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APRESENTAÇÃO

A Revista Momento: diálogos em educação apresenta, neste
número, o Dossiê Alfabetização em Debate, realçando seu objetivo
de contribuir para a ampliação das discussões educacionais. Neste
sentido, promove ao leitor uma coletânea de artigos que se propõe a
colocar em evidência a voz de sujeitos que motivam importantes
debates sobre alfabetização: crianças, professores, pesquisadores.
Nesta edição, são apresentados sete artigos subdivididos em
dois blocos. O primeiro é composto pela reunião de quatro textos, os
quais ampliam o leque de possibilidades no âmbito da discussão da
temática aqui apresentada, encaminhando reflexões a partir da
investigação da complexidade dos espaços escolares “destinados” à
alfabetização. Colocam em evidência a voz de professores
alfabetizadores, de crianças e de familiares para lançar discussões
que remetem à alfabetização de crianças, de jovens e adultos.
No segundo bloco, composto por três artigos, as discussões
enfatizam análise documental, direcionando o olhar para políticas
públicas da educação, no que tange à temática aqui em destaque e
a um específico estudo relativo à análise de obra didática uruguaia
para ensino da leitura e da escrita, quando em sua tradução para
língua portuguesa.
O primeiro texto do dossiê “A alfabetização no contexto do
ensino dos nove anos”, de autoria de Simone Beretta Faian, Klinger
Teodoro Ciríaco, apresenta uma temática bastante polêmica no
contexto das classes alfabetizações, especialmente com o ingresso
antecipado das crianças no 1º ano do Ensino Fundamental de nove
anos. O texto propõe uma reflexão acerca da rotina das práticas
escolares e dos desafios enfrentados pelo professor alfabetizador.
O texto “A apropriação da leitura e escrita nos anos iniciais do
Ensino Fundamental: desafios e possibilidades”, de Beatriz Carmo
Lima de Aguiar, Cynthia Graziella Guizelim Simões Girotto, trata
sobre a apropriação da leitura e da escrita nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Ao longo do texto, a linguagem, a apropriação
da cultura pelos sujeitos e a aprendizagem da leitura e da escrita são

problematizados. Além disso, o papel do professor ou do adulto mais
experiente é destacado como de suma importância no processo de
alfabetização das crianças.
O terceiro texto intitulado “O que os alunos do primeiro ano
estão aprendendo na sala de aula: a posição das crianças e de seus
familiares”, deSusana Inês Molon, Lizandra Barreto Pereira, Alice
Baldez de Avila, Camila Trindade, apresenta resultados de uma
pesquisa sobre a posição de crianças e de seus familiares a respeito
do que está sendo aprendido em sala de aula. A pesquisa foi
realizada por meio de entrevistas com 36 crianças e 30 familiares de
duas turmas de uma mesma professora, em uma escola municipal
da cidade do Rio Grande/RS. Os resultados indicam que muitos
alunos ainda não se apropriaram da escrita e da leitura como forma
complexa de comunicação e de expressão e chamam atenção para
repensar sobre a necessidade de maior articulação entre
alfabetização e letramento.
O texto que abre o segundo bloco deste dossiê é “Caminhos
da organização temporal da alfabetização: institucionalização escolar
ao PNAIC”, de autoria de Marineiva Moro Campos de Oliveira,
Benedita de Almeida, os quais propõem uma reflexão sobre a
permanência de políticas de alfabetização, comparando a
pressupostos que pautaram a Reforma Dória, de 1920, e o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). No decorrer do
texto, são analisados documentos que tratam do processo de,
progressivamente, tornar a educação uma prática institucional
escolar e as especificidades desse fator na alfabetização e
documentos orientadores do PNAIC.
Na sequência, o texto “História e políticas públicas de
alfabetização e letramento no Brasil: breves apontamentos com
enfoque para o Plano Nacional de Educação”, de Lorita Helena
Campanholo Bordignon, Marilane Maria Wolff Paim, realiza um
estudo no documento do Plano Nacional de Educação (PNE),
buscando elementos voltados para políticas de alfabetização que
indiquem contribuição para a melhoria dos índices de alfabetização
no País. Dentre os resultados encontrados, o texto ressalta as metas
que são diretamente voltadas para a alfabetização, sendo que
algumas são consideradas inatingíveis. Desse modo, é destacado
no texto que o documento analisado, ao mesmo tempo que revela
um grande avanço, pode se tornar um retrocesso.
O último texto apresentado neste dossiê “Os livros de leitura
¿Quieres ler? E Queres ler?: do Uruguai para o Rio Grande do Sul”,
de Caroline Michel, Eliane Peres e Eduardo Arriada, apresenta um

estudo comparativo entre a obra didática para ensino da leitura e da
escrita produzida no Uruguai e a sua adaptação para o Brasil. O
material pauta-se em um método caracterizado como “intuitivo
analítico-sintético de leitura e escrita corrente de palavras e frases
básicas ou normais”. Para a análise, foram utilizados três
exemplares, com o intuito de identificar similaridades e diferenças
especialmente no que se refere à proposta didático-pedagógica
como gráfico-editorial.
Com a reunião desses textos, o dossiê busca promover,
ampliar e fortalecer as discussões no campo da alfabetização nas
diferentes perspectivas que aqui são apresentadas e, desse modo,
contribuir com o fortalecimento e avanço de pesquisas no referido
campo. Desejamos uma ótima leitura.
Gabriela nogueira
Vanise gomes
Eveline caren genesini pereira
Pâmela rodrigues altamor
Thais fernandes ribeiro nobrega
Organizadoras
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