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RESUMO 
 

Os processos de ensino de leitura e escrita têm sido um grande desafio para os 
professores nos últimos trinta anos, em face do grande número de alunos que 
apresentam resultados insatisfatórios nas avaliações promovidas sistemicamente 
(ANA, PROVA BRASIL E ENEM)  sobretudo após a redemocratização que facultou 
acesso a todas as crianças na Escola de Educação Básica brasileira. O Ministério da 
Educação na intenção de contribuir para a melhoria dos processos de aprender e 
pleitear assunção a cidadania por meio da aprendizagem de leitura e escrita criou 
em 2012 o PNAIC – Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, programa de 
formação continuada e em serviço realizado com a articulação dos entes federados 
em torno de uma proposta formativa que articula novas metodologias e estudos de 
teóricos e teorias de aprendizagem de leitura e escrita, amplia a visão dos docentes 
em seus processos de ensino, direcionando-os a novas estratégias didáticas, 
possibilitando o conhecimento de teorias, revisando metodologias e demonstrando 
novos recursos didáticos. Em face do exposto, este trabalho procurou identificar 
algumas entre as propostas do PNAIC, e o impacto e resultados perceptíveis no 
desenvolvimento das rotinas pedagógicas do Estado, bem como a consolidação da 
identidade do professor alfabetizador. A pesquisa foi realizada em uma Escola 
Municipal de Porto Velho, no período de 19 de agosto a 30 de setembro de 2015,  
por meio de abordagem qualitativa,  observações do cotidiano escolar, conversas, 
registro da prática docente em sala de aula e aplicação de questionário. O trabalho 
está organizado em quatro seções. A primeira seção trata sobre as políticas e 
legislações educacionais sobre a formação continuada de professores no período 
pós abertura política que redundou em abertura das escolas e modificação nas 
propostas educativas. A segunda seção trata da leitura como prática social, as 
concepções de aprendizagem baseadas nas teorias de Emília Ferreiro, Magda 
Soares e Paulo Freire e suas implicações nos processos de ensinar e aprender. A 
terceira seção trata dos processos de historização dos programas voltados para a 
formação continuada de professores alfabetizadores. A quarta seção trata da 
pesquisa de campo, análise dos dados e da aproximação da teoria com a prática. O 
PNAIC como política pública vêm fomentar de forma satisfatória a visão profissional 
do professor, direcionando as discussões teóricas que levem a refletir e a consolidar 
sua identidade docente. Nas considerações finais trazemos a percepção 
desenvolvida por meio dos estudos desenvolvidos no Curso de Pedagogia, 
conceitua-se a formação continuada do alfabetizador, e conclui-se que o PNAIC 
enquanto política de formação continuada promoveu avanços no cotidiano de 
aprender e ensinar das classes de alfabetização, criou um novo conceito sobre o 
que vem a ser alfabetizações no sentido lato e  oportunizou o desenvolvimento de 
boas práticas de ensino, porém torna-se necessário o comprometimento pessoal do 
professor, bem como das políticas governamentais para a valorização salarial e  
profissional. 

 
Palavras-Chave: Formação Continuada. Alfabetização. PNAIC. Ações Pedagógicas 
diferenciadas de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental I. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The teaching of reading and writing processes have been challenging for teachers in 
the last thirty years, given the large number of students with unsatisfactory results in 
systemically promoted assessments (ANA TEST BRAZIL AND ENEM) especially 
after the return to democracy which provided access to all children in the School of 
Brazilian basic education. The Ministry of Education in order to contribute to the 
improvement of the processes of learning and plead assumption citizenship through 
reading and writing learning created in 2012 PNAIC - National Pact Literacy in the 
Middle Sure, continuing education program and service performed with the 
articulation of federal entities around a formative proposal that articulates new 
methodologies and studies of theoretical and reading learning theories and writing, 
expands the vision of teachers in their teaching processes, directing them to new 
teaching strategies, enabling knowledge of theories, reviewing methodologies and 
demonstrating new teaching resources. In view of the above, this study sought to 
identify some of the proposals of PNAIC, and the impact and results noticeable in the 
development of state pedagogical routines as well as the consolidation of the identity 
of literacy teacher. The survey was conducted in a Municipal School of Porto Velho, 
from August 19 to September 30, 2015, through a qualitative approach, observations 
of everyday school life, conversations, record of teaching practice in the classroom 
and a questionnaire. The paper is organized into four sections. The first section deals 
with educational policies and legislation on the continuing education of teachers in 
post political opening period that resulted in the opening of schools and change in 
educational proposals. The second section deals with the reading as a social 
practice, learning concepts based on the theories of Emilia Ferreiro, Magda Soares 
and Paulo Freire and its implications in the processes of teaching and learning. The 
third section deals with the processes of historicizing programs for continuous 
training of literacy teachers. The fourth section deals with the field research, data 
analysis and approximation theory and practice. The PNAIC as public policy come 
foster satisfactorily the professional teacher vision, focusing the theoretical 
discussions that lead to reflect and consolidate its teaching identity. In the final 
considerations bring the perception developed through studies conducted in the 
School of Education, defines to continuing education of literacy, and it is concluded 
that the PNAIC as continuing education policy has promoted improvements in the 
daily lives of learning and teaching of literacy classes , created a new concept of 
what turns out to be literacies at large and provided an opportunity to develop good 
teaching practices, but it is necessary the personal commitment of the teacher, as 
well as government policies to the salary and professional development. 
 
Keywords: Continuing Education. Literacy. PNAIC. Differentiated Pedagogical actions 
of Reading and Writing in Elementary Education I. 
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INTRODUÇÃO 
 

Penetra surdamente no reino das palavras,  
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 

No presente trabalho de conclusão de curso pretendemos abordar os 

processos de formação continuada dos professores alfabetizadores por meio do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), o primeiro programa de 

formação continuada voltado para o fortalecimento da identidade do professor deste 

ciclo de ensino. A intenção é apresentar a legislação que o instituiu, o 

desenvolvimento do Programa pelos entes federados em regime de colaboração, os 

programas e projetos que o antecederam e as expectativas e impacto do PNAIC nas 

rotinas dos professores alfabetizadores. 

 O PNAIC tem por objetivo contribuir para a consolidação da meta cinco do 

Plano Nacional de Educação, que trata da assertiva de todas as crianças estarem 

plenamente alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. Em tese, todos os professores alfabetizadores em exercício devem 

aderir e cumprir as atividades do PNAIC: orientações de estudo com formadores das 

Universidades Públicas, desenvolvimento de metodologias inovadoras e 

compartilhamento de experiências entre os vários grupos constituídos. 

O programa de formação surgiu como resposta à reivindicação dos 

movimentos sociais para garantir o direito de aprendizagem em leitura e escrita que 

potencializam o acesso à sociedade do conhecimento.  

 O PNAIC é constituído por um conjunto integrado de ações, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo 

principal a formação continuada de professores alfabetizadores. 

Tendo por base este contexto a pesquisa tem por objetivo investigar as 

contribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a formação 

do professor e seu impacto nos processos de aprendizagem dos alunos. Espera-se 

encontrar resposta ao problema de pesquisa organizado por meio das seguintes 

questões norteadoras: 

Como o PNAIC tem colaborado na formação continuada do professor? 
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Quais as expectativas ou dificuldades apresentadas pelo professor em 

relação ao curso de formação? 

Quais os avanços em relação ao processo de aprendizagem dos alunos e 

professores que estão no programa? 

De que maneira as metodologias estão sendo aplicadas pelo professor?  

O interesse pela temática surgiu no desenvolvimento da disciplina de 

Fundamentos e Práticas da Alfabetização, no quinto período, a partir da qual foi 

realizado um estágio. Foi observado na escola que as professoras que estavam 

inseridas no curso de formação do PNAIC apresentavam estratégias diferenciadas 

que dinamizavam as aulas, tornando-as empolgantes e produtivas para os alunos.  

Nesta perspectiva, decidimos analisar os pressupostos que orientam a 

organização desta formação continuada, quem são os sujeitos que organizam as 

atividades e os estudos (formadores), quais estratégias são sugeridas no processo 

coletivo de estudo para um processo de alfabetização que alcance um número cada 

vez maior de crianças de até oito anos, quais metodologias são aplicadas e recursos 

utilizados. 

Percorrendo o histórico de universalização do acesso de todas as crianças 

aos espaços escolares e os desafios de incluir a todas em momentos de aprender e 

desenvolver seus saberes, entende-se que a formação continuada é o caminho para 

uma educação de qualidade, com objetivo de formar cidadãos agentes na sua 

comunidade e plenos no exercício da cidadania.  

 É preciso sensibilizar o professor para que invista em sua constante 

formação, pois, é de suma importância manter-se atualizado, e assim sentir-se mais 

preparado para enfrentar os desafios que se apresentam em sala de aula, a cada 

dia de trabalho, dos quais podemos destacar os avanços da tecnologia da 

informação e comunicação, a velocidade da informação que não se traduz em 

conhecimento, os referenciais curriculares de formação para a cidadania os quais 

são desenvolvidos em escolas sem estrutura, sem espaços para leitura e 

desenvolvimento de saberes para viver e conviver na sociedade com respeito as 

diferenças, bem como a desvalorização profissional da profissão docente que faz 

com que os melhores alunos da Educação Básica não desejem seguir a carreira 

docente. 

Entretanto, sendo este a primeira reflexão aprofundada desenvolvida como 

requisito obrigatório para obtenção do título de licenciado, não temos a pretensão de 



13 

 

esgotar todas as possibilidades que se abrem com a temática. Portanto, sinalizamos 

para o fato de que o objetivo geral da pesquisa foi investigar as contribuições do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a formação do professor e 

para a aprendizagem dos alunos em processo de alfabetização. Já os objetivos 

específicos, buscam saber como o PNAIC tem contribuído para fortalecer 

autonomia; verificar de que maneira as metodologias apresentadas no curso de 

formação docente são aplicadas em sala de aula e ainda identificar os progressos 

dos alunos nos processos de aprendizagem a partir das metodologias aplicadas pelo 

professor. 

 A sistematização das informações e dados obtidos até agora estão 

estruturados em quatro seções independentes, mas articuladas e coesas.  

Na primeira seção apresentamos as inquietações que nos moveram até 

aqui, a motivação em relação a pesquisa, especificamente aos professores 

alfabetizadores após os anos de 1985, quando têm inicio os programas e políticas 

públicas para facultar o acesso das crianças das classes populares em ambientes 

de aprender. A primeira seção será desenvolvida a partir da leitura de artigos 

referenciados de pesquisadores da temática, obras e documentos que abordam o 

tema: a legislação educacional e políticas públicas. 

Na segunda seção serão abordadas as contribuições de pesquisadores da 

temática que influenciaram a organização de políticas públicas para fomentar 

processos de alfabetização, principalmente (mas não exclusivamente) Emília 

Ferreiro, Paulo Freire e Magda Soares, com realização de uma busca arqueológica 

pedagógica contemplando avanços das pesquisas que norteiam alfabetização e 

letramento adotados no país. 

A terceira seção trata da organização de um histórico dos principais 

programas de formação continuada de professores alfabetizadores do país. Serão 

apresentados seus preceitos e orientações, até a culminância do último curso em 

realização o PNAIC. 

