alfabetização do primeiro ano do ensino fundamental. Defende-
mos, sobretudo, que o processo de ensino-aprendizado  é dialógico,
dependendo de modelos e da construção do novo no diálogo entre
professores e alunos com o conhecimento. Também chamamos sua
atenção para o fato de que as crianças utilizam informações objeti-
vas para aprender, mas também usam preferencialmente a brinca-
deira e os jogos de faz-de-conta para fazê-lo, muitas vezes falando
alto para poderem ampliar seus conhecimentos a partir de um jogo
entre a novidade que está sendo apresentada a elas e o que já co-
nheciam sobre o assunto.

O trabalho está dividido em quatro capítulos, e os episódios estudados
foram retirados, sobretudo, de um corpus de dados coletados em salas
de aula do Distrito Federal com a colaboração de professores, pais e
crianças. Outros dados utilizados para mediar nossas discussões tive-
ram o uso autorizado pelas pesquisadoras Lorena Pimenta de Andrada
e Norma Lúcia Queiroz.

No primeiro capítulo, vamos considerar as contribuições dos estudos
em desenvolvimento humano para sua atuação como mediador(a) e
construtor(a), com cada aluno(a), do novo aprendizado.

Seguindo essa perspectiva de que a relação de ensino-aprendizado é
construída em sala de aula pelo professor com seus alunos e pelos alu-
nos entre si, no segundo capítulo, tratamos da zona de desenvolvimento
proximal como o lugar em que você ou quem acompanha a criança apren-
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dem sobre ela, sobre os modos em que ela utiliza o conhecimento, so-
bre as estratégias que já aprendeu.

No terceiro capítulo, consideramos o processo de letramento em rela-
ção às práticas de cultura e como você pode utilizar esses conhecimen-
tos em sala de aula para direcionar o aprendizado da leitura e da escrita,
mas considerando o que as crianças estão construindo a partir das res-
postas que dão e dos comentários que fazem.

Por fim, no quarto capítulo, vamos discutir elementos para sua reflexão
sobre o processo de avaliação da alfabetização, considerando a propos-
ta da política pública, o projeto político-pedagógico da escola, os objeti-
vos que são traçados para a alfabetização e para o ensino-aprendizado
de crianças de seis anos.

Boa leitura!

Silviane Barbato