Na quarta seção busca-se refletir sobre o referencial teórico, o método e a 

metodologia problematizando os pressupostos metodológicos de coleta e análise de 

dados selecionados e utilizados na imersão do campo da pesquisa. 

Com a introdução a temática tendo sido explicitada, antecipamos que 

embora a primeira reflexão aprofundada não tenha sido fácil, foi importante para 

ratificarmos uma máxima explicitada desde o início de nosso curso: a formação de 
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uma professora não se encerra. Ela continua na medida mesmo em que o desafio 

de oportunizar a todas as crianças o direito de escolha é uma função importante da 

escola no atual momento vivenciado pela sociedade.  
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1  FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR 

 

Estou preso à vida e olho meus 
companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem 
grandes esperanças. Entre eles, considero a 
enorme realidade. O presente é tão grande, 
não nos afastemos. Não nos afastemos 
muito, vamos de mãos dadas... 
 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 Esta seção tem por finalidade apresentar sobre o tema formação continuada 

do professor alfabetizador, levando em consideração a importância dos processos 

formativos para inserção do docente no ambiente escolar.  

 Antes de tudo, faz-se necessário saber como a formação inicial do professor 

em geral acontece, como deve ser preconizada de forma satisfatória e que 

consequentemente o direcione a discussões teóricas para reverberar em seus 

afazeres, consolidando sua identidade docente e transmutando-se efetivamente em 

avanços significativos na aprendizagem dos alunos. A proposta do PNAIC fortalece 

o alfabetizador a partir de questionamentos sobre as motivações de suas ações, 

com proposição de novos métodos para ampliar visão de possibilidades 

educacionais e sua leitura de como suprir as necessidades dos alunos em tempos 

de acesso universal na Educação Básica. Tendo resolvido o problema de entrada de 

todas as crianças na escola parece ter chegado a hora de aumentar a qualidade das 

práticas para maior alcance da aprendizagem. 

 Ao iniciarmos o tema sobre formação continuada, é fundamental que 

compreendamos o conceito da mesma, no seu sentido de origem. 

 Segundo Libâneo (2004, p.227): 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e 
práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A 
formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto. 

  

 Ao término da graduação o professor deve buscar novas alternativas para 

continuar sua formação. Levando em consideração que o conhecimento para o 

docente é permanente em função das demandas da contemporaneidade, sabe-se 

que o mesmo deve manter-se em processo de aprender, buscar alternativas que 
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melhorem a sua identidade de professor, e, por conseguinte o processo de 

aprendizagem dos alunos. Por fim, é necessária, uma tomada de consciência que a 

formação não acaba com a formatura, mas que continua por toda sua trajetória 

profissional. 

 Para Imbernón (2010, p.14):  

 
É necessário conhecer os elementos da herança formadora que nos 
permitam continuar construindo e oferecer alternativas de inovações e 
mudanças às políticas e práticas de formação. Ninguém pode negar que a 
realidade social, o ensino, a instituição educacional e as finalidades do 
sistema educacional evoluíram e que, como consequência, os professores 
devem sofrer uma mudança radical em sua forma de exercer a profissão e 
em seu processo de incorporação e formação.  

 

 O autor nos elucida que a formação é contínua e progride de acordo com as 

mudanças políticas, sociais e tecnológicas no mundo atual, ou seja, são elementos 

fundamentais para o processo de formação docente. 

 Portanto é preciso conhecer um pouco mais como a formação continuada se 

deu no país, verificar a influência das legislações educacionais, no incentivo ou não 

a essas práticas, e o que fazer para vencer a inércia e investir efetivamente na 

formação continuada, visando dentre outros fatores a melhoria da qualidade da 

educação ministrada. 

 Durante a década de 1980, ocorreu a abertura política do país, o que 

provocou profundas transformações sociais. A escola começou então a mudar seu 

pensamento, pois rompeu com o pensamento tecnicista que comandou a prática 

pedagógica durante os vinte anos da ditadura. 

 Diante disso, evidencia-se a discussão acerca da formação do educador, 

levando em consideração o seu caráter sócio histórico, pois se percebeu que este 

profissional precisava estar a par de sua realidade, para começar então, o processo 

de transformação da escola, que se faria presente posteriormente em toda a 

sociedade.  

 A redemocratização da sociedade brasileira fomentou os processos de 

democratização na escola, iniciando algumas oscilações, cujo ápice se deu em 

novas propostas educacionais em espaços de mudanças sociais importantes e em 

uma proposta de construção coletiva da cidadania. 

 Inicia-se também, a luta pela formação do educador, que até então, era 

negligenciada pela escola tecnicista, fruto de uma sociedade marcada pelas 
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influências capitalistas, e que favorecia a desigualdade e exclusão social, colocando 

a educação de qualidade como uma realidade para poucos favorecidos sociais, o 

que mantinha o status de classe dominante, em detrimento das classes populares; 

maioria da população que enfrentavam o desemprego e a exploração, sem chances 

de melhorar suas condições de vida, pois não se formava para a cidadania. 

  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (5692/71), a 

Escola Tecnicista, objetivava que a mesma deveria ser produtiva, racional e 

organizada, que formasse indivíduos capazes de se engajar rápida e eficientemente 

no mercado de trabalho. Conforme Matui (1988), o aluno é visto como “depositário”; 

ou seja, no qual se depositam novas técnicas, disseminando o uso de programas 

específicos, de máquinas de ensinar e entre outras tecnologias, negligenciando a 

formação do educador, pois a partir desse momento ele iria operacionalizar regras 

prontas, tornando objetivas e antirreflexivas. 

 A LDB (5692/71), que foi promulgada no período da ditadura militar 

apresentava no seu artigo 30, a necessidade de formação mínima para o exercício 

do magistério nos ensinos de 1º e 2º graus. A habilitação específica de 2º grau seria 

exigida para quem atuasse em turmas de 1ª a 4ª série do primeiro grau, sendo que a 

partir da 5ª série do 1º grau seria necessária a habilitação de grau superior, 

admitindo licenciatura curta e os estudos adicionais em séries específicas. Além da 

formação mínima, a referida lei, no artigo 38, determinava: os sistemas de ensino 

estimularão mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e atualização 

constantes dos seus professores e especialistas de educação. Fatores estes que já 

apontavam para a atual formação continuada. 

 Ainda na década de 80 do século XX, o tema mais explorado era a questão 

dos métodos de alfabetização e daquilo que na época se chamava “prontidão da 

criança” para ser alfabetizada.  

 Com a introdução do construtivismo e da psicogênese da língua escrita, 

trazida para o Brasil, sobretudo, por intermédio de Emília Ferreiro, o foco foi 

mudando.  

 Para melhor entendermos do que se trata a psicogênese da língua é 

importante compreendê-la. De acordo com a teoria psicogenética, todas as crianças 

passam por quatro fases até que esteja alfabetizada. Destacam-se a Pré-Silábica: 

na qual a criança não consegue relacionar letras com os sons da fala; a Silábica: 

aonde a criança interpreta a letra a sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada 
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uma; Silábico-Alfabética na qual se mistura a lógica da fase anterior com a 

identificação de algumas sílabas e alfabética: a criança domina enfim o valor das 

letras. 

 A linha psicogenética teve um impacto muito forte no Brasil, por ser um 

método que se utiliza do cotidiano das crianças, ou seja, que torna mais familiar e 

consequentemente inovador, que sairia dos moldes já pré-estabelecidos na época. 

 Em meados da década de 1990, surgiu o termo letramento no Brasil, ou 

seja, processo pelo qual a criança aprende a codificar e decodificar e se apropriar do 

sistema de escrita, e também utiliza em seus usos sociais.  

 Para Soares (1999, p.1), o “letramento é, pois, o resultado da ação de 

ensinar ou aprender a ler e a escrever: o estado ou a condição que adquire um 

grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. 

 A partir desse momento que se fortaleceu as pesquisas sobre o letramento e 

sua implantação na educação brasileira. Foi um movimento, em grandes faixas, do 

estudo e dos resultados dos métodos tradicionais e da prontidão da criança para o 

processo de aprendizagem numa perspectiva psicogenética. Em dias atuais, a 

ênfase passou a um contexto sociocultural e sócio histórico da aprendizagem da 

língua escrita. 

 Nesta mesma época, a denominada formação de professores ganha 

importância em função das reformas educativas, através da promulgação da LDB 

(9394/96). O Governo Federal provia o incentivo financeiro às escolas públicas, bem 

como determinava a criação do Sistema Nacional de Educação a Distância com a 

intenção de facilitar ao professor o acesso a formação continuada, além da 

distribuição de aparelhos de televisão para as escolas com intenção de fazer uso 

desta tecnologia para compartilhar experiências exitosas; iniciou-se a reforma 

curricular e distribuição de livros didáticos,  visando a melhoria da qualidade da 

educação no país com intenção de oportunizar espaços de conhecimento para todas 

as crianças. 

 Para Silva (2000), a formação continuada tem por objetivo propor novas 

metodologias e promover discussões teóricas da atualidade para contribuir para as 

mudanças que melhorarão a ação pedagógica na escola e a própria educação. 

 Portanto, a formação continuada é um fator de extrema importância para 

uma esperada transformação no quadro educacional do país, pois favorece 
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primordialmente a ação pedagógica do docente atrelado a discussões teóricas, 

melhorando os processos de aprendizagem dos alunos.  

 Em tese, é necessário saber quando se tornou essencial à implantação dos 

programas de formação continuada de professores alfabetizadores, e conhecê-los 

profundamente, saber suas perspectivas, possibilidades, avanços e desafios. 

Também é importante que conheçamos a legislação específica, bem como as 

políticas públicas voltadas para a formação continuada de professores, tema a ser 

tratado no próximo tópico. 

 
1.2 LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES  
 

Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 
 
Pouca gente 
Pouca gente  
Pouca gente 
(trem de ferro, trem de ferro) 
 
                 Manuel Bandeira 

  

 Neste tópico abordaremos a diversidade de documentos oficiais, portarias, 

políticas e legislações educacionais existentes, que tratam da educação e formação 

continuada de professores.  

 Sobre a educação, a Constituição Federal (CF) de 1988, assegura o direito 

da mesma a todos e a todas do território brasileiro, sem discriminação de qualquer 

espécie e estabelece ser responsabilidade do Estado garanti-la. 

 O artigo 205 da Constituição Federal afirma: 

  
 A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

 Verifica-se neste artigo que o Estado e a família têm como dever 

proporcionar a educação a todas as pessoas. São interligados e apresentam papéis 

fundamentais para a formação do cidadão. 

 A atual política educacional estão direcionadas para a melhoria e qualidade 

do ensino, este investimento está inserido  em especial na formação continuada de 
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professores, desenvolvido por meio de programas específicos executados em sua 

maioria por Secretarias de Educação e pelo Governo Federal, desenvolvida no 

espaço escolar de forma associada a elaboração da proposta pedagógica da escola.  

  Falsarella (2004, p.3) afirma que: 

  
 Entende-se a formação de professores como um Continuum de 

desenvolvimento que começa com a formação inicial e acompanha o 
professor em toda a sua trajetória profissional. Nesse sentido a formação 
continuada não pode ser entendida como algo dicotômico à formação inicial, 
uma vez que, em tempos de mudanças rápidas e contínuas, nenhum 
profissional pode ficar desatualizado em sua trajetória. 

 

 Observamos que por muitas vezes, a formação docente é vista como uma 

“colcha de retalhos” imperfeita, nunca finalizada. Neste sentido, a prática pedagógica 

deve estar ligada diretamente aos conhecimentos adquiridos nesses cursos de 

formação. 

 Existem inúmeras ações, propostas e projetos de formação continuada de 

professores no Brasil. Contudo, Falsarella (2004, p.4), afirma: “Na prática, o que se 

observa são muitas propostas de formação descontinuadas desenvolvidas de forma 

centralizada, mormente em secretarias de educação e fragmentada, sem garantia de 

coerência e continuidade”. 

 Diante de tais fatos, a preocupação na formação continuada é crescente, 

pois muitas vezes, ela é tratada como inúmeros saberes acumulados, e 

desconhecendo as necessidades dos professores, como diz Falsarella (2004), “os 

professores são folhas em branco a serem preenchidas com novas orientações ou 

receitas pensadas”. 

 A LDB (9394/96), em seu artigo 61 garante os direitos e estabelece diretrizes 

sobre a formação docente: 

 
A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; II aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 

  

 A prática do pensar reflexivo deve ser realizada e incorporada pelo professor 

e o mesmo tem de agir criticamente. Sobre atuação do professor, Freire (2002, p.43) 

ratifica: 
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 [...] é fundamental que na prática da formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 
deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas pelo contrário, o pensar certo que 
supera ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão 
com o processo formador. 

 

 Nota-se que o novo é sempre levado ao professor, este sempre é julgado 

pelas suas práticas. Muitas são as interrogações que cercam seu fazer docente, se 

ele inova nas aulas, se suas práticas pedagógicas são interessantes e instigam os 

alunos.  São perguntas frequentes que não cessam, mas são indispensáveis para o 

progresso dos alunos e sucesso na vida profissional. 

 Sabemos que cada professor possui seu repertório de procedimentos 

didáticos, já aplicados em sala de aula. Modificá-los acarreta em planejamentos 

desgastantes, aonde necessitam de tempo e disposição para isso, o que leva a 

pensar se a formação continuada está ocorrendo de acordo com a realidade dos 

docentes. É preciso considerar que o professor que exerce seu ofício dentro de uma 

instituição que apresenta uma dinâmica própria de funcionamento, uma cultura e um 

clima de trabalho que lhe são próprios, em que cada um influencia os demais em um 

processo de mútua socialização, alcançando resultados favoráveis ao realizar os 

cursos de formação continuada. 

 Com a finalidade de entender a questão da formação de professores em 

nosso país e o espaço a ela é destinada, realizamos um levantamento sobre as 

contribuições de alguns teóricos para os estudos de alfabetização e letramento e 

sua reverberação para as atuais políticas de formação continuada de professores. 
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2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NOS PROCESSOS DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DAS CRIANÇAS DAS CLASSES 
POPULARES 
  

Não é no silêncio que os homens se fazem,  
Mas na palavra, no trabalho, na ação- reflexão. 

 
Paulo Freire 

  

 Nesta seção abordaremos as contribuições de pesquisadores da temática 

que influenciaram na organização de políticas públicas para fomentar processos de 

alfabetização, principalmente (mas não exclusivamente) Emília Ferreiro, Paulo Freire 

e Magda Soares. 

 

2.1. CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DE EMÍLIA FERREIRO NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA 

  

 Emília Ferreiro é psicopedagoga argentina, radicada no México, realizou seu 

doutorado na Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean Piaget do qual se 

tornou colaboradora. 

 Segundo Ferreiro (1991), a criança desde cedo assiste aos diversos atos de 

leitura efetuados pelos adultos como: revistas informativas, bula de remédio para 

saber suas indicações, o cardápio de um restaurante para escolher o que vai comer 

etc. Ao observar cotidianamente uma série de atos de leitura, a criança tende imitar 

os gestos dos adultos, não no sentido de cópia passiva, mas na tentativa de 

compreender o modelo imitado. 

  Neste sentido, Ferreiro (1991, p.26), nos aponta a existência de um sujeito 

consciente, alguém que pensa que constrói interpretações, e ainda: 

 
[...] é um sujeito que procura ativamente compreender o mundo que rodeia, 
e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um 
sujeito que espera alguém que possui um conhecimento o transmita a ele. É 
um sujeito que aprende basicamente através de suas próprias ações sobre 
os objetos do mundo, e que constrói suas próprias ações sobre os objetos 
do mundo, e que constrói suas próprias categorias de pensamento ao 
mesmo tempo em que organiza seu mundo. 

 

A teoria elaborada por Emília Ferreiro e seus colaboradores são 

imprescindíveis para entender como a criança aprende a ler e escrever. Aquela 

conceitua como teoria da psicogênese da leitura e escrita. Em seus estudos, 
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procurou observar como se realiza a construção da linguagem escrita pela criança, 

no qual foram identificados cinco níveis sucessivos. 

- Nível 1: A criança realiza a reprodução dos traços da escrita, de acordo 

com as formas gráficas(imprensa ou cursiva) encontrado no cotidiano, escolhe que 

lhe é mais familiar para usar nas suas hipóteses sobre a escrita. A forma semelhante 

dos seus traçados irão se diferenciar dependendo da intenção, a mesma palavra 

pode mudar de significado, porque ela corresponde ao que o sujeito desejou 

escrever. Sendo que, cada um só pode interpretar a sua própria escrita, e não a dos 

outros. É comum a criança neste nível associar a escrita dos nomes ao tamanho do 

objeto a que se está se referindo. 

- Nível 2: Tem a ideia de que é preciso variar os caracteres para obter 

palavras diferentes. A criança procura combinar de várias maneiras as poucas 

formas de letras que é capaz de reproduzir. Entender que para escrever, tem um 

número mínimo de quantidade de letras, sempre superior a três e variedade entre 

elas, não podendo se repetir. 

- Nível 3: É o surgimento da hipótese silábica, em que a criança atribui um 

valor sonoro a cada uma das sílabas que formam a palavra. A criança compreende 

que a diferença na representação escrita esta relacionada com o “som” das palavras 

o que leva a sentir a necessidade de usar uma forma de grafia para cada som. 

Utiliza os símbolos gráficos de forma aleatória usando apenas consoantes, ora 

apenas vogais, ora letras inventadas e repetindo-as de acordo com o número de 

sílabas das palavras. Ocorre neste nível um conflito entre a hipótese silábica e a 

quantidade mínima de letras exigidas para que a escrita possa ser lida. A criança 

neste nível precisa usar duas formas gráficas para escrever palavras com duas 

sílabas, o que vai ao encontro de suas ideias iniciais de que são necessários no 

mínimo de três letras. Este conflito a faz caminhar para próxima fase. 

- Nível 4: Transição da hipótese silábica para a alfabética, o conflito da 

quantidade mínima de letras e a realidade das formas que o meio lhe oferece, faz 

com que a criança procures soluções. Ela então começa a perceber que a escrever 

é representar progressivamente as partes sonoras das palavras, ainda que não faça 

corretamente. 

- Nível 5: Chega-se a escrita alfabética. É quando a criança entende que a 

sílaba não pode ser considerada uma unidade. Ocorre a distinção de letra, sílaba, 

palavra e frase. A identificação do som não é garantia de identificação da letra, o 
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que gera as dificuldades de ortografia, agora o desafio é caminhar em direção a 

convencionalidade, rumo à correção ortográfica e gramatical. 

 Conforme os níveis de desenvolvimento do processo de construção do 

sistema de escrita pela criança, descrito por Ferreiro, o professor envolvido no 

processo de aquisição da língua escrita deve trabalhar com atividades reais de 

leitura e escrita, envolvendo uma variedade de materiais gráficos como, por 

exemplo: jornais, revistas, propagandas, etc. Além de possibilitar o contato com a 

diversidade de elementos portadores de texto, utilizar a escrita de forma ativa e 

crítica. 

 Assim como Emília Ferreiro, a alfabetização também teve contribuições de 

outros autores, como por exemplo:  Paulo Freire que apresentou novas abordagens 

para a educação de jovens e adultos que proporcionou muitos estudos para a 

aplicação desta linha de alfabetização, a qual contemplaremos nos próximos 

tópicos. 

 

2.2 AS CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA PROJETOS DE 
ALFABETIZAÇÃO 

  

 Paulo Freire foi um dos maiores educadores brasileiros e grande referência 

no exterior. Nascido em Recife, formou-se em Direito, no entanto não seguiu 

carreira, dedicando toda a sua vida à educação. Suas ideias pedagógicas se 

formaram na cultura dos alunos, em particular do uso da oralidade tendo em vista o 

papel elitista da escola. 

  Freire desenvolveu um projeto de alfabetização baseado nas experiências 

de vida das pessoas. Em vez de buscar a alfabetização por meio de cartilhas e 

ensinar, por exemplo, “O boi baba” e “Eva viu a uva”, ele buscava na realidade do 

cidadão. Por exemplo, um trabalhador de fábrica podia aprender “tijolo”, “cimento” 

um agricultor aprenderia “colheita”, enxada, “terra” e etc. A partir da decodificação 

fonética dessas palavras, ia se construindo novas palavras e ampliando o repertório. 

 A abordagem de Paulo Freire estimula a alfabetização dos adultos mediante 

a discussão de suas experiências de vida entre si, por meio de palavras presentes 

na realidade dos alunos. Segundo Freire (1985): “Só conhecendo a cultura do 

educando é que o educador conseguirá dialogar com o mesmo, e por isso, ouvindo-

o não ocorrerá o risco de ser autoritário.” 
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 As etapas da teoria de Freire são:  

 - Etapa de investigação: busca conjunta entre professor e aluno das palavras 

e temas mais significativos da vida do educando; 

 - Etapa de tematização: Seleção dos temas geradores e palavras geradoras, 

buscando a consciência do vivido. 

 - Etapa de problematização: Busca da superação da primeira visão ingênua 

por uma visão crítica. 

 As fases de aplicação dos métodos são assim classificadas: 

 1ª fase: Levantamento do universo vocabular do grupo; 

 2ª fase: Escolha das palavras selecionadas, seguindo critérios de 

riqueza fonética, dificuldades fonéticas- numa sequência gradativa; 

 3ª fase: Criação de situações existenciais características do grupo. 

Trata-se de situações inseridas na realidade local. 

 4ª fase: Criação das fichas roteiro que funcionam como roteiro para os 

debates; 

 5ª fase: Criação de fichas de palavras para a decomposição das 

famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras. 

 As maiores contribuições de Paulo Freire para a educação foram suas ideias 

sobre a relação que se estabelece entre professor/aluno, função 

docente/conhecimento/ensino/aprendizagem: 

 O professor é mediador entre seus alunos, ele estimula ao dialogo; 

 O professor deseja conhecer a realidade do aluno; 

 Propõe o diálogo como um processo para aprender: 

 Nessa dimensão, percebemos a importância dos Projetos de Alfabetização 

de Paulo Freire e sua preocupação em levar a educação e criticidade aos cidadãos. 

  Nos dias atuais a Educação de Jovens e Adultos (EJA),  modalidade de 

ensino pré-estabelecida em lei, vem oportunizar a escolarização aos sujeitos, 

desenvolvendo competências e habilidades que propiciem a formação integral do 

aluno como cidadão e profissional de qualidade.  
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2.3 AS CONTRIBUIÇÕES DE MAGDA SOARES PARA O LETRAMENTO 

 

 Magda Becker Soares é autora referência dos estudos relacionados ao 

letramento no Brasil. Professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e 

pesquisadora do centro de alfabetização, leitura e escrita da UFMG, defende em 

seus estudos que a função de alfabetizar, exige um professor com amplo domínio 

das áreas envolvidas nesse processo. 

 Durante sua trajetória na área da educação, consolidou sua carreira 

elaborando teorias em relação aos problemas educacionais no Brasil com destaque 

na alfabetização e o ensino de língua portuguesa. 

  Soares discutiu em seus trabalhos sobre a importância do desenvolvimento 

e consolidação de atividades significativas de leitura e escrita na escola, que até na 

década de 80 do século XX, havia dados de experiências desastrosas e um grande 

índice de analfabetismo no Brasil, dentro desse panorama, iniciaram as discussões 

de um novo conceito de alfabetização: o de letramento. 

 Segundo Soares (1998), o termo letramento é a versão para o português da 

palavra de língua inglesa literacy, que significa o estado ou condição que assume 

aquele que aprende a ler e escrever. 

 No Brasil, o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas 

aparece associada a ela. 

 Soares (2004, p.1), em seu artigo sobre caminhos e descaminhos da 

alfabetização, ela comenta sobre o letramento: 

 
Letramento é a palavra e conceitos recentes, introduzidos na linguagem da 
educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu 
surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de 
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e 
da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, 
nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo 
processo de alfabetização. 

 

 Dentro desse contexto, percebemos que letramento e alfabetização são 

“faces da mesma moeda”, quando um termo é interdependente do outro, o sujeito 

deve saber ler, decodificar o código e saber posicionar-se em suas práticas sociais 

de leitura e escrita.  

 De acordo com a Declaração de Persépolis, o letramento não é apenas o  

processo de aprendizagem de habilidades de leitura  e escrita, mas uma 
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contribuição para a liberação do sujeito para seu pleno desenvolvimento. Portanto, 

são temas que não cessam, são avaliados e reavaliados, pois a sociedade está em 

contínua transformação, novas tecnologias surgem todos os dias, e os processos de 

aprendizagem dos alunos se reciclam e a formação continuada docente não se 

limita e não podem cessar. 

 Em seguida apresentaremos o histórico dos principais programas de 

formação continuada de professores alfabetizadores existentes nos país até os dias 

atuais com a disseminação do PNAIC.  

 

3 HISTORICIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO  

 

 Uma revisita histórica é de suma importância para a análise da temática de 

pesquisa proposta, porém, não se trata do foco principal da pesquisa. Esta seção 

será utilizada como instrumento de compreensão das relações entre os contextos 

políticos do país que levaram a propagação destes programas de formação 

continuada. 

 As primeiras menções de formação docente são datadas do século XX. De 

acordo com Tanuri (2000, p.63). 

 
Antes que se fundassem escolas especificamente destinadas à formação de 
pessoal docente, encontra-se nas primeiras escolas de ensino mútuo – 
instaladas a partir de 1820 a preocupação de não somente ensinar as 
primeiras letras, mas de preparar docentes, instruindo-os no domínio do 
método. Essa foi realmente a primeira forma de preparação de professores. 

 

 Após a Revolução Francesa, os ideais de “liberdade, igualdade e 

fraternidade” trazem em seu bojo a educação para as massas e, por consequência 

os primeiros cursos para formação docente nas “escolas normais”, cujas trajetórias 

foram frágeis até obrigatoriedade da instrução primária 1870. 

 A partir do século XIX, incorpora-se a cultura escrita à vida social presente 

em contratos, documentos e assinaturas. Saviani (2000, p.2) afirma: 

  

 [...] o acesso à escola passa a ser considerado como um direito de todo 
cidadão e, como tal, um dever do Estado. O cumprimento desse dever 
assume, no final do século XIX, a forma da organização dos sistemas 
nacionais de ensino, entendidos como amplas redes de escolas articuladas 
vertical e horizontalmente tendo como função garantir a toda a população 
dos respectivos países o acesso à cultura letrada traduzido na erradicação 
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do analfabetismo através da universalização da escola primária 
considerada, por isso mesmo, de frequência obrigatória[..] 

 

  Percebemos que a escola não era acessível a todos, que houve barreiras 

para que se solidificassem nos sistemas educacionais brasileiros. 

 Com o término da ditadura militar na década de 1980, foram realizadas 

várias reformas educacionais, e organização de movimentos de professores tornam-

se mais abrangente na busca de um projeto de formação docente voltado à melhoria 

da educação. 

 A Constituição Federal de 1988, artigo 206, inciso V, resultado da luta por 

uma “educação básica de qualidade”, estabelece a obrigatoriedade de ingresso no 

magistério por meio de concurso público e aponta a necessidade de planos de 

cargos e carreira, com piso salarial profissional, por meio do princípio da valorização 

dos profissionais da educação. 

 Com a LDB (9394/96) a formação de professores ganha um capítulo próprio: 

 

Art.67- Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
de educação, assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento profissional  
continuado, inclusive com licenciamento periódico para esse fim;[...] período 
reservado a estudos , planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho.[...] a atualização, o aprofundamento dos conhecimentos 
profissionais e o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o 
trabalho educativo deverão ser promovidos a partir de processos de 
formação continuada que se realizarão na escola onde cada professor 
trabalha e em ações realizadas pelas Secretarias de Educação e outras 
instituições formadoras, envolvendo e equipes de uma ou mais escolas 
(Referenciais para a Formação de Professores, BRASIL, 1999, p.131). 

 

 Esta lei estabelece como uma das competências da União: elaborar o Plano 

Nacional de Educação (PNE) e estipula como meta o prazo de dez anos para que os 

professores sejam graduados e formados por treinamento em serviço. 

 O PNE (2001) trata da formação continuada dos professores como uma das 

formas de valorização do magistério e melhoria da qualidade da educação. 

 Com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e 

alunos, o MEC cria em 2004 a Rede Nacional de Formação Continuada para a 

Educação Básica formada por Universidades e Centros de pesquisa para 

desenvolver projetos na área de formação continuada de professores. O público alvo 

prioritário da rede eram professores de educação básica dos sistemas públicos de 

educação. 
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3.1. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES 
(PROFA) 

 

 O PROFA foi um programa de formação de professores alfabetizadores 

lançado pelo MEC em 2001, que apresentava como proposta: nortear as ações 

educativas de alfabetização no Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação 

de Jovens e Adultos. O MEC organizou esse trabalho por apenas dois anos, mas o 

programa continuou através das iniciativas de Secretarias Municipais de Educação e 

Governos Estaduais. 

 Os estudos desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky foram 

essenciais para por em prática as propostas neste programa. Teve como objetivo 

estudar a influência do PROFA na prática docente e mostrar  

a formação como parte do processo de reflexão da prática escolar. 

 A educação brasileira é identificada com muitos problemas, a falta de 

políticas públicas, o fracasso escolar, os baixos salários e más condições de 

trabalho dos professores e a péssima formação inicial e contínua são desafios a 

serem solucionados, são inúmeras as possibilidades, como notamos neste histórico 

de programas de formação continuada. 

 Ressalta-se que para começar a resolvê-los é preciso formar melhor os 

docentes, pois “não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 

pedagógica, sem uma adequada formação de professores” (NÓVOA apud SILVA, 

2002, p. 16). 

 Num primeiro momento a alfabetização era um processo de memorização e 

percepção, cabia ao professor transmitir as informações e ao aluno memorizá-las e 

fixá-las. O fracasso escolar era responsabilidade do aluno, não se culpava em 

nenhum momento a figura do professor e não se questionavam os porquês que o 

aluno não aprendia. A educação bancária, como diz Paulo Freire, tratava a 

alfabetização como um momento no qual o indivíduo estava vazio de saberes e o 

professor deveria enchê-lo de conhecimentos e informações que somente o mestre 

possui. O professor é o detentor do saber e o aluno um mero receptor. Nesse 

momento a formação do professor é voltada para a teoria, “à prática nela está 

colocada como a imitação de modelos teóricos existentes” (PIMENTA, 1995, p. 59), 

portanto, observar práticas bem sucedidas já era o suficiente para garantir o ensino 

às crianças. 
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 O PROFA foi produzido pelo MEC, no ano 2000 e posto em prática no início 

do ano de 2001 tendo a parceria das secretarias e diretorias de ensino até o final de 

2002, após esse período o MEC finalizou seu apoio e o programa persiste pelos 

investimentos e comprometimento das prefeituras, governos estaduais e 

Universidades. 

  

3.1.1 As contribuições de Telma Weisz para o PROFA 

 

 Telma Weisz é Doutora em Psicologia da Aprendizagem e do 

desenvolvimento. Foi uma das autoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa, e também elaborou e implementou o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores-PROFA, e também tem grandes contribuições para a 

alfabetização 

 Para que os objetivos fossem atingidos o PROFA utilizou as ações de Telma 

Weisz (2002), que supervisionou o programa e participou ativamente na 

coordenação de um grupo de professoras colocando as ideias em ação, discutindo, 

filmando as atuações em sala de aula e refletindo coletivamente com as docentes 

sobre a alfabetização em classes com diferentes realidades. 

 Das ações de Weisz surge a concepção que fundamenta o programa e o 

material do curso, que é constituído de vídeos e apostilas. Todo o material é 

oferecido pelo programa e entregue aos professores, exceto os vídeos que são 

passados no curso, ao todo são trinta, sendo onze para o primeiro módulo, nove 

para o segundo, nove para o terceiro e um vídeo formador; as apostilas são 

divididas em: 1 - um documento de apresentação do programa, 2 - um guia de 

orientações metodológicas gerais, 3 - um guia formador, 4 - coletâneas de textos, 5 - 

fichário/ caderno de registros, 6 - catálogo de resenhas e, 7 - um manual de 

orientação para uso do acervo, sendo, que o segundo e terceiro itens, 

respectivamente, são entregues somente para os formadores. E os dois últimos são 

entregues para o grupo e podem ser utilizados por todos. Do restante é oferecida 

uma cópia para cada membro participante. 
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3.2 PRALER- PROGRAMA DE APOIO À LEITURA E A ESCRITA 

  

 O Programa de Apoio à Leitura e a Escrita- PRALER criado em 2007, foi 

uma iniciativa do MEC, Secretaria de Educação Infantil e Fundamental-SEIF, 

Departamento de Políticas Educacionais-DPE e Fundescola- em consonância com 

as políticas educacionais de investimento no processo de alfabetização no início da 

escolarização. Apresentava como objetivo oferecer um curso de formação 

continuada para professores das séries iniciais complementar as ações já em 

desenvolvimento pelas secretarias de educação.  

 A finalidade do programa era dinamizar o processo educacional relativo à 

aquisição e aprendizagem da leitura e escrita da língua materna.  

 O programa buscava resgatar e valorizar as experiências e os saberes dos 

professores promovendo uma reflexão sobre a ação educativa, de forma que ele 

seja sujeito do processo educacional sob sua responsabilidade. Sendo assim, os 

materiais e procedimentos colocados à disposição não constituem um “pacote 

inflexível” e valorizam a autonomia do professor. Para isso, o programa oferecia 

oportunidades de: valorizar as experiências anteriores, as concepções dos 

professores sobre os processos de ensino-aprendizagem e suas práticas 

educativas, propiciar a fundamentação teórica, comparação da prática com novas 

experiências propostas e reflexão sobre essas experiências; dispor de critérios para 

a elaboração de novas formas de diagnóstico do aluno, com o propósito de 

identificar o tipo e a intensidade de apoio de que ele necessita para progredir, 

reorientar e reordenar as práticas, bem como a escolha e seleção de estratégias de 

ensino. 

 

3.3 PRÓ-LETRAMENTO-MOBILIZAÇÃO PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

 O Programa de Formação Continuada para Professores do Ensino 

Fundamental (Pró-Letramento) entrou em exercício nas redes públicas estaduais e 

municipais, a partir do exercício de 2009, foi um programa voltado para melhorar a 

qualidade da aprendizagem da leitura e escrita e da matemática por parte dos 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Poderiam participar do Programa 

todos os professores que estavam em efetivo exercício nas séries iniciais do ensino 

fundamental de escolas públicas das redes estaduais e municipais. 
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 Esse programa foi realizado pelo MEC em parceria tanto com Instituições de 

Educação Superior (IES) que integram a Rede Nacional de Formação Continuada, 

como com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Ele era ofertado na 

modalidade de ensino semipresencial, o Programa utilizava de materiais auto- 

instrucionais impressos, vídeos e DVD, e conta com atividades presenciais e a 

distância, em que os professores cursistas são orientados por professores 

orientadores de estudos (tutores) e estes, por professores formadores das IES. 

 O Pró-Letramento foi um curso de aperfeiçoamento de 120 horas de 

duração, com acompanhamento e certificação realizada pelas instituições 

formadoras com o título de "Curso de Aperfeiçoamento em Linguagem e 

Alfabetização para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental" e "Curso de 

Aperfeiçoamento em Matemática para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental". 

Este certificado era proferido tanto para os professores orientadores de estudos 

(tutores) quanto para os professores cursistas.  

 Por fim entendemos que os programas de formação continuada não cessam 

que sempre estão sendo aprimorados. No próximo tópico trataremos do curso de 

formação continuada de professores alfabetizadores o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade certa, que vêm sendo aplicado nas redes ensino, nos dias 

atuais. 

 

3.4. CONTEXTO DE CRIAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 
NA IDADE CERTA 

 

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) criado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2012 amplia o compromisso de alfabetizar as 

crianças até 8 anos de idade.  

 A partir da elaboração de diferentes avaliações de larga escala sobre o nível 

de alfabetização no Brasil, novos conceitos foram criados e, considerando os 

resultados insatisfatórios de tais ações, amplia-se a preocupação com a 

alfabetização no cenário brasileiro, bem como a proposição de políticas públicas 

com vistas a alterá-lo. 

As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação: 

1. Formação continuada presencial para professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo; 
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2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e 

tecnologias educacionais; 

 3. Avaliações sistemáticas; 

 4. Gestão, controle social e mobilização. 

 Um dos conceitos importantes nesse sentido é o de analfabetismo funcional. 

 Para Paiva (1987), o conceito de analfabetismo funcional se desenvolveu no 

cenário educacional a partir da década de 1960. Compreendia, inicialmente, que a 

alfabetização era fundamental às atividades realizadas no dia a dia dos 

trabalhadores. Assim, o conceito surge como uma complementação ao conceito de 

analfabetismo absoluto e em decorrência do baixo desempenho de jovens e adultos 

na apropriação das técnicas de leitura e escrita e de cálculos importantes para a 

vida profissional, política ou social. Com as transformações sucessivas das 

tecnologias vividas a partir de 1990, tal conceito foi ressuscitado no ensino 

fundamental. Essa revalorização, como parte dos debates sobre a alfabetização, 

trouxe a importância da compreensão, pelos alunos, de textos complexos, de 

comunicar-se por escrito, e de conhecer as operações matemáticas diversas, 

utilizando as novas possibilidades de comunicação. 

 Indicadores insatisfatórios de alfabetismo funcional favoreceram o 

aparecimento de medidas que incidiram diretamente sobre as práticas pedagógicas, 

em especial, dos professores alfabetizadores, tornando-os o centro do debate 

pedagógico. Para isso, as temáticas sobre alfabetização e letramento ganharam 

relevância e ainda mobilizam reflexões acerca de processos de formação continuada 

para professores dos sistemas públicos de ensino, bem como a apropriação do 

conhecimento escolar pelas crianças. 

 Diante do exposto, a formação continuada de professores é um tema 

bastante recorrente a varias décadas, e sempre estão sendo reformuladas suas 

práticas de formação. Portanto, é importante ter certeza saber: Que tipo de 

profissional docente está se formando? A partir daí pode-se levantar vários outros 

questionamentos, como: O que mais está sendo valorizado na formação dos 

professores: os conhecimentos disciplinares, curriculares ou as experiências?  

 O professor precisa tomar consciência de que esse processo se tornará 

presente ao longo de toda vida profissional, o que o torna capaz de enriquecer a sua 

prática, e propiciar mudanças a nível curricular e até organizacional da escola. 

  Em seus artigos a LDB(9394/96) sobre a formação continuada aponta: 
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 Art. 63, § III “- programas de educação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis”. 

 Art. 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 

da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público. 

 § II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

 § V - “período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho”. 

 A formação de um bom profissional depende também de toda a situação 

cultural em que está inserido, da realidade do sistema de ensino e da própria 

formação adquirida como ser humano, como pessoa. Valorizar o cotidiano 

pedagógico e discutir a importância que as práticas de ensino têm na formação 

docente, pode despertar nos professores, a vontade de refletir sobre os seus 

percursos profissionais, sobre a forma como percebem a articulação entre o 

profissional e o pessoal, sobre a forma como foram evoluindo ao longo da sua 

carreira, possibilitando que, aos poucos, possam construir sua identidade através 

dessas experiências. Segundo Nóvoa (1995, p.25): 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 
ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 
sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar estatuto ao saber 
da experiência.  

  

 No entanto, os saberes da experiência não começam a valer depois que o 

sujeito terminou o curso de graduação, mas sim, deve começar com as experiências 

feitas como aluno, onde poderá observar e refletir sobre os diferentes professores. 

 Nessa fase poderemos, em algum momento, identificar-nos com alguma 

forma de ser professor e que mais adiante tomaremos como exemplo a seguir.  

 O professor precisa tomar consciência de que esse processo se tornará 

presente ao longo de toda vida profissional, o que o torna capaz de enriquecer a sua 

prática, e propiciar mudanças a nível curricular e até organizacional da escola. 

 Esta seção serviu como suporte para enriquecimento deste trabalho, cada 

curso com suas características e especificidades, no concernente a alfabetização e 
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letramento, que serviram como subsídios para o atual cenário da educação 

brasileira. 

 

4 RESULTADOS DO CONFRONTO DA TEORIA COM A PRÁTICA DA PESQUISA 
DE CAMPO 

 
Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, Intervindo educo e me educo.  
Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço, E comunicar ou anunciar a 
novidade. 
 
    Paulo Freire 

 
 Este trabalho surgiu como fruto do interesse em analisar a importância dos 

programas de formação continuada de professores, em especial o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, especificamente identificar as estratégias, 

metodologias e recursos proporcionados durante a formação, apontando os 

benefícios e possibilidades no desenvolvimento de uma prática docente de 

qualidade entre os alfabetizadores. 

 

4.1. LOCAL E SUJEITO 

 

 A pesquisa foi realizada numa Escola da Rede Pública Municipal de Porto 

Velho-RO. 

Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras que atuam nas turmas do 1º 

ano da alfabetização, que fazem parte do curso de formação continuada o PNAIC. 

 

4.2. ABORDAGEM E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem qualitativa, estudo de caso, foi escolhida para esta pesquisa 

por se desenvolver em situação natural, rico em dados descritivos, interpreta no 

contexto no qual está inserido o pesquisado e busca retratar a realidade de forma 

completa e profunda.  

Segundo Ludke e André (1986), “o estudo de caso, permite estudar uma 

instância singular, que mesmo sendo similar a outras, é única, distintiva, com valores 

em si mesmas”. 
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A pesquisa de campo teve como procedimentos metodológicos, a coleta de 

dados, através da aplicação de questionários, observação sistemática e conversas 

com as professoras sobre sua prática pedagógica.  

O nome da escola será mantido em sigilo, pois a mesma não autorizou a 

publicação nesta pesquisa. 

  

4.3 A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os primeiros contatos foram realizados com a supervisora da Escola 

Municipal, para expor meu objetivo naquela instituição e solicitar autorização para 

realizar a pesquisa. 

A referida escola dispõe de duas classes de 1 º ano no período matutino, 

sendo que a turma A apresenta cerca vinte e cinco alunos e a turma B é composta 

de vinte e dois alunos. São crianças na sua maioria moradoras do próprio bairro e 

adjacências e com baixa renda econômica. 

Em relação às professoras serão denominadas neste trabalho de professora 

A e professora B, com o objetivo de preservar suas identidades.  

 A professora A exerce sua profissão, ministrando aulas acerca de dez anos, 

iniciando suas atividades na Educação Infantil, atuando durante cinco anos e após 

esse período passou a lecionar no Ensino Fundamental, especificamente nas turmas 

de alfabetização. No ano de 2009 formou-se em Letras- Espanhol pela Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

Já a professora B é formada em pedagogia e atua há três anos em classes 

de alfabetização, pela disponibilidade dada pela direção da escola. 

As duas professoras realizaram o curso de formação o PNAIC, sendo que a 

primeira continua no curso de formação e a segunda participou do Pacto apenas no 

primeiro ano. 

A professora B que participou apenas no primeiro ano do PNAIC, não 

revelou os motivos pelos quais houve desistência da formação, durante a aplicação 

do questionário percebeu-se a dificuldades para responder as perguntas, sendo que 

a docente sempre indagava que achava complexas as questões.  

O período de coleta de dados deu-se do dia 19 de agosto a 30 de setembro 

sendo que foram realizados em dias alternados, totalizando vinte horas para cada 

turma, divididas em quatro horas por dia. Com base nos dados registrados no diário 
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de campo, foi realizada a análise dos dados obtidos, configurados em categorias e 

tendo como apoio autores da área. 

 As categorias de análise que configuraram a pesquisa são as seguintes: 

 Ambiente alfabetizador; 

 Estratégias didáticas; 

 Interação professor-aluno. 

 

4.3.1 Ambiente alfabetizador 

 

  Em todas as classes de alfabetização é necessário haver um ambiente 

favorável a aprendizagem das crianças. Investir em um espaço no qual é repleto de 

livros, cartazes com listas, nomes e textos elaborados pelos alunos nas paredes e 

recortes de jornais e revistas de interesse de todos fazem parte de um ambiente 

alfabetizador. Para Bomtempo (2002, p.72): 

 

A interação da criança com todo tipo de material escrito e com bons 
usuários do idioma é muito importante. Aprende-se também por meio de 
contatos individuais com bons leitores e da interação com o texto escrito em 
todos os seus portadores. Revistas, jornais cartas, cartões e folhetos de 
propaganda devem ter um espaço de destaque em sala de aula. 

 

A autora ressalta a importância de se ter em sala de aula um local ao 

alcance dos alunos como livros, revistas, jornais e outros materiais, para que os 

mesmos possam manuseá-los, lê-los, folheá-los, apreciá-los, senti-los como objetos 

do seu cotidiano. 

Tanto na sala de aula da professora A quanto da professora B possuem 

armários fechados com livros infantis, revistas e textos diversos que são apenas 

disponibilizados em momentos específicos de leitura. 

Segundo Henri Wallon (1989), em seus estudos psicogenéticos, enfatizou o 

quanto as crianças aprendem ao observarem, imitarem e experimentarem juntos a 

exploração de seu ambiente. 

 Percebeu-se que nas salas de aula observadas os alunos não possuem um 

espaço ou cantinho de leitura e nem acesso livre aos livros e outros gêneros 

textuais.  

 Algumas vezes, por medo de que os livros se estraguem, acaba-se 

restringindo o acesso a eles, mas deve-se lembrar, no entanto, que aprendizagem 



38 

 

em relação aos cuidados no manuseio, desses materiais implica em procedimentos 

e valores que só poderão ser aprendidos se as crianças puderam manuseá-los. 

 Desse modo, percebe-se que a prática das professoras não favoreceram o 

contato direto e proximidade com tais materiais. 

 De acordo como PNAIC Brasil (2012) são vários os recursos distribuídos nas 

escolas são materiais relacionados à reflexão sobre o funcionamento do sistema de 

escrita alfabética. Por exemplo: jogos de alfabetização, que garantem uma ação 

lúdica de alfabetização. Outros materiais didáticos são distribuídos nas escolas 

como: abecedários, fichas de pares de palavras/figuras, envelopes contendo figuras 

e letras ou sílabas que compõem as palavras que representam as figuras. E outros 

materiais relacionados a atividades diversas selecionadas ou elaboradas pelos 

docentes das escolas. Esses materiais podem estar articulados e contemplar outras 

áreas de conhecimento. 

  Durante as observações nas turmas, esses materiais eram utilizados 

esporadicamente, não promovendo um espaço adequado para aprendizagem das 

crianças.  

 Na sequência trataremos sobre a importância do fazer pedagógico, 

apontando as estratégias didáticas das docentes. 

 

4.3.2 Estratégias didáticas 

 

 O trabalho pedagógico deve está organizado em rotinas diárias que 

facilitem o processo de aprendizagem dos alunos, é importante que esteja 

organizado os objetivos do docente para cada aula. 

O professor deve criar diversas atividades que enfatizem o incentivo da 

leitura e escrita, bem como ensino da matemática e outras competências pertinentes 

ao processo de alfabetização na forma que estas, estão contextualizadas, que se 

assemelhem com suas praticas cotidianas. 

Através das observações pode-se constatar que professoras pesquisadas 

mostraram-se atentas as atividades que envolviam leitura e escrita. 

A professora A, passou um texto no quadro chamado Lobo Mau, após o 

término da escrita, as crianças levam o caderno até a professora, ela pede que 

façam a leitura do texto, enquanto isso faz intervenções quando as crianças sentem 

dificuldades na leitura. 
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É fundamental que as crianças realizem atividades de leitura e de produção 

de escrita todos os dias, a fim de poder testar suas hipóteses e evoluir na 

apropriação do sistema da língua escrita. 

 A sala de aula de alfabetização deve ter o duplo objetivo: um primeiro 

consiste em ajudar a criança por meio da reflexão “sobre as características dos 

diferentes textos que circulam ao seu redor, sobre seus estilos, usos e finalidades” 

(SOARES, 2003, p.70) e o segundo implica ajudá-la a se apropriar do sistema de 

escrita, para que tenha autonomia para interagir por meio da escrita. 

Com relação ao uso de recursos didáticos, ambas as professoras utilizaram 

de alguns recursos. Após a realização da leitura oral de um texto, a professora B 

distribuiu revistas para as crianças recortarem as letras L e R, para colarem no 

caderno. 

Atividades como estas, leva a criança a aprender a dominar o código escrito 

de forma contextualizada, e consequentemente, a aprendizagem torna-se mais 

prazerosa pelo fato de a escrita ter uma função significativa. 

A professora B chamou as crianças até a mesa e tomou a leitura, aluno por 

aluno, repetindo letras, sílabas e palavras, de forma decorativa. 

  A análise do registro coletado evidenciou que as professoras trabalhavam 

muitas vezes com a cartilha. Para Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986) trabalhar 

com “textos artificiais” encontrados nas cartilhas não são eficazes para os processos 

de aprendizagem dos alunos, pois rompe o sistema de escrita, restringindo as novas 

estratégias pedagógicas adotadas pelo construtivismo. 

 Portanto, a alfabetização pode acontecer em vários contextos, ou seja, fora 

dos padrões de textos do livro didático. Na próxima categoria abordaremos sobre a 

interação social que é fundamental para a construção do saber nas crianças. 

  

4.3.3 Interação Social 

 

 A interação social decorre das trocas recíprocas que estabelecem durante 

toda vida entre indivíduo e meio, cada aspecto influenciando sobre o outro. Neste 

sentido, a interação das crianças com adultos, com outras crianças, com os objetos, 

meio social e natural permitem que eles ampliem seus conhecimentos e elaborem 

explicações cada vez mais complexas sobre o mundo. 
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 No início da aula a professora fez uma sondagem, para detectar os 

conhecimentos sobre horas, minutos e segundos das crianças, e depois ensinou 

como olhar as horas. 

 É fundamental considerar os conhecimentos prévios dos alunos, pois como 

Vygotsky (1991, p.94) expõe, “o aprendizado das crianças começa muito antes delas 

frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com o qual a criança se 

defronta na escola tem sempre uma história prévia”. Por isso a partir desses 

conhecimentos vai permitir ao professor planejar uma sequencia de atividade que 

possibilite uma aprendizagem significativa para as crianças, em que estabeleça 

relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos que já possuem usando isso 

os recursos que dispõem. Esse processo possibilitará a elas modificarem seus 

conhecimentos prévios, ampliá-los, reformulá-los, capacitando-as a realizar novas 

aprendizagens. 

 Após a confecção do relógio, as crianças socializam numa roda de conversa, 

apresentando a hora e minutos escolhidos. 

 A proposta da roda de conversa realizada pela professora possibilitou aos 

alunos uma maior interação, em que eles puderam enriquecer a aprendizagem e 

oportunizando expressar-se pelo contato com outras crianças. 

 Durante a realização de uma atividade a professora formou grupos onde as 

crianças teriam recortar algumas letras de revistas. 

 Os agrupamentos das crianças são necessários na realização de exercício, 

pois as crianças se encontram em momentos diferentes no processo de construção 

de conhecimento. Essa diversidade pode resultar em ganhos no desenvolvimento do 

trabalho. Daí a importância de uma prática educativa que aceita e valoriza as 

diferenças individuais e fomenta a troca de experiências e conhecimentos entre 

crianças, portanto é muito mais interessante quando se realizam num contexto de 

interação. Ao agrupar as crianças, a professora cria um clima favorável, 

possibilitando intercâmbios comunicativos de enorme valor social e educativo. 

 No próximo tópico, apresentaremos os questionários aplicados com as 

professoras das turmas observadas e também realizaremos as respectivas análises 

das respostas para cada pergunta solicitada durante a aplicação deste método de 

pesquisa. 
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4.4 DO QUESTIONÁRIO 

 

Os questionários foram aplicados durante o período de observação das 

aulas das professoras, este objeto de pesquisa foi escolhido pelo motivo de o 

professor pesquisado ter a maior disponibilidade de tempo para responder e se obter 

respostas mais elaboradas. 

 A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada através da análise 

de conteúdo. Para Bardin (1977, p.01): “A análise de conteúdos oscila entre os pólos 

do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade”. 

 Deste modo, analisamos as respostas das duas professoras para cada 

questão do questionário, o que permitiu uma discussão sobre as propostas do curso 

de formação continuada do PNAIC. Em seguida, iniciaremos um levantamento a 

respeito das formações de todas as professoras, até mesmo para que se possa ter 

um melhor entendimento de suas respostas.  

 

Quadro 1 

Formação Acadêmica 

 

 

PROFESSORAS 

QUESTÃO 1- Perfil Professora Alfabetizadora: Formação 

inicial, Tempo de trabalho como alfabetizadora, Pós-

Graduação, Núcleo Familiar, Referências teóricas. 

 

Professora A 

Estou nessa profissão há 13 anos, iniciei minhas atividades na 

educação infantil onde atuei por 5 anos e depois vim para 

ensino fundamental. Sou formada em Letras Espanhol e Pós-

Graduada em Libras. Sou casada há 3 anos e tenho um filho 

de 2 anos 

 

Professora B 

Sou formada em Pedagogia, trabalho como professora a 3 

anos e na alfabetização há 2 anos , não tenho Pós –Graduação 

e não sou casada e tenho 1 filha de 11 anos. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 No que concerne, a formação acadêmica das professoras pesquisadas, todas 

as professoras apresentam nível superior, percebeu-se que a professora A não 

apresenta uma formação adequada para atuar nas séries iniciais do ensino 

fundamental, pois sua graduação é em Letras- Espanhol, entretanto, a mesma têm 

formação no curso de magistério, que na LDB (9394/96) antes das reformulações, 

permitia a atuação em sala de aula, ela também tem especialização em Latu Sensu 

em Libras.  
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 A professora B é formada em Pedagogia, atuando há três anos na 

alfabetização e não apresenta o curso de pós-graduação. 

Com relação ao núcleo familiar, a professora A é casada há treze anos e nos 

informou que tem um filho de um ano de idade. 

 A professora B não é casada e tem uma filha de onze anos de idade. 

 Pimenta (2002) aponta reflexões sobre a importância de se construir a 

identidade profissional desde a formação inicial, num exercício de discussão sobre 

os elementos teóricos e práticos relativos à questão do ensino e da aprendizagem.  

Quando solicitadas para responder sobre a questão das referências teóricas, 

que embasam o estudo dos processos de alfabetização, nenhuma das pesquisadas 

opinaram ou souberam articular as informações sobres as principais referências que 

cercam a alfabetização. 

 Diante do exposto podemos afirmar que a formação inicial dever ser 

acompanhada de uma formação continuada para reafirmar sua identidade como 

profissional, tantos nos cursos de pós-graduação como de formação contínua. 

 

Quadro 2 

Tempo De Serviço 

 

Professoras Questão 2 - Tempo de serviço na docência da secretaria 

de Porto Velho. 

 

 

Professora A 

Contrato Temporário: Não 

Que ano você atua na alfabetização: 1º 

Tempo total de atuação na alfabetização: 6 anos 

Foi cursista de os anos do Pnaic: Sim 

Ainda é cursista Sim 

 

Professora B 

Contrato Temporário: Não 

Que ano você atua na alfabetização: 1º 

Tempo total de atuação na alfabetização: 3 anos 

Foi cursista de todos os anos do Pnaic: sim 

Ainda é cursista: Não 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

No que refere ao tempo de serviço das professoras, a professora A está 

atuando em sala de aula aproximadamente treze anos. Iniciou nas turmas de 

Educação Infantil e faz seis anos que se dedica as turmas de alfabetização. 

Percebeu-se que a mesma tem maiores habilidades na prática pedagógica, pois 



43 

 

mostrou-se mais a vontade e familiarizada com a rotina da sala de aula trabalhando 

de forma dinamizada e interacional com os alunos. 

No entanto a professora B, que trabalha há três anos, demonstrou - se 

insegura quanto as suas práticas didáticas, pois quase não houve interação com os 

alunos, muito indiferente a todos as crianças. É importante ressaltar que esta, 

participou do curso do PNAIC apenas no primeiro ano, o que incide mais uma vez a 

relevância de uma formação continuada contínua. 

 

Quadro 3 

Objetivos do PNAIC 

 

 

 

Professoras 

Questão 3- Você conhece os objetivos do PNAIC? 

Descreva-o: Por que houve necessidade de estabelecer 

um Pacto entes os entes federados para alfabetização 

até 8 anos? 

 

Professora A 

Fazer com que as crianças sejam alfabetizadas até o final 

do 3º ano. A necessidade surgiu a partir do alto índice de 

analfabetismo 

 

Professora B 

Por que através de estudos, percebeu-se que havia um 

grande número de alunos que chegavam ao 5º ano sem 

estarem alfabetizados daí a importância do curso 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

No que diz respeito às ações do PNAIC, as professoras responderam de 

forma semelhante: observou-se que as mesmas assimilaram de forma parcial o 

objetivo  que concerne o curso. Segundo a portaria nº867 de 4 de julho de 2012  o  

Pacto tem por objetivos: 

 

I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino 
estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final 
do 3º ano do ensino fundamental; 

 II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; 
 III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 
alfabetizadores; 
V - construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino 
fundamental.  

  

 Neste contexto, os objetivos do PNAIC foram formulados em face do grande 

índice de reprovação nas séries iniciais, consequentemente retrocedendo as notas 
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no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A partir desse momento, 

surgiu a importância de elaborar um novo currículo que abrangesse a todos 

efetivamente, como observamos nas ações do Pacto. 

 

Quadro 4 

Estratégias de Ensino 

 

 

 

 

Professoras 

Questão 4-Em sua escola, houve mudanças 

nas estratégias de ensino após o curso do 

Pacto? No caso de resposta afirmativa, 

descreva-as .No caso de resposta negativa 

explique por que você acredita que não tenha 

sido possível essa mudança? 

 

Professora A 

Sim, cada professora após o curso foi mudando 

suas estratégias, trazendo recurso atividades 

práticas para que assim pudéssemos alfabetizar 

nossas crianças. 

 

 

Professora B 

Ocorreu sim uma mudança por parte dos 

professores que começaram a desempenhar nas 

suas aulas e trazer novidades para sala de aula 

como, por exemplo, o hábito a leitura para as 

crianças. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 Para as duas professoras o PNAIC favoreceu novas estratégias de ensino, a 

professora B relatou que trouxe mais leituras para sala de aula.  

 Na perspectiva do letramento o professor deve proporcionar as crianças 

momentos de leitura. Segundo Brandão e Rosa (2010), para que a criança 

compreenda a leitura como uma atividade de construção de sentidos, em que é 

preciso interagir ativamente com o texto, é importante que, após a atividade de 

leitura, ocorram conversas sobre o texto lido. 

 O professor dessa forma deve ser uma agente ativo, contextualizando o texto 

escrito com fatos reais próximos a realidade dos alunos, realizando inferências, 

ativando os conhecimento prévios e após a leitura, identificando o sentido do texto, 

interpretando frases e expressões, explorando o vocabulário e gêneros textuais, e 

ainda explorando imagens como elementos constitutivos das possibilidades de 

sentido. 
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 Portanto, o PNAIC incide no aperfeiçoamento da prática pedagógica do 

professor, visando à plena alfabetização dos alunos na idade do primeiro ciclo 

escolar. 

Quadro 5 

Contribuições do Pacto Para a Prática Pedagógica 

 

 

 

Professoras 

Questão 5-Em relação à sua prática pedagógica, o Pacto 

contribuiu para a sua mudança/aperfeiçoamento ? No 

caso de resposta afirmativa, descreva-as. No caso de 

resposta negativa explique porque você acredita que não 

tenha sido possível essa mudança? 

 

Professora A 

Sim recebemos jogos didáticos e novos conhecimentos 

através dos encontros e com isso pude fazer uma reciclagem 

e melhorar minha didática 

 

Professora B 

Com certeza pude aprimorar os meus conhecimentos e a 

prática pedagógica ficou diversificada de forma lúdica , as 

aulas se tornaram mais dinâmicas 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 As professoras investigadas convergem na questão da prática pedagógica, 

elas afirmam que houve um aperfeiçoamento e algumas mudanças em suas 

práticas, corroboram também que própria escola recebeu alguns incentivos como 

jogos didáticos e lúdicos que diversificou as aulas tornando dinâmicas e 

empolgantes. 

 As contribuições de Emília Ferreiro desvendaram os mecanismos pelos 

quais as crianças aprendem a ler e escrever, que elas têm um papel ativo no seu 

aprendizado, levando os educadores a rever radicalmente seus métodos. Foram 

descobertas significativas para novas posturas dos docentes. As crianças constroem 

o próprio conhecimento – daí a palavra construtivismo. A principal implicação dessa 

conclusão para a prática docente de quem alfabetiza é transferir o foco do processo 

educativo do conteúdo que é ensinado para o sujeito que aprende e como ele 

aprende. 

 Segundo o PNAIC (2012), os professores devem estabelecer em suas 

práticas rotinas de planejamento dentro do viés do letramento, utilizando de 

sequência didática planejadas de forma sequenciada, no sentido que seja de modo 

articulado e integrado.  
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 Outra prática adequada é diversificar as atividades, e seus modos de 

organização por meio de situações didáticas em grande grupo, pequenos grupos, 

duplas e de forma individual, levando em consideração que a organização dos 

alunos em sala de aula não pode ser decidida apenas com base nos conhecimentos 

que eles possuem. 

  O professor nessa etapa de alfabetização também precisa prever momentos 

de leitura livre para os alunos, a fim de que possa de forma autônoma realizar suas 

próprias escolhas de leitura e para si mesmo, pois o professor ao demonstrar uma 

boa relação com a leitura, que gosta verdadeiramente de ler tem um papel 

importantíssimo na formação do hábito de ler em seus alunos. 

 Para Nóvoa (1992) a reflexão da prática pedagógica está além da simples 

acumulação de cursos. 

  O PNAIC mudou a visão das professoras pesquisadas, que agora se 

mostram conscientes sobre os direitos de aprendizagem dos alunos e os eixos de 

aprendizagem que são parâmetros para busca da plena alfabetização dos 

educandos. 

Quadro 6 

Expectativas Sobre o PNAIC 

 

 

Professoras 

Questão 6-Quais eram suas expectativas ao se inscrever no 

primeiro ano do curso do PNAIC? 

 

 

Professora A 

Minhas expectativas era aprender novas didáticas e práticas de 

ensino que levassem meus alunos a serem alfabetizados de 

acordo com a faixa etária exigida 

 

Professora B 

Aprimorar e reciclar os meus conhecimentos. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

 O PNAIC, é uma política pública de formação de professores, que tem por 

objetivo assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até 8 anos de idade, 

ao final do terceiro ano do ensino fundamental, visando melhorar a educação 

brasileira e alcançar altos índices de alfabetização. 

 Ao analisarmos as respostas das professoras observamos que as docentes 

apresentavam grandes expectativas para a realização do curso, entendemos que o 

maior objetivo era constituição de sua identidade como professora e aprimorar seus 

conhecimentos. 
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 Tendo em vista o objetivo do Pacto, as expectativas das professoras ao se 

inscreverem no curso correspondem ao marco de criação deste acordo. 

 Sob a ótica de Nóvoa (1992) entendemos que o professor que se propõe a 

alfabetizar deve estar pronto para encarar novos desafios, compreender a formação 

do seu aluno, encarar com normalidade e sabedoria as dificuldades de 

aprendizagem. Aceitar que sua prática necessita ser ressignificada ao longo do 

tempo, considerando assim novas teorias e assumindo novas estratégias. É preciso 

que ele compreenda a necessidade da auto avaliação. 

  É necessário refletir sobre as suas ações e avaliá-las dessa forma a 

construção dos processos de ensino e aprendizagem se tornarão mais eficazes e 

mudanças na educação iniciarão numa trajetória retilínea. 

  Por meio da formação continuada é possível que o professor alfabetizador 

reconheça atitudes ultrapassadas e conheça novas possibilidades. Esta formação 

não necessita ser exclusivamente de cursos e certificados, a formação continuada 

inclui as coordenações coletivas com suas oficinas, dinâmicas, jogos e brincadeiras, 

sem deixar, é claro, a formação teórica. 

 Em relação à formação teórica, o docente deve está inserido dentro dessa 

esfera aonde permeiam diversos autores. É importante que esteja em contato com 

os mais diversos teóricos que tratam da área de alfabetização, pois sempre surgem 

novidades - técnicas e metodologias diferenciadas de ensino e o professor precisa 

priorizar a formação continuada, seja por cursos, práticas ou iniciativas individuais.  

 

Quadro 7 

Reflexões Sobre o PNAIC 

 

 

Professoras 

Questão 7-Complete a frase: Antes do curso do PNAIC eu 

acreditava que...e hoje eu penso que... 

 

 

 

Professora A 

Antes do PNAIC eu acreditava que os alunos  aprendem de uma 

maneira diferente uns dos outros e hoje penso não só aprendem 

de maneira diferente mas também nós professores também 

devemos oferecer caminhos diferentes para que o aluno alcance o 

aprendizado,  

 

 

Professora B 

Antes do PNAIC eu tinha uma visão um pouco mais fechada sobre 

a prática pedagógica, hoje eu penso que o curso a maneira de 

ensinar ficou diferente os alunos conseguem aprender mais 

facilmente. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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 Sobre as reflexões em torno do curso do PNAIC as professoras pensam de 

forma parecida. 

 A professora A acreditava que os alunos aprendiam de forma diferenciada, 

porém, não deveria mudar as estratégias de ensino, mas após o curso ampliou a 

visão que o professor deve levar metodologias diferenciadas uma vez que cada 

crianças aprende diferente da outra. 

 Reconhecemos então que uma das funções da escola hoje é alfabetizar os 

alunos em um contexto letrado, ou seja, um contexto que envolva as práticas sociais 

de leitura e escrita. Com essa aprendizagem, os alunos tornam-se usuários da 

escrita em suas diferentes funções sociais, mesmo não estando ainda alfabetizados. 

 Nessa perspectiva, a aprendizagem deixa de estar centrada nos processos de 

codificação e decodificação do sistema. Assim, a alfabetização é uma atividade 

pedagógica, inserida no processo de ensino-aprendizagem, onde o estudo de 

línguas passa a ser necessário para que a leitura e a escrita sejam compreendidas 

de forma mais significativa para o educando. Alfabetizar é, pois, um processo de 

integração humana que tem por finalidade maior promover a inclusão de todo ser 

humano no universo da linguagem. 

 

Quadro 8 

Metodologia de Ensino 

 

 

 

Professoras 

Questão 8-De que maneira as metodologias 

estão sendo aplicadas em sala de aula. 

Descreva-os métodos apreendidos no curso 

e como estão sendo colocados em prática 

nas disciplinas? 

 

Professora A 

Durante o curso nós ouvimos muitos relatos 

das colegas professoras e assim aprendemos 

com as experiências delas novas formas e 

técnicas de ensino. Pude assim usá-las em sala 

no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos 

 

Professora B 

Umas das propostas é trabalhar a leitura 

através de textos, parlendas, rimas, poesia e 

histórias infantis e isso eu trouxe para sala de 

aula. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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 Quanto as metodologias aplicadas pelas professoras: elas afirmaram que o 

curso do PNAIC propiciou aprendizagem de novas possibilidades de ensino e  

puderam utilizar em sala de aula no processo de aprendizagem dos alunos 

 A professora B relata que a partir do pacto ela iniciou os trabalhos com 

textos variados como (parlendas, rimas, poesia e histórias infantis). 

 Na perspectiva de Soares (2004), o processo de alfabetização acontece nas 

atividades de exploração da função social da escrita. É necessário que o professor 

leve textos diversificados para sala de aula, que mesmo não sabendo decodifica-los, 

as crianças podem tocar, folhear, inventar histórias a partir das figuras, o primordial é 

que elas tenham contato com os livros infantis. A leitura de histórias precisa ser 

permanente na sala de aula. A literatura auxilia na aquisição do gosto pela leitura e 

contribui para o desenvolvimento infantil, pois resgata o lúdico na aprendizagem, 

proporciona um contato prazeroso com linguagem escrita, exercita a criatividade, é 

uma importante ferramenta para o conhecimento do mundo e autoconhecimento. 

 De acordo com o PNAIC (2012) essas atividades são chamadas de 

atividades permanentes que acontecem ao longo de um determinado período de 

tempo na rotina (semana, mês, ano) e são importantes para o desenvolvimento de 

conceitos, procedimentos e atitudes. Essas atividades, quando adotadas em uma 

rotina pedagógica, podem exercer um papel importantíssimo por possibilitar que as 

crianças tenham acesso, de forma regular, a atividades que envolvem a 

alfabetização e letramento.  

 

Quadro 9 

Ações Provenientes do PNAIC 

 

 
 

Professoras 

Questão 9-Cite ações provenientes dos conhecimentos 
adquiridos no curso do PNAIC que contribuam para avanços 
dos alunos na alfabetização? Cite novos recursos didáticos? 

 
 
 

Professora A 

Melhor organização da rotina, planejamento, aprimoramento da 
prática a partir da socialização de experiências, melhor 
exploração dos materiais didático-pedagógicos registros e 
avaliação no que diz respeito a jogos e projetos e sequencias 
didáticas, atividades permanentes e leitura deleite. 

 
 

Professora B 

O que comecei a colocar em prática foi o modo como apresento 
as famílias silábicas que passou ser de modo ordenado da 1ª 
consoante a ultima e sim para avulsa para formar a palavra par 
que consigam ler mais rapidamente. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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 No que diz respeito ao entendimento das ações do PNAIC: as professoras 

concordam e entendem as contribuições do Pacto para sua formação, afirmam que 

melhoraram suas estratégias de ensino em sala de aula e utilizaram de recursos e 

materiais didáticos em sala. 

  Segundo Freitas (2009), para favorecer a interação entre as crianças por 

meio de textos orais e escritos, a escola deve disponibilizar materiais didáticos que 

enriqueçam a aprendizagem dos alunos. 

  Portanto os recursos precisam favorecer a reflexão sobre a língua e 

possibilitar a realização de atividades de produção e compreensão de textos orais e 

escritos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muitas são as discussões em torno dos cursos de formação continuada de 

professores alfabetizadores. Nos últimos anos o rendimento dos alunos em sala de 

aula diminuiu significativamente.  

 A partir dos indicadores de desempenho escolar apresentadas no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi necessária uma reflexão sobre 

resultados, metas e possibilidades dos sistemas de ensino de nosso país, criando 

entre outras políticas, o PNAIC. 

 O Governo Federal ao investir em políticas públicas para a formação 

continuada de professores, sobretudo alfabetizadores, intensifica a importância da 

mesma para a sociedade, contribuindo nos avanços dos processos de ensino 

aprendizagem dos alunos.  

 Para isso, foram necessárias transformações sobre as práticas pedagógicas 

e mobilização de conhecimentos presentes na teoria na Educação. Foi necessário 

definir o que era essencial à alfabetização das crianças das escolas públicas. Para 

tal, era fundamental criar uma proposta para o professor alfabetizador a partir de um 

processo de formação continuada, marcado com a articulação de todas as políticas 

do MEC. 

 Diante de tais fatos o PNAIC foi criado com objetivo de enfocar atividades 

concretas e contextualizado, baseado no cotidiano do aluno. O pressuposto  leva o 

professor a exercer um papel importante na vida das crianças, pois ao incorporar 

atividades de leitura e escrita baseadas nas vivências viabiliza o processo de 

construção da prática social de leitura, favorecendo o desenvolvimento da 

aprendizagem, e consequentemente, o gosto pela leitura.  

 Na Escola Municipal, as estratégias propostas pelas professoras na sala de 

aula evidenciaram uma grande quantidade de práticas sociais de leitura e escrita 

satisfatórias, consequentemente, fazendo os alunos perceberem a relevância da 

leitura e escrita, além de sentirem-se reconhecidos e valorizados em suas 

descobertas, e ainda favorecer atitudes positivas em relação a essas práticas, 

tornando-se leitores competentes, ativos, críticos da realidade em que estão 

inseridos. 

  As professoras pesquisadas demonstraram ter conhecimentos sobre a 

importância da prática social da leitura no contexto escolar, uma vez que as mesmas 
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possuíam o curso de formação continuada o PNAIC, e também da teoria estudada 

durante o curso de graduação. 

 Percebeu-se também, que as professoras poderiam ter disponibilizado mais 

tempo no planejamento, com momentos de leitura livres na sala de aula e na 

biblioteca da escola para as crianças escolherem o que desejavam ler. 

Assim, o professor envolvido no processo de construção da prática social da 

leitura e escrita deve ser coerente, dinâmico, ter domínio do assunto, ter claro seus 

objetivos e levar em consideração a realidade, os anseios e o contexto social de sua 

turma, para assim criar situações que levem o aluno a refletir, questionar, buscar 

soluções para seus problemas, favorecendo a construção de seus conhecimentos. 

 Para isso, ressalta-se a importância da formação pedagógica do professor e 

da atualização constante, pois suas ações refletem de forma direta na estrutura 

cognitiva do educando.  

  Diante do exposto, o PNAIC, vem contribuir para os problemas da formação 

continuada de professores, ainda que seja uma tarefa difícil e complexa que precisa 

contar com o esforço conjunto de diferentes segmentos da sociedade. 

 Desta maneira, percebe-se que o papel do professor é fundamental, uma 

vez em que exige comprometimento e uma responsabilidade bastante ampla, para 

que estimule em seu aluno a autonomia intelectual e a formação de ideias críticas, 

vivemos em uma era digital, aonde as tecnologias assumem um papel de destaque, 

o letramento digital, o uso do computador além de incluir digitalmente, também pode 

ser utilizado como uma possibilidade pedagógica, o que gera algumas implicações. 

Como toda mudança, a inclusão digital, a partir do letramento digital, será um 

processo lento e gradual, que acarretará problemas e dificuldades. 

 Por isso, o educador deve continuar buscando mais e mais informações com 

teóricos e pesquisadores, observando e registrando as próprias práticas para cada 

dia tentar melhorá-las articulando o pensamento cunhado na Academia e seus 

saberes docentes, exercitado e desenvolvido na prática com vistas a avanços para 

os alunos. Nesta perspectiva, contribuirão para a consolidação da identidade 

docente e  para  formação de leitores e escritores competentes, com acesso a 

informação e consigam transpô-las para  conhecimento em beneficio próprio e de 

sua comunidade; que participem e tenham voz e vez. 

Portanto, no estudo realizado pôde-se analisar o seguinte: o PNAIC tem 

colaborado de forma significativa nos processos de formação das professoras 
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alfabetizadoras uma vez que oportunizou o contato com novas metodologias, 

recursos didáticos mais elaborados, ampliando o repertório de suas práticas 

pedagógicas, melhorando o nível de aprendizado das crianças, e de acordo com 

informações das docentes, o curso de formação continuada tem propiciado o avanço 

nos processos de alfabetização e letramento das crianças.  

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
 
    Fernando Pessoa 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
 
 

 

1) Turma observada: 

2)Número de alunos matriculados na turma:  

3)Disciplina ministrada: 

4)Tema da aula:  

5)Horário de aula: 

6) Estratégias didáticas utilizadas pela professora: 

7) Recursos didáticos  utilizados nas aulas. 

8) Caracterização do ambiente alfabetizador: 

9)  Interações professor/aluno e aluno/aluno  em sala de aula: 

10) Incentivo à leitura e a escrita: 
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APÊNDICE B 

Questionário para as professoras 

 

1) Perfil da Professora Alfabetizadora:  

a)Formação Inicial_____________________________________________________  

b)Tempo de Trabalho como Alfabetizadora_________________________________ 

c)Pós- Graduação___________________________________________________ 

d) Referências Teóricas para Exercício da Docência__________________________ 

e)Núcleo Familiar_____________________________________________________  

2) Tempo de serviço na docência da Secretaria Municipal  de Educação  de Porto 

Velho:  

Contrato temporário: __________ Efetivo: ___________ 

3) Que ano você atua na alfabetização:  

( ) 1º ano ( ) 2º ano ( )3º ano  

4) Tempo total de atuação na alfabetização: _______________  

5) Foi cursista de todos os anos? Se não, a partir de que ano iniciou? 

( ) sim ( ) não  

6)Ainda é cursista?  

( ) sim ( ) não  

7) Você conhece os objetivos do Pacto Nacional pela alfabetização?  

Descreva-o: Por que houve necessidade de estabelecer um Pacto entre  os entes 

federados para alfabetização até os 08 anos? 

8) Em sua escola, houve mudanças nas estratégias de ensino após o curso do 

Pacto? No caso de resposta afirmativa, descreva-as. No caso de resposta negativa 

explique porque você acredita que não tenha  sido possível  essa mudança.  

9) Em relação à sua prática pedagógica, o Pacto contribuiu para a sua 

mudança/aperfeiçoamento? No caso de resposta afirmativa, descreva- as. No caso 

de resposta negativa explique porque você acredita  que não tenha  sido 

possível essa mudança.  

10) Quais eram suas expectativas ao se inscrever no primeiro ano do curso do 

PNAIC?  

12) Completa a frase:  

Antes do curso do PNAIC eu acreditava que________________________________,                                                                                       

e hoje eu penso que __________________________________________________. 
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13) De que maneira as metodologias estão sendo aplicadas em sala de aula. 

Descreva-os métodos apreendidos no curso e como estão sendo  colocados em 

prática na sala de aula. 

14) Cite ações provenientes dos conhecimentos adquiridos  no curso do PNAIC que 

contribuam para os avanços dos alunos na alfabetização? Cite novos recursos 

didáticos. Quais? 
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ANEXOS 
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